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1. Wskazanie osiągnięcia∗ wynikającego 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.):

2. Tytuł osiągnięcia naukowego
Statystyczna analiza wielu zmiennych danych spektroskopowych: redukcja
wymiarów, grupowanie, modelowanie i identyfikacja

3. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (uporządkowane zgodnie z kolej-
nością chronologiczną):

[H.1] Banas K., Jasinski A., Banas A. M., Gajda M., Dyduch G., Pawlicki B., Kwia-
tek W. M.(2007) Application of linear discriminant analysis in prostate cancer
research by synchrotron radiation-induced X-ray emission Analytical Chemistry,
79(17), pp. 6670-6674
Impact Factor: 5.287
https://doi.org/10.1021/ac070931u
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu analizy oraz interpretacji
danych, przygotowaniu wyników do publikacji i napisaniu większej części manu-
skryptu. Mój udział procentowy szacuję na 60%.

[H.2] Banas K. Banas A. M., Moser H. O., Bahou M., Li W., Yang P., Cholewa
M., Lim S. K. (2010) Multivariate analysis techniques in forensics investigation
of the post-blast residues by means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Analytical Chemistry, 82(7), pp. 3038-44
Impact Factor: 5.712
https://doi.org/10.1021/ac100115r
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymencie (kontrolowanych
eksplozjach), udziale w zebraniu próbek do pomiarów spektroskopowych oraz w
pomiarach przy pomocy spektroskopii w podczerwieni, przeprowadzeniu analizy
statystycznej oraz interpretacji danych, przygotowaniu wyników do publikacji,
udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%.

[H.3] Banas K., Banas A. M., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B.
H. (2013) Analysis of synchrotron radiation induced X-ray emission spectra with
R environment Radiation Physics and Chemistry, 93, pp. 82-86
Impact Factor: 1.375
https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2013.04.026
Mój wkład w publikację polegał na uczestnictwie w eksperymentach na linii L
synchrotronu Hasylab (Hamburg, Niemcy), na przeprowadzeniu analizy wyników
w środowisku R oraz udziale w interpretacji danych i przygotowaniu wyników do
publikacji oraz edycji manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 60%.

[H.4] Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B. H.
(2014) Performance assessment and beamline diagnostics based on evaluation of
temporal information from infrared spectral datasets by means of R environment
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for statistical analysis Analytical Chemistry, 86, pp. 6918-6923
Impact Factor: 5.825
https://doi.org/10.1021/ac500686w
Mój wkład w publikację polegał na zaprojektowaniu eksperymentu, udziale w
jego przeprowadzeniu na linii ISMI synchrotronu SSLS (Singapur), przeprowa-
dzeniu analizy statystycznej w środowisku R, wizualizacji otrzymanych wyników
oraz udziale w przygotowaniu manuskryptu do publikacji. Mój udział procentowy
szacuję na 70%.

[H.5] Reuben, S., Banas K., Banas A., Swarup S. (2014) Combination of synchrotron
radiation-based Fourier transforms infrared microspectroscopy and confocal laser
scanning microscopy to understand spatial heterogeneity in aquatic multispecies
biofilms Water Research, 64, pp. 123-133
https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.06.039
Impact Factor: 5.323
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymencie na linii ISMI synchro-
tronu SSLS (Singapur)- spektroskopia w podczerwieni, wykonaniu analizy oraz
interpretacji części danych, przygotowaniu wyników do publikacji oraz udziale w
przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%.

[H.6] Banas K., Banas A., Gajda M., Pawlicki B. Kwiatek W. M., Breese M. B. H.
(2015) Pre-processing of Fourier transform infrared spectra by means of multiva-
riate analysis implemented in the R environment Analyst, 140, pp. 2810-2814
Impact Factor: 4.033
https://doi.org/10.1039/c5an00002e
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymencie na linii ISMI syn-
chrotronu SSLS (Singapur), przeprowadzeniu analizy danych oraz udziale w in-
terpretacji danych i przygotowaniu wyników do publikacji oraz edycji części ma-
nuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%.

[H.7] Banas K., Banas A., Heussler S. P., Breese M. B. H. (2018) Influence of spectral
resolution, spectral range and signal-to-noise ratio of Fourier transform infra-red
spectra on identification of high explosive substances Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 188, pp.106-112
Impact Factor: 2.653 (IF dla roku 2015/2016)
https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.06.048
Mój wkład w publikację polegał na udziale w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu
eksperymentu na linii ISMI synchrotronu SSLS (Singapur), wykonaniu analizy,
wizualizacji i interpretacji danych, udziale w przygotowaniu manuskryptu do pu-
blikacji. Mój udział procentowy szacuję na 60%.
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Suma punktów wg listy Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego dla siedmiu publikacji
włączonych do przedstawianego cyklu habilitacyjnego wynosi 275, co daje średnią 39,3 na
artykuł.

Sumaryczny Impact Factor (wyliczony zgodnie z datą opublikowania, z wyjątkiem pu-
blikacji H.7 z roku 2017, dla której użyto najnowszej dostępnej wartości Impact Factor) dla
siedmiu publikacji włączonych do przedstawianego cyklu habilitacyjnego wynosi 30,435, co
daje średnią 4,348 na artykuł.
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Omówienie celu naukowego ww. prac i
osiągniętych wyników wraz z
omówieniem ich ewentualnego
wykorzystania

Wstęp
XIX wiek obfitował w wiele istotnych z punktu widzenia historii nauki odkryć i wynalaz-
ków. Pośród nich skonstruowanie dwóch rodzajów aparatury badawczej wywarło szczególny
wpływ na dalszy jej rozwój. Pierwszym z nich był spektrometr skonstruowany w 1814 roku
przez Josepha von Fraunhofera [1]. Dzięki temu urządzeniu stwierdzono, iż różne pierwiastki
charakteryzowane są przez specyficzny układ linii emisyjnych, co z jednej strony doprowa-
dziło do odkrycia nowych pierwiastków (jak na przykład helu, którego linie widmowe po raz
pierwszy zaobserwowano przy obserwacji promieniowania słonecznego), z drugiej zaś strony
sprowokowało serię pytań dotyczących struktury atomowej. Doprowadziło to w końcu do
sformułowania przez Nielsa Bohra koncepcji modelu atomu (1913) [2]. Bohr użył hipotezy
kwantowej, do tej pory stosowanej wyłącznie do promieniowania elektromagnetycznego i za-
proponował kwantyzację poziomów energetycznych, na których mogą przebywać elektrony w
atomie. Interpretacje Schrödingera (formalizm funkcji falowych) i Heisenberga (mechanika
macierzy) w swoich początkach święciły triumf przede wszystkim jako sposób wytłumaczenia
wyników eksperymentów spektroskopowych [3, 4].

Drugim równie istotnym wynalazkiem końca XIX wieku (1887) był interferometr skon-
struowany przez urodzonego w Strzelnie Alberta Michelsona. Pierwotną motywacją Michel-
sona był dokładny pomiar prędkości światła, a wyrażając się bardziej ściśle wykrycie ruchu
Ziemi względem eteru [5]. Obecnie interferometry są używane bardzo powszechnie w pomia-
rach naukowych i technicznych (między innymi w precyzyjnych urządzeniach do pomiaru
odległości). W 2015 roku dzięki pomiarom przy pomocy interferometrów zamontowanego w
detektorach LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - Laserowego In-
terferometrycznego Obserwatorium Fal Grawitacyjnych) po raz pierwszy bezpośrednio zwe-
ryfikowowano eksperymentalnie hipotezę fal grawitacyjnych [6].

Wreszcie trzecim istotnym punktem w historii nauki było odkrycie promieni X przez Wil-
hema Roetgena. Za początek spektroskopii promieniowania rentgenowskiego można uznać
pracę Charlesa G. Barkali z 1909, który odkrył związek między promieniowaniem X emito-
wanym z próbki i jej liczbą atomową. W 1913 Henry G. J. Moseley poprzez obserwację linii
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WSTĘP OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO

K w widmie rentgenowskim wyznaczył relację między częstotliwością (energią) i liczbą ato-
mową. Od lat 50-tych XX wieku analiza pierwiastkowa stała się powszechnie dostępna przy
użyciu komercyjnych urządzeń. Początkowo w spektroskopii rentgenowskiej używano elek-
tronów jako źródła wzbudzenia i wymuszenia fluorescencji, następnie lampy rentgenowskie
przejęły tę funkcję.

Synchrotrony, jako urządzenia będące źródłem intensywnego promieniowania elektroma-
gnetycznego w bardzo szerokim zakresie (od dalekiej podczerwieni do wysoko-energetycznego
promieniowania X) stały się miejscem, gdzie wiele analitycznych metod spektroskopowych
jest używanych i rozwijanych.

Pracując na synchrotronie w Singapurze, oraz wyjeżdżając na krótkie pobyty pomiarowe
na synchrotrony w Hamburgu i Frascati miałem możliwość charakteryzowania próbek przy
pomocy spektroskopii w podczerwieni oraz analizy fluorescencyjnej.

Narzędzie, którego obecnie używam w swojej pracy badawczej najczęściej i które jest po-
wszechnie dostępne na wyposażeniu współczesnych laboratoriów analitycznych, Fourierow-
ski spektrometr promieniowania podczerwonego łączy dwa pierwsze wspomniane wynalazki
(spektrometr i interferometr) w jedno urządzenie.

Specyfika danych spektroskopowych
Z punktu widzenia analizy wyników eksperymentu w przypadku praktycznie wszystkich me-
tod spektroskopowych: spektroskopii w podczerwieni, fluorescencji promieniowania rentge-
nowskiego, magnetycznego rezonansu jądrowego lub spektroskopii masowej otrzymane wy-
niki eksperymentu (widma) łączy jeden wspólny czynnik: zawierają dużą liczbę zmiennych,
które są silnie skorelowane: wartości amplitudy dla kolejnych liczb falowych (lub długości fali,
energii, częstotliwości) nie są od siebie niezależne. W idealnym przypadku, gdy linie moż-
na opisać funkcją analityczną (na przykład funkcją Gaussa - rozkład normalny lub funkcją
Lorentza - rozkładem Cauchy’ego) potrzebujemy jedynie trzech niezależnych zmiennych, na
każdą linię w widmie. W rzeczywistości, dodatkowo z powodu występowania linii bazowej,
odstępstw od idealnego kształtu linii, oraz mechanicznego i elektronicznego szumu, liczba
tych zmiennych jest większa niż 3L (gdzie L to liczba linii obecnych w widmie), ale z reguły
znacznie mniejsza, niż liczba zmiennych w oryginalnym zestawie danych.

Rysunek 1 przestawia numeryczną symulację widma FTIR przy użyciu zaledwie 47 zmien-
nych, a w ramce L.1 pokazano przykład numerycznej symulacji widma w R. W wyniku prze-
prowadzonego eksperymentu dla spektroskopii w podczerwieni widmo otrzymane dla takiego
samego zakresu liczb falowych i dla standardowej rozdzielczości 4 cm−1 będzie miało oko-
ło 1500 zmiennych (ponad 30 razy więcej). Jednym z podstawowych problemów w analizie
danych spektroskopowych jest obecnie kwestia redukcji wymiarowości i znalezienie ukrytych
relacji w zarejestrowanych danych.

L.1 Kod R numeryczna symulacja widma

1 # Zał adowanie bibliotek
2 library (" ggplot2 ")
3 # funkcja Lorentza
4 y = y0 + (2*A/PI)*(w/(4*(x-xc)^2 + w^2))

8
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Rysunek 1: Symulacja widma FTIR przy użyciu 42 zmiennych opisujących amplitudy, sze-
rokości i pozycje 14 linii Lorenza oraz 5 zmiennych opisujących linię bazową i stochastyczny
szum

5 L1 = function (x, x0 , A, w) {2*A/pi*(w/(4*(x-x0)^2 + w^2))}
6 set.seed (115)
7 # Symulacja pięciu linii w widmie z dodatkiem szumu i linii bazowej
8 eqNbaseline = function (x){L1(x ,1900 ,50 ,20)+L1(x ,2000 ,30 ,25)+L1(x

,950 ,10 ,30)+L1(x ,1005 ,45 ,20)+L1(x ,1025 ,50 ,25)+ 0.00000004 *x*x
-0.0002 *x +0.3+ runif (x, -0.005 , 0.005) + runif (x -500 , -0.02, 0.02) }

9 # wykres w systemie graficznym ggplot2
10 ggplot (data. frame (x=c (400 ,4400)), aes(x=x)) + stat_ function (fun=

eqNbaseline , geom="line", n=3000 , colour = "red") + labs(x=
expression (bold( paste (" Liczba falowa ", " [",cm ^-1, "]"))), y =
" Absorbancja [ ]" ) + scale _x_ reverse ( breaks =c( seq (4400 ,400 ,
by = -800)))

Kod 1: Przykład numerycznej symulacji widma

Dane spektroskopowe pod względem ich analizy statystycznej są szczególne z dwóch
powodów:

• jak wspomniano wcześniej są silnie skorelowane, co oznacza że mogą być opisane re-
latywnie niewielką (w porównaniu z oryginalną liczbą zmiennych zarejestrowanych w
widmie) liczbą parametrów. W idealnym przypadku będą to położenia środków, sze-
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rokości i amplitudy wszystkich linii oraz współczynniki wielomianu opisujące linię ba-
zową. W przypadku danych hiper-spektroskopowych ta korelacja przenosi się dodat-
kowo na relację pomiędzy różnymi widmami. Na przykład widma zarejestrowane dla
dwóch różnych temperatur z reguły różnią się nieznacznie (najczęściej następuje tylko
niewielkie przesunięcie oraz poszerzenie lub zwężenie linii). Analogicznie, dwa widma
zmierzone dla dwóch sąsiadujących obszarów na próbce (w szczególności na próbce z
materiałem biologicznym) będą wykazywały znaczne podobieństwo, co można zaob-
serwować na rysunku 2).
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Próbka

Black_tea_decaf_breakfast_Twinings.csv

Black_tea_earl_grey_Bigelow.csv

Black_tea_earl_grey_Twinings.csv

Black_tea_Lipton.csv

Boyds_Fine_tea_Darjeeling.csv

Cusinart_black_tea.csv

Cusinart_decaff_tea.csv

Green_tea_Bigelow.csv

Green_tea_Bigelow_decaff.csv

Green_tea_Fujian_China.csv

Green_tea_KK.csv

Green_tea_ooloong_Bigelow.csv

Green_tea_whittard.csv

Lipton_decaff.csv

Lipton_Eng_breakfast.csv

Red_jasmin_tea_TWG.csv

White_tea_Lipton.csv

Rysunek 2: Podobieństwa między widmami w podczerwieni zmierzonymi dla próbek herbaty
pochodzącej od różnych producentów

• należą do kategorii tak zwanych danych szerokich: każda obserwacja - widmo zawiera
setki, a często nawet tysiące zmiennych - wartości amplitud dla poszczególnych liczb
falowych, częstotliwości lub energii. Wiążą się z tym często kłopoty, jeśli chodzi o imple-
mentację standardowych procedur statystycznych (gdy liczba obserwacji jest mniejsza
niż liczba zmiennych). Dodatkowo wartości amplitud są zmiennymi ciągłymi, a wiele
technik statystycznych (w szczególności metod klasyfikacyjnych) wymaga zmiennych
w postaci dyskretnej. Oczywiście zmienne ciągłe mogą zostać poddane procesowi fak-
toryzacji, ale to z jednej strony wymaga kolejnego kroku w przygotowaniu danych, a
z drugiej wprowadza dodatkowy poziom podejmowania arbitralnej decyzji o sposobie
faktoryzacji.

Szczególne cechy danych spektroskopowych podsumowuje rysunek 3.
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Korelacja w obrębie każdego widma 

Korelacja pomiędzy widmami z sąsiadujących 
obszarów

Liczba zmiennych większa niż liczba obserwacji

zarejestrowane widmo:
1550 zmiennych
3800-700 cm-1 
punkty co 2 cm-1

symulacja widma:
47 zmiennych:
42 zmienne 14 linii Lorenza
  3 linia bazowa
  2 szum 

Obserwacja 1
Obserwacja 2
.
.
Obserwacja n

n<<k

1 2 .......................................................k

Rysunek 3: Szczególne cechy danych spektroskopowych
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Rysunek 4: Struktura obiektu typu hiper-spektroskopowego

Chemometria
Chemometria jako dziedzina nauki narodziła się w latach sześćdziesiątych XX wieku, używa
już istniejących i tworzy nowe metody statystyczne do analizy danych spektroskopowych.

Obiekty hiper-spektroskopowe tworzą widma wraz z dodatkową informacją, na przykład
o współrzędnych, dla których każde widmo zostało zarejestrowane - rysunek 4 przedstawia
schematycznie ich strukturę. Dla takich obiektów typowe procedury analizy statystycznej
wielu zmiennych stosowane są najczęściej w celu: redukcji wymiarów, grupowania i identyfi-
kacji oraz budowania modeli. Zestawienie tych metod (wraz z ich nazwami w języku angiel-
skim, które często są znacznie bardziej popularne niż ich polskie odpowiedniki) prezentuje
rysunek 5.

Analiza głównych składowych (Principal Component Analysis - PCA) jest jedną z najczę-
ściej stosowanych metod redukcji wymiarów, stosowaną nie tylko w przypadku spektroskopii,
ale także na przykład w kompresji plików graficznych. Zazwyczaj kilka lub kilkanaście skła-
dowych głównych wystarcza, by opisać zmienność w badanym systemie, co zdecydowanie
ułatwia wizualizację, a dodatkowo przyśpiesza wszystkie kolejne procedury (ponieważ stosu-
jemy je na znacznie zredukowanym pod względem rozmiaru obiekcie zawierającym najważ-
niejsze składowe główne w stosunku do oryginalnego obiektu). Często PCA jest stosowana
jako jeden z pierwszych etapów analizy, po którym następuje poszukiwanie podobieństw mię-
dzy obserwacjami lub budowanie modelu. Przykładem tego są hybrydowe techniki analizy
statystycznej wielu zmiennych (PCA-HCA: klastrowa analiza hierarchiczna na składowych
głównych i PCA-LDA: liniowa analiza dyskryminacyjna dla składowych głównych).

Drugą podstawową motywacją użycia statystycznej analizy wielu zmiennych jest poszuki-
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Rysunek 5: Polskie nazwy technik analizy statystycznej wielu zmiennych stosowane dla da-
nych spektroskopowych i obiektów hiper-spektroskopowych wraz z ich angielskimi akroni-
mami

wanie podobieństw i różnic między widmami poprzez ich grupowanie. Wyróżniamy tutaj dwie
podstawowe rodziny technik statystycznych: grupowanie hierarchiczne i grupowanie typu k-
średnich. Każda z tych rodzin reprezentuje nieco inne podejście do zagadnienia, zasadniczo
różnią się też metodami wizualizacji, stabilnością i jednoznacznością rozwiązania oraz cza-
sem potrzebnym do wykonania obliczeń. Metody hierarchiczne opierają się na znalezieniu
podobieństw między każdą parą obserwacji i łączenia w klastry tych, które są najbardziej po-
dobne do siebie (według przyjętej miary podobieństwa - na przykład sumy odległości między
widmami według definicji Euklidesa). Analiza jest kontynuowana do czasu, gdy wszystkie
klastry zostaną połączone - w kolejnych etapach dwa najbardziej podobne widma są repre-
zentowane przez jeden obiekt - uśrednione widmo. Typowym efektem końcowym grupowania
hierarchicznego jest dendrogram - wykres o strukturze typu drzewa pokazujący w jaki sposób
i w jakiej kolejności obserwacje zostały zgrupowane. Ucięcie dendrogramu na ustalonej wyso-
kości, powoduje przypisanie każdej obserwacji do konkretnego klastra. Rysunek 6 pokazuje
przykładowy graficzny wynik analizy hierarchicznej.

Drugą rodzinę technik grupowania stanowią metody typu k-średnich (k-means), gdzie
każdy klaster jest reprezentowany przez obiekt, a zadaniem algorytmu jest znalezienie takich
położeń tych obiektów, dla których suma odległości wszystkich obserwacji zaklasyfikowanych
do danego klastra jest jak najmniejsza. W tym przypadku musimy a prori ustalić poszuki-
waną liczbę klastrów (często jeśli nie mamy tej wiedzy o naszym systemie przeprowadzamy
analizę klastrową kilkukrotnie, za każdym razem startując od innej liczby klastrów i dopiero
na podstawie otrzymanych wyników poprzez minimalizacji konkretnych parametrów rozwią-
zań decydujemy, ile klastrów zawierają nasze dane). Do tej rodziny metod grupowania należą
również PAM (Partition Around Medoids) i CLARA (Clustering for Large Applications).
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Rysunek 6: Typowa wizualizacja rezultatu analizy hierarchicznej: dendrogram z zaznaczo-
nymi 4 klastrami i ich lokalizacja na mapie

Środowisko R
Jedną z podstawowych idei stojących za moją filozofią dotyczącą analizy danych pomiaro-
wych jest jej transparentność i powtarzalność. Aby to osiągnąć należy za wszelką cenę unikać
narzędzi typu: wskaż i kliknij. Jedną z oczywistych narzucających się możliwości jest opro-
gramowanie używające języka skryptowego do realizacji procedur matematycznych. Warto-
ścią dodaną takiego rozwiązania, z punktu widzenia osoby analizującej dane, jest możliwość
bardzo łatwej automatycznej implementacji tej samej metodologii do kolejnych zestawów da-
nych eksperymentalnych. Moim zdaniem praktyczną realizację powyższej filozofii umożliwia
środowisko R. Język R [7] powstał jako narzędzie dla statystyków i będąc alternatywą do
komercyjnych rozwiązań typu SSPS, Matlab lub Statistica rozwinął się w ciągu ostatnich
20 lat dzięki staraniom wielu ludzi. Jest to narzędzie typu otwartego kodu (open-source)
dostępne dla wszystkich ważnych systemów operacyjnych (Windows, MacOS, główne dys-
trybucje Linux: Debian, Redhat, SUSE i Ubuntu). Jego modułowa struktura oparta na śro-
dowisku bazowym oraz systemie bibliotek (pakietów będących zbiorami procedur, obiektów
i funkcji służących do rozwiązywania konkretnych problemów), które mogą być dołączane
w dowolnym momencie, sprawia, że środowisko R jest niezmiernie elastyczne, wszechstron-
ne i skalowalne. Obok statystyki, R obecnie jest używany w wielu dziedzinach nauki takich
jak ekonometria, ekologia, genetyka, geologia, farmakologia. Najbardziej popularnym obecnie
graficznym interfejsem użytkownika (GUI) ułatwiającym i usprawniającym pracę w środowi-
sku R jest platforma RStudio [8]. Zrzut ekranowy pokazujący główne komponenty programu
RStudio przedstawia rysunek 7.

Istnieje co najmniej kilka bibliotek (pakietów) umożliwiających pracę z danymi hiper-
spektroskopowymi, listę obecnie rozwijanych i dostępnych zawiera Tabela 1.
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Tabela 1: Pakiety w środowisku R do pracy z danymi spektroskopowymi - stan na kwiecień
2019

Pakieta Autor Zastosowania
ChemoSpec Bryan A. Hanson Chemometria w spektroskopii

hyperSpec Claudia Beleites Praca z danymi hyper-spektralnymi (wid-
ma plus dodatkowe informacje: współrzędne,
czas, koncentracja, temperatura etc)

spectralAnalysis Adriaan Blommaert Wstępna analiza, wizualizacja i analiza da-
nych analitycznych zmierzonych podczas re-
akcji chemicznych

subselect Jorge Cadima Wybór podzbiorów zmiennych

ChemometricsWithR Ron Wehrens Analiza wielu zmiennych w naukach przyrod-
niczych

chemometrics Peter Filzmoser Statystyczna analiza wielu zmiennych w che-
mometrii

Peaks Miroslav Morhac Manipulacja widm: estymacja linii bazowej,
wygładzanie, dekonwolucja i wyszukiwanie
pasm

baseline Kristian Hovde Liland Algorytmy korekty linii bazowej

prospectr Antoine Stevens Funkcje do analizy widm otrzymanych w
spektroskopii światła widzialnego i bliskiej
podczerwieni

soil.spec Andrew Sila Spektroskopia próbek gleby

mixOmics Kim-Anh Le Cao Analiza danych z genomiki, proteomiki i me-
tabolomiki

aAdresy internetowe do oficjalnego repozytorium pakietów mają następującą postać:
https://mran.microsoft.com/package/Nazwa.Pakietu . Na przykład dla pakietu ChemoSpec jest to
https://mran.microsoft.com/package/ChemoSpec. Wielkość liter jest istotna.
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Rysunek 7: Zrzut ekranowy pokazujący główne komponenty RStudio: okno kodu, konsola R,
dostępne zmienne i obiekty środowiska, grafika wyjściowa

Podsumowanie
Podsumowując powyższe rozważania, wydaje się że, w przypadku analizy danych otrzymywa-
nych w eksperymencie spektroskopowym niezbędnym etapem analizy danych eksperymen-
talnych jest zastosowanie metod statystycznych wielu zmiennych. Wszystkie powszechnie
używane oraz nowo opracowywane techniki dostępne są poprzez środowisko R. Dodatko-
wymi argumentami przemawiającymi za wyborem R jest jego uniwersalność, elastyczność i
możliwość implementacji rozwiązań typu Big Data (użycia procesorów graficznych, obliczeń
w chmurach na przykład Amazon AWS, Microsoft Azure lub IBM Bluemix). Wreszcie moż-
liwość powtórzenia analizy poprzez ponowne uruchomienie kodu przez innego użytkownika
na innym komputerze jest moim zdaniem jednym z kluczowych elementów we współczesnej
nauce (reprodukowalność rezultatów eksperymentu oraz analizy danych).

Omówienie wyników

H.1 Application of linear discriminant analysis in prostate cancer
research by synchrotron radiation-induced X-ray emission
Pierwsza publikacja włączona do cyklu habilitacyjnego H.1 dotyczy analizy składu pier-
wiastkowego tkanek biologicznych (tkanki zdrowej i zmienionej nowotworowo prostaty). Ze
względu na heterogeniczność materiału biologicznego, konieczne było wybranie takiej metody
pomiaru, która pozwoli na zarejestrowanie rozkładów przestrzennych wybranych pierwiast-
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ków, a nie wartości uśrednionych (ze względu na niewielką moc diagnostyczną tego drugiego
podejścia). Nasz wybór padł na SRIXE (Synchrotron Radiation Induced X-Ray Emission),
będącej odmianą spektroskopii fluorescencji promieniowania rentgenowskiego, w której wtór-
na fluorescencja promieniowania X jest wywołana promieniowaniem synchrotronowym.

Rysunek 8: Zrzut ekranowy pokazujący typowe okna programu KyPlot

Model dyskryminacyjny bazujący na zmierzonych koncentracjach pierwiastków został
zbudowany przy pomocy programu KyPlot, który jest aplikacją dla systemu operacyjnego
Windows i oferuje zintegrowane środowisko do analizy danych i wizualizacji. KyPlot posiada
dwa typy okien: jedno, w którym zaznacza się dane przeznaczone do analizy i drugie pre-
zentujące otrzymane rezultaty w postaci wykresów. Jest to typowy przykład programu typu
wskaż i kliknij oraz bazującego na formie arkusza kalkulacyjnego (co jest pokazane na ry-
sunku 8). Przeprowadzając analizę danych przy pomocy KyPlot ma się ograniczoną kontrolę
nad jej kolejnymi etapami.

Jedną z najczęściej stosowanych metod statystycznych do budowy modelu dyskryminacyj-
nego jest liniowa analiza dyskryminacyjna (LDA - linear discriminant analysis). Należy ona
do metod z kategorii supervised learning, gdzie a priori zakładamy posiadanie informacji o
przynależności do określonej grupy, a szukamy jedynie funkcji, która te grupy rozróżni. War-
tością dodatkową uzyskiwaną z tego typu analizy jest informacja, które oryginalne zmienne
są najistotniejsze z punktu widzenia różnicowania grup.

Sprawdzanie jakości zbudowanego modelu najczęściej polega na dzieleniu zestawu danych
na podzbiory: jeden z podzbiorów służy do budowy modelu, drugi do jego testowania. W
przypadku omawianej pracy przypisanie pomiarowych punktów do określonych grup bazo-
wało na ocenie histopatologicznej mierzonych obszarów i oczywiście jako takie mogło być
obarczone błędem (czynnik ludzki). Aby go zminimalizować dwóch ekspertów w dziedzinie
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histopatologii niezależnie dokonywało tej oceny. Na podstawie przeprowadzonych pomia-
rów oraz ich analizy statystycznej doszliśmy do konkluzji, że jest możliwe odseparowanie
obszarów sklasyfikowanych różnymi wartościami współczynnika Gleasona (opisującego sto-
pień złośliwości nowotworu) przy pomocy dwóch funkcji będących liniowymi kombinacjami
koncentracji pierwiastków. Metoda ta daje znacznie wyższą frakcję prawidłowo sklasyfiko-
wanych punktów, w porównaniu z metodami bazującymi wyłącznie na parach koncentracji
pierwiastków (odpowiednio 97.7 % i 90.86 %). Graficzna prezentacja wartości dwóch pierw-
szych funkcji obliczonych dla punktów pomiarowych wraz z ich klasyfikacją bazującą na
ocenie histopatologicznej (tkanka zdrowa i różne stopnie złośliwości nowotworu od Gleason
1 do 4) pokazuje rysunek 9.

Rysunek 9: Wartości dwóch pierwszych funkcji obliczonych dla punktów pomiarowych wraz
z ich klasyfikacją bazującą na ocenie histopatologicznej (tkanka zdrowa i różne stopnie zło-
śliwości nowotworu od Gleason 1 do 4)

H.2 Multivariate analysis techniques in forensics investigation of
the post-blast residues by means of Fourier Transform Infrared
Spectroscopy
Druga publikacja H.2 dotyczyła zupełnie innych zagadnień. Jednakże wspólny mianownik
stanowi tu statystyczna analiza danych spektroskopowych. W przypadku tego problemu na-
szym podstawowym zadaniem było stwierdzenie, czy jesteśmy w stanie określić, jaki materiał
wybuchowy został użyty podczas eksplozji na podstawie pomiarów pozostałości po wybuchu.
Tym razem nasz wybór padł na spektroskopię w podczerwieni (ang. Fourier Transform Infra-
red Spectroscopy - FTIR) zarówno ze względu na jej czułość jak i selektywność, jeśli chodzi
o detekcję substancji organicznych. W pierwszej fazie projektu zbudowaliśmy obszerną bazę
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zawierającą widma w podczerwieni (w zakresie od 400 do 4000 cm−1 czyli środkowej pod-
czerwieni - mid-IR) substancji chemicznych, które potencjalnie mogą być użyte w produkcji
materiałów wybuchowych metodami chałupniczymi (improvised explosive devices - IED).
Następnie dzięki pomocy Policji Republiki Singapurskiej braliśmy udział w kontrolowanych
eksplozjach najczęściej używanych profesjonalnych materiałów wybuchowych (TNT, PETN,
RDX i C-4). Eksplozje były przeprowadzone na specjalnie przygotowanym poligonie, dodat-
kowo materiał wybuchowy otoczony był ażurową klatką z metalu, do której ścianek zostały
przymocowane materiały codziennego użytku (kawałki kartonu, monety, metalowe rurki,
plastikowe sztućce itp.). Pozwoliło to nam na późniejszą analizę pozostałości po eksplozjach
zdeponowanych na tych materiałach. Stosując różne techniki pobierania próbek pozosta-
łe po eksplozjach residua zostały następnie scharakteryzowane za pomocą spektroskopii w
podczerwieni. Oczywiście newralgicznym etapem była analiza zarejestrowanych widm i ich
porównanie z bazą widm referencyjnych w celu identyfikacji. W projekcie, w którym uczest-
niczyłem, rzecz jasna eksperyment odbywał się w sposób kontrolowany, więc dysponowali-
śmy wiedzą o rodzaju materiału użytego w czasie konkretnego wybuchu, chodziło jednakże
o sprawdzenie, czy możemy tę identyfikację zweryfikować jedynie na podstawie pomiarów
spektroskopowych w podczerwieni pozostałości po wybuchach. Typowe podejście producen-
tów spektrometrów do kwestii identyfikacji związku chemicznego na podstawie jego widma
polega na policzeniu współczynnika korelacji pomiędzy widmem zmierzonym i wszystkimi
widmami w bazie danych lub na policzeniu odległości spektralnej (najczęściej używaną miarą
jest tzw. dystans euklidesowy). Oczywiście naszą analizę zaczęliśmy także od takiego podej-
ścia. Następnie porównaliśmy ją z metodami analizy statystycznej wielu zmiennych (takich
jak hierarchiczna analiza klastrowa (HCA) oraz analiza głównych składowych (PCA).

W szczególności efektywna okazała się ta ostatnia wspomniana technika, używana najczę-
ściej jako metoda redukcji wymiarów, co w przypadku danych pomiarowych pochodzących
ze spektroskopii jest szczególnie ważne. Kilka pierwszych składowych głównych zawiera bar-
dzo dużą część zmienności w badanym zestawie danych, zaś porównywanie czym różnią się
poszczególne pomiary w dwóch lub maksymalnie trzech wymiarach jest znacznie łatwiejsze
do wizualizacji, niż wykonanie tego samego dla kilkuset lub kilku tysięcy zmiennych. W kon-
kretnym przypadku pomiarów pozostałości po eksplozjach pierwsze dwie składowe główne
(principal components) wyjaśniały ponad 84% całkowitej wariancji, podczas gdy dodanie
trzeciej składowej głównej zwiększyło ten udział do ponad 99%.

Wykresy rozrzutu dla pierwszych dwóch składowych pokazują wyraźnie rozdzielone trzy
grupy (rysunek 10a) (widma otrzymane dla kontrolowanych eksplozji RDX i kompozytu C-4
są bardzo podobne - gdyż podstawowy składnik kompozytu C-4 to właśnie RDX). Jednak-
że, jeśli weźmiemy pod uwagę także trzecią składową główną, możemy rozdzielić także te
przypadki (rysunek 10b). Dodatkowe informacje z analizy składowych głównych otrzymu-
jemy badając wektory własne (loadings) odpowiadające kilku pierwszym składowym, a w
szczególności wkład oryginalnych zmiennych (czyli w naszym przypadku liczb falowych). Na
przykład dla trzeciego wektora własnego (który związany jest z trzecią składową główną -
różnicującą C-4 i RDX) obserwujemy pasma dla liczb falowych 1738 i 2930 cm−1 (rysunek
11), które pochodzą od składnika plastycznego w kompozycie C-4 (plasticizer).

Przeszukiwanie bibliotek widm referencyjnych jest wciąż często używaną techniką w iden-
tyfikacji substancji na podstawie ich widm w podczerwieni. W pracy pokazaliśmy, że zastoso-
wanie metod chemometrycznych (a szczególnie analizy głównych składowych) oferuje lepsze
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Rysunek 10: Wynik analizy głównych składowych - punkty pomiarowe (widma FTIR) przed-
stawione dla trzech pierwszych składowych

rezultaty. Dodatkowo w przypadku dużych zestawów danych jest to znacznie szybsza me-
toda, gdyż po redukcji wymiarów wszystkie operacje matematyczne przeprowadzane są na
znacznie mniejszych macierzach.

Analiza pomiarów zaprezentowanych w pracy H.2 została wykonana w programie Opus.
Jest to rozbudowana aplikacja, służąca zarówno do przeprowadzania pomiarów, jak i analizy
danych otrzymanych przy pomocy spektrometrów i mikroskopów wyprodukowanych przez
firmę Bruker. Z jednej strony bardzo kuszące jest ominięcie etapu importu danych pomiaro-
wych (pomiar jest dokonywany za pośrednictwem Opus), jak i dostęp do bazy danych widm
referencyjnych (dostarczanych ze spektrometrem). Z drugiej jednak strony brak precyzyjnej
wiedzy na temat algorytmów używanych do analizy danych, brak dostępu do niektórych
wyników obliczeń, brak możliwości swobodnego wpływu na końcowy efekt wizualizacji czy
wreszcie problemy z analizą dużych zestawów danych dyskredytuje to narzędzie na dłuższą
metę.

Pracując nad dwiema pierwszymi publikacjami włączonymi do cyklu habilitacyjnego do-
szedłem do wniosku, że niezbędnym narzędziem w analizie danych będzie program nieza-
leżny od producenta spektrometru. Podstawowe wymagania stawiane takiemu rozwiązaniu
to dostęp do wszystkich matematycznych procedur, jakim poddawane są dane zarówno na
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Rysunek 11: Wykresy przestawiające trzy pierwsze ładunki czynnikowe (loadings) pokazujące
korelacje między oryginalnymi i nowymi zmiennymi

etapie obróbki wstępnej (pre-processing), redukcji wymiarów, grupowania i klasyfikacji, jak
też możliwość swobodnego wpływu na formatowanie wizualizacji wyników. Mój wybór padł
na R. Jak wspomniano wcześniej R narodził się jako otwarty język programowania do celów
statystycznych, jednakże obecnie jest używany w bardzo wielu dziedzinach nauki. Według
wielu ankiet przeprowadzanych wśród programistów i aktywnych użytkowników komputerów
jest on czwartym wśród najbardziej popularnych języków programowania (po C++, Java i
Python), gdzie wymienione trzy pierwsze pozycje zajmują języki używane nie tylko w obli-
czeniach naukowych, ale także do tworzenia innych programów lub ich składowych. Pozycja
R uległa ostatnio dodatkowemu wzmocnieniu po zakupie R Enterprise (płatnej wersji R dla
firm ze wsparciem technicznym) przez Microsoft.

R jest obecnie naturalnym wyborem, jeśli chodzi o analizę statystyczną danych, rozwią-
zaniem skalowalnym przez swoją strukturę pakietów, przygotowaną do pracy z problemami
typu Big Data (z którymi coraz częściej mamy do czynienia we współczesnej analizie danych
pomiarowych, w szczególności danych spektroskopowych i hiper-spektroskopowych). Corocz-
nie odbywają się konferencje poświęcone rozwojowi i zastosowaniu R, zarówno w skali lokalnej
jak i ogólnoświatowej - seria UseR. R jest używany w dużych korporacjach (Google, Micro-
soft, Mozilla, Ford Motor Company, John Deere) bankach (ANZ), instytucjach rządowych
(Food and Drug Administration, National Weather Service), portalach społecznościowych
(Facebook, Twitter), przez dziennikarzy do tworzenia grafiki informacyjnej (The New York
Times). Bardzo istotnym elementem w pracy z R (dzięki pracy z kodem w skrypcie w odróż-
nieniu od rozwiązań typu: wskaż i kliknij) jest wbudowana w ten system reprodukowalność
wyników, co dla współczesnej nauki jest moim zdaniem niezbędnym elementem analizy da-
nych. Jedyną trudnością w pracy z R jest w początkowym okresie relatywnie stroma krzywa
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uczenia. Obecnie jednak dzięki dostępnym online podręcznikom, a także książkowej wersji
polskiego podręcznika do podstaw R autorstwa P. Biecka (wydania drugiego, której byłem
nieformalnym recenzentem), kursom dostępnym na platformach online (na przykład Course-
ra, DataCamp, edX, Udemy) oraz dopracowanemu graficznemu interfejsowi użytkownika (R
Studio) jest to znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu. W omówieniach kolejnych prac
wchodzących w skład cyklu habilitacyjnego starałem się podkreślić, jak dzięki użyciu śro-
dowiska R na etapie analizy danych spektroskopowych możliwe było wyciągnięcie istotnych
informacji z punktu widzenia badanego problemu.

H.3 Analysis of synchrotron radiation induced X-ray emission spec-
tra with R environment
W trzeciej pracy H.3 dyskutowana jest analiza widm SRIXE (technika opisana przy oma-
wianiu pierwszej pracy z cyklu habilitacyjnego) zarejestrowanych dla przekrojów próbek
biologicznych. Główny akcent w tej pracy jest postawiony na implementację procedur staty-
stycznych zastosowanych do danych spektroskopowych w środowisku R oraz na porównaniu
typowego podejścia analizy jednej zmiennej (tutaj reprezentowanego przez prezentację roz-
kładu koncentracji wybranego pierwiastka) z analizą wielu zmiennych jednocześnie. Pomiary
zostały przeprowadzone na linii L synchrotronu Hasylab w Hamburgu przy użyciu detektora
germanowego oraz polikapilary umożliwiającej wzbudzenie fluorescencji (a co za tym idzie
finalnie uzyskanie informacji o koncentracjach pierwiastków) na obszarze o średnicy około 15
µm. Poprzez zmianę pozycji próbki względem wiązki możliwe było zarejestrowanie map za-
wierających kompletne widma SRIXE wraz z ich położeniem (obiekt hiper-spektroskopowy).
Materiał badany stanowiły cienkie przekroje (o grubości 15 µm) serc myszy laboratoryjnych
(rejony korzenia aorty oraz mięśnia sercowego).

W pracy umieszczone są fragmenty kodu R umożliwiające powtórzenie analizy (w ko-
lejnych pracach zdecydowałem się dla klarowności przekazu na rozdzielenie kodu i tekstu
manuskryptu umieszczając kod R wraz z komentarzem w materiałach dodatkowych (ESM -
electronic supplementary materials), które w przypadku większości wydawców prac nauko-
wych można dołączyć. W pracy zostały przedstawione procedury wstępnej obróbki danych
takich jak odjęcie linii bazowej oraz normalizacja. W przypadku analizy statystycznej często
wymogiem jest by dane były wycentrowane i wyskalowane, te procedury mogą być również
zaimplementowane w R (zazwyczaj przy użyciu jednej linii kodu, jak pokazano to w ramce
L.2).

L.2 Kod R Wstępna obróbka danych otrzymanych za pomocą spektroskopii w
podczerwieni - dopasowanie i odjęcie linii bazowej oraz normalizacja

1 # zał adowanie bibliotek
2 library ( hyperSpec )
3 library ( baseline )
4 # rząd wielomianu
5 porder =3
6 # obliczenie linii bazowych
7 spc1saBL <- spc1sa [ , ,1900~ 3840]
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Rysunek 12: Mapka pokazująca przestrzenną dystrybucję klastrów w zmierzonym obszarze
- każde widmo zostało zaklasyfikowane do jednego z klastrów

8 bl1 <-baseline . modpolyfit ( spc1saBL [[]] , degree = porder , tol = 0.001 ,
rep = 10)

9 spc1saBL [[]] <-bl1$ corrected
10 # odjęcie ś redniego widma
11 means4 <- apply (ad1 ,1 mean)
12 ad1VN <- sweep (ad1 ,1 means4 ,"-")
13 # skalowanie
14 ad2VN <- ad1VN /sqrt( rowSums ( ad1VN ^2))

Kod 2: Wstępna obróbka danych otrzymanych za pomocą spektroskopii w podczerwieni -
dopasowanie i odjęcie linii bazowej oraz normalizacja

Statystyka wielu zmiennych pokazana została na przykładach analizy głównych skła-
dowych (w tym przypadku pierwszych 6 składowych zawiera ponad 97% wariancji) oraz
hierarchicznej analizy klastrowej. Należy podkreślić, że ta druga metoda pozwala na iden-
tyfikację obszarów różniących się pod względem biologicznym (w szczególności lokalizację
blaszki miażdżycowej oraz zwapnień na podstawie zarejestrowanych widm - rysunek 12).

Podsumowując jest oczywiste, że statystyczne metody wielu zmiennych mają coraz istot-
niejszą rolę w analizie danych eksperymentalnych, w szczególności jeśli dotyczy to danych
spektroskopowych. Aby skutecznie rozdzielić różne grupy lub różne etapy choroby konieczna
jest analiza tysięcy obserwacji (widm). W opisywanej pracy analiza składowych głównych
została użyta do redukcji wymiarów, zaś hierarchiczna analiza klastrowa pozwoliła na po-
dzielenie zmierzonego obszaru na różne i istotne z histologicznego punktu widzenia rejony
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(mięśnia sercowego, złogu z kolagenem, złogu z dużą ilością tłuszczy, nagromadzenia makro-
fagów oraz zwapnień). Podejście do analizy danych przy użyciu środowiska R jest szczegól-
nie efektywne i użyteczne w przypadku powtarzalnych zadań. Raz napisany kod może być
ponownie użyty do analizy kolejnych zestawów danych. Dodatkowo w R wbudowany jest
mechanizm automatycznego tworzenia raportów z prowadzonej analizy, co pomaga w prosty
sposób tworzyć dokumentację analizy danych.

H.4 Performance assessment and beamline diagnostics based on
evaluation of temporal information from infrared spectral datasets
by means of R environment for statistical analysis
Tematem przewodnim czwartej pracy włączonej do cyklu habilitacyjnego H.4 była diagno-
styka synchrotronowej linii pomiarowej (stabilności działania oraz oznaczenie i optymalizo-
wanie parametrów pracy dla różnych detektorów, wielkości przesłony i częstotliwości pracy
skanera). Typowym eksperymentem pozwalającym na wyznaczenie wartości stosunku sy-
gnału do szumu w spektroskopii w podczerwieni (SNR) jest tak zwany pomiar linii 100%.
Polega on na rejestracji (przy ustalonych wszystkich parametrach spektrometru) przez okre-
ślony czas sygnału IR i zapisaniu go w pierwszym kanale (zwyczajowo oznacza się go jako
tło), a następnie natychmiastowym powtórzeniu identycznego eksperymentu po raz drugi i
zapisaniu go w drugim kanale (który oznaczamy jako próbka). Przy zwykłym eksperymen-
cie spektroskopii w podczerwieni przez podzielenie sygnału z kanału próbka przez sygnał z
kanału tło otrzymujemy widmo w jednostkach transmitancji (od 0 przy całkowitej absorpcji
promieniowania przez próbkę do 1, gdy próbka jest całkowicie transparentna dla danej licz-
by falowej). W przypadku pomiaru linii 100% w idealnej sytuacji powinniśmy otrzymać w
całym zakresie spektralnym wartość 1, odchylenia od tej wartości są miarą szumu. Typowo
stosuje się dwa sposoby obliczania szumu:

• peak-to-peak - polega na znalezieniu największej i najmniejszej wartości w badanym
zakresie liczb falowych,

• RMS (root mean square) - polega na obliczeniu odchylenia standardowego od 1 dla
wszystkich wartości w badanym zakresie liczb falowych.

W omawianej publikacji używałem tej drugiej metody (ramka L.3), gdyż bazuje ona na
wszystkich punktach pomiarowych z danego zakresu (przy obliczaniu odchylenia standardo-
wego), a nie jedynie dwóch (wartości minimalnej i maksymalnej dla zakresu). Wizualizację
zmian stosunku sygnału do szumu zmierzonego na podstawie pomiaru linii 100% i obli-
czonego dla kolejnych regionów widma z zaznaczonym użytecznym zakresem spektralnym
przedstawia rysunek 13.

L.3 Kod R Obliczenie i wizualizacja stosunku sygnału do szumu dla kolejnych
regionów widma

1 # Obliczenie stosunku sygnału do szumu funkcj ą rollapply
2 m<-t(tr [[]])
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Rysunek 13: Obliczony stosunek sygnału do szumu otrzymany na podstawie pomiaru linii
100% dla kolejnych regionów widma z zaznaczonym użytecznym zakresem spektralnym

3 MEAN <-rollapply (m, width =50 , mean , by =10)
4 SD <- rollapply (m, width =50 , sd , by =10)
5 SNR01 <- MEAN/SD
6 wavenumber1 = seq (6750 , 0 , -20)
7 b= new(" hyperSpec ", wavelength = wavenumber1 , spc = t( SNR01), data=

dif2)
8 df3 <-as.t.df ( apply ( b[, ,400 ~ max], 2, mean_pm_sd))
9 m5 <-ggplot (df3 , aes (x =. wavelength ))+geom_ ribbon (aes (ymin= mean

.minus.sd , ymax = mean.plus.sd ), alpha = 0.2)+geom_line(size =1,
colour = "blue", aes(y =mean+ scale _x_ reverse ( breaks =c( seq (7000
,400 ,by = -1000)))

10 m7 <-m6+geom_ vline ( xintercept = c (400 ,5700) , colour ="red" ,
linetype = " longdash ")+geom_ hline ( yintercept = 1000 , colour ="red
" , linetype = " longdash ")

11 m7

Kod 3: Obliczenie i wizualizacja stosunku sygnału do szumu dla kolejnych regionów widma

Powtórzenie opisanego eksperymentu wielokrotnie w ciągu dnia pomiarowego pozwala
na uzyskanie informacji o stabilności pracy systemu (w przypadku spektrometru FTIR źró-
dłami niestabilności mogą być: zmiany parametrów pracy detektora MCT - chłodzonego
ciekłym azotem, niestabilne źródło promieniowania podczerwonego, niestabilna praca inter-
ferometru). W przypadku, gdy źródłem promieniowania podczerwonego jest synchrotron,
oczywistym powodem zmiany intensywności promieniowania są zmiany prądu wiązki elek-
tronów, związane z określonym czasem jej życia. Liczba zarejestrowanych widm w przypadku
takich eksperymentów jest oczywiście relatywnie duża (typowy rząd wielkości to 1000) więc
naturalne jest poszukiwanie metody pozwalającej na automatyczne ich wczytywanie i ana-
lizę. Podobnie jak w przypadku obiektów hiper-spektroskopowych ze współrzędnymi prze-
strzennymi (mapy z widmem zarejestrowanym dla każdego punktu) w R możemy analizować
obiekty hiper-spektroskopowe ze współrzędną czasową (widma wraz z dokładnym czasem ich
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Rysunek 14: Przykład analizy danych hiper-spektroskopowych z czasem wykonania ekspe-
rymentu jako dodatkową zmienną pokazujący problem z jakością próżni w naczyniu Dewara
otaczającym detektor chłodzony ciekłym azotem (MCT)

rejestracji). Po załadowaniu takich zestawów widm możemy prowadzić analizę, w jaki sposób
zmienia się stosunek sygnału do szumu dla różnych zakresów spektralnych (by na przykład
znaleźć zakres spektralny, dla którego przy danych ustawieniach systemu SNR przekracza
określoną wartość). Możemy też zobrazować, jak zmienia się intensywność sygnału w cza-
sie dla różnych liczb falowych (rysunek 14). W publikacji pokazana została również analiza
pozwalająca na detekcję problemu z detektorem MCT (a precyzyjnej z jakością próżni w
zbiorniku Dewar otaczającym detektor), co manifestuje się w postaci dodatkowego pasma
obserwowanego dla 3279 cm−1 co odpowiada długości fali 3.05 µm.

H.5 Combination of synchrotron radiation-based Fourier transforms
infrared microspectroscopy and confocal laser scanning microscopy
to understand spatial heterogeneity in aquatic multispecies biofilms
Kolejnym przykładem zastosowania wysokiej czułości spektroskopii w podczerwieni z za-
awansowaną analizą statystyczną pozwalającą na wychwycenie niewielkich różnic w obser-
wowanych widmach jest wspólny projekt z Singapore Delft Water Alliance (Prof. Sanjay
Swarup i Dr Sheela Reuben) mający na celu analizę wodnych roztworów wielogatunkowych
biofilmów H.5. W projekcie tym wyniki spektroskopii w podczerwieni zostały skorelowane
z rezultatami otrzymanymi w skaningowej laserowej mikroskopii konfokalnej. Przeprowa-
dziliśmy pomiary zmian w strukturze biofilmów w czasie oraz niejednorodności struktury
danego biofilmu w przestrzeni. Naturalnie tworzące się biofilmy są agregatami mikroorga-
nizmów (bakterii, glonów i grzybów) osadzonymi w polimerowej matrycy. Obok ewidentnie
negatywnych skutków tworzenia się biofilmów (takich jak próchnica na zębach czy zakażenia
przyrządów medycznych - na przykład cewników) mogą one też brać udział w redukcji zanie-
czyszczeń środowiskowych. Badanie tego typu obiektów jest więc niezwykle istotne z punktu
widzenia ochrony środowiska. Na stan kolonii biofilmów bardzo istotny wpływ mają odczyn
pH, temperatura i szybkość przepływu (w przypadku badania biofilmów tworzących się w
kanałach burzowych). Naszej analizie podlegały zarówno zmiany kolonii biofilmów w czasie
(przeprowadzone zostały równolegle pomiary skaningowej laserowej mikroskopii konfokalnej
i spektroskopii w podczerwieni dla czterech kolejnych tygodni), jak i dla niejednorodno-
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r[h!]

Rysunek 15: Podsumowanie rezultatów otrzymanych przy analizie metodą spektroskopii w
podczerwieni i mikroskopii konfokalnej biofilmów

ści przestrzennej. Aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski z otrzymanych wyników widma w
podczerwieni zostały poddane obróbce statystycznej. Widma zarejestrowane w obszarach w
pobliżu centrum kolonii zostały porównane przy pomocy hierarchicznej analizy klastrowej
(używając euklidesowej miary odległości i średniego łączenia jako algorytmu grupującego).
W rezultacie tej analizy zaobserwowaliśmy, że widma zmierzone w trzecim tygodniu różni-
ły się najbardziej od pozostałych. Znaczące zmiany w widmach były także obserwowane,
gdy próbki biofilmów były dodatkowo zasilane świeżą wodą z kanału burzowego. Aby zba-
dać przestrzenną niejednorodność kolonii biofilmów różne regiony próbki były analizowane
przy pomocy mikroskopu IR (obiektyw 15x z systemem przesłon umożliwiającym ustawienie
rozmiaru obszaru, z którego rejestrowany był sygnał IR na 15 µm2). Jednocześnie ten sam
region był analizowany przy pomocy laserowego mikroskopu konfokalnego. Dzięki użyciu
dedykowanych barwników żywe komórki reprezentowane są przez kolor zielony, zaś martwe
przez kolor czerwony. Tradycyjne podejście do analizy widm w podczerwieni zmierzonych
dla różnych miejsc polega na wyznaczeniu rozkładu przestrzennego wybranych grup przez
obliczenie pól pod określonymi pasmami (na przykład, aby otrzymać rozkład przestrzen-
ny grup amidowych całkuje się obszar spektralny w zakresie od 1480 to 1680 cm−1). Aby
uzyskać bardziej precyzyjną informację na temat faktycznych różnic między wewnętrznym i
zewnętrznym obszarem biofilmów została przeprowadzona hierarchiczna analiza klastrowa.
Przynależność do określonego klastra może być przedstawiona na mapie w postaci różnych
kolorów.

Jak widać na rysunku 15 bardzo wyraźny jest podział na trzy klastry: część wewnętrzna
i zewnętrzna biofilmu oraz trzeci klaster, gdzie występowała jedynie folia, na której próbka
biologiczna była umieszczona. Obliczając następnie reprezentatywne widma (jak pokazano w
ramce L.4) dla każdego klastra (średnie widma dla klastra) i porównując je ze sobą możemy
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wyciągnąć wnioski, jakie są różnice między obszarami w kontekście ich widm w podczerwieni.

L.4 Kod R Hierarchiczna analiza klastrowa - obliczenie reprezentatywnego widma
dla każdego klastra

1 # dendrogram
2 dist <-pearson .dist(test [[]])
3 dendrogram <-hclust (dist , method ="ward")
4 test$ clusters <-as. factor ( cutree ( dendrogram ,k=5))
5 # widmo ś rednie dla każdego klastra
6 cluster .means <-aggregate (test ,test$clusters ,mean)
7 cols <- c("blue","cyan"," green"," yellow ","red")
8 plot( cluster .means , stacked = ". aggregate ",fill = ". aggregate ",col =

cols , wl. reverse = TRUE , xoffset =150 , lines .args=list(lwd =3, lty =1) ,
wl.range =c(800~2250 ,2400~ 3800) )

9 # mapowanie rozkładu przestrzennego klastr ów
10 levels (test$ clusters )<-c(1 ,2 ,3 ,4 ,5)
11 plotmap (test ,z=test$ clusters )
12 # dendrogram z kolorowymi paskami na zaznaczenie położenia klastr ów
13 plot( dendrogram )
14 plot( dendrogram , labels =FALSE ,hang =0)
15 points (seq_along( dendrogram $ order),rep(-3, length ( dendrogram $ order)),

col=cols[test$ clusters [ dendrogram $ order ]], pch ="|")

Kod 4: Hierarchiczna analiza klastrowa - obliczenie reprezentatywnego widma dla każdego
klastra

Podobnie mogliśmy skorelować widma zmierzone dla obszarów, które są intensywnie jasne
w obrazie z laserowego mikroskopu konfokalnego z widmami zmierzonymi dla obszarów ciem-
nych. W szczególności zostały zidentyfikowane różnice w postaci zwiększonej intensywności
pasm 1090, 1068, 1011 i 937 cm−1 dla ciemnych obszarów, co powiązaliśmy ze zróżnicowa-
niem składu biofilmów. Regiony pojawiające się jako jasne w obrazie z laserowego mikrosko-
pu konfokalnego są zdominowane przez bakterie zawierające fruktany (niskocząsteczkowe,
liczące do około 100 atomów w cząsteczce, często rozgałęzione polimery D-fruktozy) w ich
zewnątrzkomórkowej substancji polimerowej (EPS), podczas gdy regiony ciemne to skupi-
ska mikroorganizmów, które zawierają w swoim składzie α-D-glukany. Dodatkowo obecność
pasm pochodzących od celulozy może być związana z mechanizmem obronnym zewnętrz-
nych obszarów biofilmu narażonych na permanentny stres środowiskowy. Podsumowując,
należy zauważyć, że połączenie dwóch metod obrazowania (laserowej mikroskopii konfokal-
nej i mikro-spektroskopii w podczerwieni) wraz z analizą statystyczną otrzymanych wyników
pozwoliło na uzyskanie wglądu w strukturę i własności biofilmów, a w szczególności ich prze-
strzenną niejednorodność oraz zmiany w czasie.
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H.6 Pre-processing of Fourier transform infrared spectra by means
of multivariate analysis implemented in the R environment
W kolejnej pracy cyklu habilitacyjnego H.6 zademonstrowane zostały metody używane we
wstępnej analizie wyników pomiarów spektroskopii w podczerwieni zaimplementowane w śro-
dowisku R. Spektroskopia w podczerwieni jest obecnie bardzo powszechnie używana w wielu
dziedzinach nauki: biologii, medycynie, przemyśle spożywczym, kryminalistyce czy analizie
materiałowej. W każdym z tych obszarów nauki wstępne przygotowanie otrzymanych widm
jest niezbędnym pierwszym krokiem w analizie. Jest to też etap newralgiczny, gdyż błędy
popełnione na tym etapie spowodują wyciągnięcie błędnych wniosków końcowych. Korekcja
linii bazowej czy normalizacja wydaje się prostą matematyczną operacją, jednakże wybra-
nie niewłaściwej opcji powoduje utratę ważnych informacji o systemie. Dodatkowo w dobie
coraz szybszych urządzeń rejestrujących widma oraz detektorów umożliwiających rejestrację
w krótkim czasie setek lub tysięcy widm (detektory dwuwymiarowe - Focal Plane Array -
FPA) w przypadku mikro-spektroskopii w podczerwieni) coraz częściej naukowcy spotykają
się z problemami z obszaru Big Data (kiedyś znanymi wyłącznie w systemach bazodanowych
banków, wyszukiwarek internetowych, analizie plików graficznych itp.). Statystyczna analiza
wielowymiarowa jest szczególnie użyteczna w przypadku danych hiper-spektroskopowych,
jak zostało to zaprezentowane we wcześniejszych pracach, gdyż pozwala na redukcję wymia-
rów, na grupowanie, klasyfikację i modelowanie. W omawianej obecnie pracy zaprezentowano
metodologię automatycznego selektywnego usuwania części pliku hiper-spektroskopowego za-
wierającego wyłącznie widma zmierzone na folii Mylar (która była używana jako materiał,
na którym umieszczane były próbki biologiczne). Próba normalizacji wszystkich widm bez
uprzedniego usunięcia tego obszaru skutkuje powstaniem istotnych artefaktów numerycz-
nych związanych z bardzo małą intensywnością sygnału (absorbancją) IR w tym obszarze
co jest pokazane na rysunku 16a. Możliwe jest zaimplementowanie różnych metod usuwania
obszarów pozbawionych próbki z pliku hiper-spektroskopowego. Najprostsza z nich pole-
ga na sformułowaniu warunku logicznego, by jedynie widma o maksymalnej amplitudzie
przekraczającej określony próg były włączone do analizy. Jednak znacznie lepsze rezultaty
otrzymujemy po raz kolejny stosując jedną z klasycznych metod statystyki wielu zmiennych -
hierarchiczną analizę klastrową. Poprzez obliczenie odległości między każdą parą widm i ich
kolejnym grupowaniu bazującym na tej odległości, otrzymujemy jako rezultat dendrogram.
Przez odcięcie dendrogramu na określonej wysokości, każde widmo zostaje zaklasyfikowane
do jednego z klastrów. Aby zrewidować rezultat klasyfikacji możemy przedstawić mapę loka-
lizacji klastrów (poprzez przypisanie różnych kolorów każdemu klastrowi). Rezultat użycia
analizy klastrowej do usunięcia obszaru tła pokazuje rysunek 16b, a w ramce L.5 zaprezen-
towano kod R użyty do analizy.

L.5 Kod R Porównanie odcięcia obszaru tła przez średnią intensywność oraz
analizę klastrową

1 # ustawienie warunku logicznego
2 low.int <- apply (test1 ,1, max) < 0.12
3 # podzielenie zestawu danych na część zawieraj ącą wyłącznie folię

Mylar
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Rysunek 16: Metoda usuwania z obiektu hiper-spektroskopowego obszaru, na którym wystę-
puje jedynie substrat przez użycie hierarchicznej analizy klastrowej

4 # i zawieraj ącą próbkę
5 mylar02 <- test1 [low.int]
6 test02 <- test1 [!low.int]
7 plotmap (test02 ,func=mean , col. regions = jet. colors (256) ,scales =list(

x=list(cex =2) ,y=list(cex =2)), colorkey = list( labels =list(cex =2)),
main=list( label=" Whole range", cex =2))

8 # hierarchiczna analiza klastrowa
9 # obliczenie odległości między widmami
10 dist <- dist ( test1 [[]])
11 # konstrukcja dendrogramu z wybran ą metodą łą czenia
12 dendrogram <- hclust (dist , method ="ward")
13 # ucięcie dendrogramu zgodnie z oczekiwan ą liczb ą klastr ów
14 # dodanie przynale żności do klastra dla każdego widma
15 test1 $ clusters <- as. factor ( cutree ( dendrogram , k = 5))
16 clusters <- split (test1 , test1 $ clusters )
17 mylarhca <- clusters $Cl_05
18 test03 <- rbind ( clusters $Cl_01, clusters $Cl_02, clusters $Cl_03,

clusters $Cl_04)
19 plotmap ( test03 [ , ,3000~1200] , col. regions = pal1 (256) ,scales =list(x=

list(cex =2) ,y=list(cex =2)), colorkey = list( labels =list(cex =2)))

Kod 5: Porównanie odcięcia obszaru tła przez średnią intensywność oraz analizę klastrową

Dodatkowo, aby zbadać stabilność rozwiązania i jego wewnętrzną spójność możemy obliczyć
takie miary jak: indeks Dunna (który wyraża stosunek najmniejszej odległości pomiędzy wid-
mami będącymi w różnych klastrach do największej odległości dla widm zaklasyfikowanych
do tego samego klastra) oraz wskaźnika wiarygodności (Figure of Merit) - gdzie obliczamy
średnią wariancję wewnątrz klastra, gdy grupowanie jest przeprowadzone z jednym widmem
usuniętym z analizy. W naszym przypadku te miary posłużyły do wyznaczenia optymal-
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nej liczby klastrów (poprzez maksymalizację indeksu Dunna oraz minimalizację wskaźnika
wiarygodności).

H.7 Influence of spectral resolution, spectral range and signal-to-
noise ratio of Fourier transform infra-red spectra on identification
of high explosive substances
Wreszcie w ostatniej pracy włączonej do cyklu habilitacyjnego H.7 przeprowadzono analizę
wpływu zdolności rozdzielczej, używanego zakresu spektralnego oraz stosunku sygnału do
szumu (SNR) na identyfikację materiałów wybuchowych na podstawie ich widm w podczer-
wieni. Postęp w dziedzinie przenośnych spektrometrów umożliwiających pomiary spektrosko-
powe w podczerwieni skłania do zadania pytania, czy urządzenia te będą mogły służyć równie
dobrze jak standardowe laboratoryjne systemy. Częstym kompromisem, jaki konstruktorzy
miniaturowych i przenośnych urządzeń muszą zaakceptować są ich gorsze parametry, takie
jakie jak niewielki SNR (z powodu niewielkiej mocy źródła i małych rozmiarów elementów
optycznych) oraz niska zdolność rozdzielcza (w klasycznym spektrometrze wielkość ta jest
odwrotnie proporcjonalna do drogi, jaką pokonuje ruchome lustro interferometru). Analiza
danych spektroskopowych zarejestrowanych z różnymi wartościami zdolności rozdzielczych
(od 4 do 64 cm−1, zmiany w kształcie widma pokazane są na rysunku 17), oraz oszacowa-
nie, w jaki sposób wybrany zakres spektralny wpływa na możliwość identyfikacji substancji
pozwala uzyskać wskazówki, które z tych parametrów są najistotniejsze. Metodologia pracy
polegała na porównaniu jak stabilna, powtarzalna i wiarygodna jest hierarchiczna analiza
klastrowa w zależności od danych wejściowych (danych spektroskopowych w całym zakresie
spektralnym podczerwieni lub ograniczonym zakresie spektralnym oraz zarejestrowanych z
różnymi zdolnościami rozdzielczymi). Jako ilościowe miary tej jakości posłużyły wspomniane
przy omawianiu poprzedniej pracy (H.6) indeks Dunna i wskaźnik wiarygodności, a także
silhoutte width (jako dodatkowa miara wewnętrznej spójności) oraz średnia odległość (AD)
wyliczana jako miara odległości pomiędzy obserwacjami zaklasyfikowanymi do tego samego
klastra obliczona dla przypadku kompletnego zestawu danych oraz zestawu danych z jednym
widmem usuniętym (ramka L.6). Mniejsza wartość AD (bliższa zeru) wskazuje na większą
stabilność klastra. Wnioski wynikające z przeprowadzonych eksperymentów wskazują, że na-
wet dla widm zarejestrowanych ze zdolnością rozdzielczą równą 32 cm−1 jakość i stabilność
procedury grupowania jest wysoka. W przypadku rozdzielczości równej 64 cm−1 liczba cha-
rakterystycznych pasm w widmie spada na tyle, że jednoznaczna identyfikacja substancji jest
utrudniona lub niemożliwa.

L.6 Kod R Obliczenia parametrów stabilności analizy klastrowej : indeks Dunna,
silhoutte width

1 # zał adowanie bibliotek
2 library ( ggplot2 )
3 library ( clValid )
4 # sprawdzenie spójności i stabilno ści klastr ów
5 intern04l <-clValid (r04l [[]] ,4 , clMethods =" hierarchical ",

validation =" internal ")
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Rysunek 17: Zmiany w wyglądzie widma związku RDX (heksogen) wraz ze zmieniającą się
zdolnością rozdzielczą

32



OMÓWIENIE WYNIKÓW OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO

6 stability04l <-clValid (r04l [[]] ,4 , clMethods =" hierarchical ",
validation =" stability ")

7 b<-ggplot ( heinternal [ heinternal $ Measure ==" Silhouette " ,], aes(x=
Resolution , y=Value , colour =Range))+ xlab( expression (bold( paste ("
Spectral Resolution "," [",cm^-1, "]")))) + ylab(" Internal -
Silhouette Width [a.u.]") + geom_ point (shape =15 , size =6)

8 # eksport do pliku pdf
9 dev. copy2pdf (file=" measures04 .pdf", width = 16)

Kod 6: Obliczenia parametrów stabilności analizy klastrowej : indeks Dunna, silhoutte width

Podsumowanie
Podsumowując omówione prace należy podkreślić, że w każdym przypadku zaawansowana
analiza statystyczna otrzymanych danych pomiarowych była niezbędna w celu osiągnięcia
oczekiwanych celów. Jak wspominano, dane spektroskopowe ze swej natury są silnie skorelo-
wane, w szczególności jeśli chodzi o wyniki pomiarów próbek biologicznych różnice pomiędzy
poszczególnymi punktami w przestrzeni są bardzo subtelne. Właściwy aparat matematyczny
jest więc w takich przypadkach niezbędny. Dodatkowo implementacja wszystkich opisywa-
nych procedur w środowisku R umożliwia pełną transparentność przeprowadzonej analizy,
jak również jej powtarzalność. Moim zdaniem te dwie cechy wydają się być kluczowe we
współczesnej nauce.

Fragment kodu w ramce L.7 pokazuje, jak w jednym dokumencie można zawrzeć komendy
języka R wykonujące matematyczne operacje na danych i tworzące wizualizacje oraz końcowe
efekty tych komend (wyniki obliczeń i wykresy) wraz komentarzami dotyczącymi analizy
danych. Wyjściowy plik w zależności od potrzeb może mieć postać dokumentu html, pdf lub
prezentacji.

L.7 Test Kod R Powtarzalność, transparencja i wygoda - raporty w R zawierające
kod i wyniki analizy sformatowane do dokumentu pdf, html lub prezentacji

1 # zał adowanie bibliotek
2 library (knitr )
3
4 # okreś lenie rodzaju pliku wyjś ciowego (tutaj raport pdf)
5 ---
6 title : " Wykresy pudełkowe"
7 subtitle : "Bez Normalizacji "
8 author : " Krzysztof Banas "
9 date: " 06.01.2019 "
10 output : pdf_ document
11 ---
12
13 ‘‘‘{r setup , include =FALSE }
14 # ustawienie czy kod R ma być widoczny w raporcie
15 knitr :: opts_ chunk $set(echo = FALSE , warning = FALSE )
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16 ‘‘‘
17 ‘‘‘{r}
18 library ( ggplot2 )
19 library (ggsci )
20 library ( ggrepel )
21 theme _new <- theme _set( theme_bw ())
22 theme _new <- theme _ update (axis.text = element _text(size = 14) , axis.

title = element _text(size = 16, face = "bold"))
23 analysis01 <- read.csv("D:/SKIN/ analysis04 _mod.csv")
24 ‘‘‘
25 # wykres pudełkowy dla stosunku intensywno ści 2920/2850 cm -1
26 ‘‘‘{r}
27 ggplot (analysis01 , aes(x=Treatment , y= Ratio _Intensity , colour =

Treatment )) + geom_ boxplot ( outlier .shape = NA)+
28 geom_ jitter ( shape =16, size =2, position = position _ jitter (0.2) )+

scale _color _jama ()+
29 xlab(" Treatment ")+ylab (" Intensity based 2920/2850 ratio")+ theme(

legend . position ="none")+
30 geom_text_ repel (data = subset ( analysis01 , Ratio _ Intensity > 1.58|

Ratio _ Intensity < 1.44) ,mapping = aes( label = File))
31 ‘‘‘

Kod 7: Przykład fragmentu dokumentu zawierającego kod R, który może służyć jako źródło
do przygotowania raportu w formacie pdf

Reasumując, można stwierdzić, że moja ewolucja jako naukowca w dziedzinie analizy da-
nych rozpoczęła się od narzędzi bazujących na arkuszach kalkulacyjnych (takich jak KyPlot,
Origin i Statistica). Jednak, gdy dostrzegłem ich ograniczenia zarówno pod względem mocy
obliczeniowej jak i przejrzystości oraz dostępności do procedur i ich parametrów, stało się
dla mnie jasne, że muszę znaleźć inne rozwiązanie. Dzięki przeniesieniu analizy danych do
środowiska R zyskałem nowe możliwości.

Podsumowując główne zalety R należy wskazać na:

• jego elastyczność i możliwość powtarzania analizy (dla tych samych danych z innymi
parametrami lub dla innych podobnych danych) w sposób automatyczny,

• pełną kontrolę nad używanymi funkcjami i parametrami, zarówno w przypadku obli-
czeń jak i wizualizacji,

• skalowalność: możliwość analizy pojedynczych widm lub ich dużych zestawów, do ob-
liczeń opartych na chmurze włącznie (cloud computing).
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Część III

Wykaz innych (nie wchodzących w
skład osiągnięcia wymienionego w pkt
I) opublikowanych prac naukowych
oraz wskaźniki dokonań naukowych
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Publikacje naukowe w czasopismach
znajdujących się w bazie Journal
Citation Reports (JCR)

Jestem współautorem następujących publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (JCR), które nie zostały włączone do cyklu habilitacyjnego. Su-
maryczny Impact Factor tych prac wynosi 92,228 (wraz z pracami włączonymi do cyklu
habilitacyjnego aktualny (31.03.2019) IF wynosi 122,663).

[IF.1] Banas K., Blicharska B., Dietrich W. Kluza M. (2000) Molecular dynamics of cellulose-
water systems investigated by NMR relaxation method. Holzforschung 54 (5), 501–504.
(https://doi.org/10.1515/HF.2000.085)
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów oraz ich opracowaniu oraz
udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%.

[IF.2] Banas K., Brandani F., Ruthven D. M., Stallmach F. Kaerger J. (2005) Combining ma-
croscopic and microscopic diffusion studies in zeolites using NMR techniques. Magnetic
Resonance Imaging 23 (2), 227–32. (https://doi.org/10.1016/j.mri.2004.11.015)
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów dyfuzji w zeolitach, ich opra-
cowaniu oraz udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję
na 60%.

[IF.3] Kwiatek W. M., Banas A., Banas K., Gajda M., Galka M., Falkenberg G., Cichocki
T. (2005) Iron and other elements studies in cancerous and non-cancerous prostate
tissues. Journal of Alloys and Compounds 401 (1-2), 178–183. (https://doi.org/10.
1016/j.jallcom.2005.03.090)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.4] Banas K., Banasik T., Szczesniak-Fabianczyk B., Gogol P., Wierzuchowska D., Jasinski
A. (2006) Evaluation of Boar Spermatozoa Motility by Pulsed Field Gradient NMR. Po-
lish Journal of Chemistry 80, 1075–1082. (https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.
element.baztech-article-BUJ6-0007-0008)
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów dyfuzyjnych, ich opracowaniu
oraz udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%.
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PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY JCR

[IF.5] Kwiatek W. M., Banas A., Banas K., Kisiel A., Cinque G., Falkenberg G. (2006) Pre-
liminary study on chemical speciation of sulphur in cancerous tissues. Acta Physica
Polonica A 109 (3), 383–387. (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=
2-s2.0-33645285885&origin=inward&txGid=934d02ae5e544362f1ddd1236183534b)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.6] Banas A., Banas K., Falkenberg G., Dyduch G. Kwiatek W. M. (2006) Elemental map-
ping of prostate tissue by micro-SRIXE. Acta Physica Polonica A 109 (3), 323–328.
(https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-33645283872&origin=
inward&txGid=4525c4fd94545955583a03fa27245d15)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.7] Kwiatek W. M., Banas A., Banas K., Podgorczyk M., Dyduch G., Falkenberg G., Gajda
M. Cichocki T. (2006) Distinguishing prostate cancer from hyperplasia. Acta Physica
Polonica A 109 (3), 377–381. (https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=
2-s2.0-33645308527&origin=inward&txGid=8559f7d84e40f8fb8eb162e86be475a4)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[IF.8] Kwiatek W. M., Banas A., Banas K., Cinque G., Dyduch G., Falkenberg G., Kisiel A.,
Marcelli A. Podgorczyk M. (2007) Micro and bulk analysis of prostate tissues classified
as hyperplasia. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 62 (6-7), 707–710.
(https://doi.org/10.1016/j.sab.2007.04.002)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu
manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[IF.9] Wierzuchowska D., Banas K., Banasik T., Gogol P., Jasinski A. Szczesniak-Fabianczyk
B. (2008) Diffusion study of boar spermatozoa suspension in vitro with a biexponential
model. Applied Magnetic Resonance 34 (1-2), 205–210. (https://doi.org/10.1007/
s00723-008-0105-9)
Mój wkład w publikację polegał na wykonaniu pomiarów dyfuzyjnych, ich opracowaniu
oraz udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%.

[IF.10] Banas A. M., Banas K., Falkenberg G., Dyduch G., Pawlicki B., Kwiatek W. M. (2008)
Using micro-synchrotron radiation induced X-ray emission distribution maps to deter-
mine correlation between elements in prostate tissue. Spectrochimica Acta Part B: Ato-
mic Spectroscopy 63 (9), 957–961. (https://doi.org/10.1016/j.sab.2008.05.009)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.11] Gajda M., Banas K., Banas A. M., Jawien J., Mateuszuk L., Chlopicki S., Kwiatek W.
M., Cichocki T., Falkenberg G., Jawien J., Mateuszuk L., Chlopicki S. (2008) Distri-
bution of selected elements in atherosclerotic plaques of apoE/LDLR-double knockout
mice assessed by synchrotron radiation-induced micro-XRF spectrometry. X-Ray Spec-
trometry 37 (5), 495–502. (https://doi.org/10.1002/xrs.1075)
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Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.12] Banas A. M., Banas K., Bahou M., Moser H. O., Wen L., Yang P., Li Z.J., Cholewa
M., Lim S.K., Lim Ch. H. (2009) Post-blast detection of traces of explosives by means
of Fourier transform infrared spectroscopy. Vibrational Spectroscopy 51 (2), 168–176.
(https://doi.org/10.1016/j.vibspec.2009.04.003)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%.

[IF.13] Banas A. M., Kwiatek W. M., Banas K., Gajda M., Pawlicki B. Cichocki T. (2010)
Correlation of concentrations of selected trace elements with Gleason grade of pro-
state tissues. Journal of Biological Inorganic Chemistry 15 (7), 1147–55. (https:
//doi.org/10.1007/s00775-010-0675-5)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.14] Moser M. O., Jian L. K., Chen H. S., Bahou M., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy
S., Cheng X. X., Banas A. M., Banas K., Heussler S. P., Wu B.-I., Zhang W. B.,
Maniam S. M., Wei H. (2010) THz meta-foil - a platform for practical applications of
metamaterials. Journal of Modern Optics 57 (19), 1936–1943. (https://doi.org/10.
1080/09500340.2010.499046)
Mój wkład w publikację polegał na udziale eksperymentach, w opracowaniu pomiarów
i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[IF.15] Banas A. M. Banas K. (2011) Response to commentary "Zinc is decreased in prostate
cancer: an established relationship of prostate cancer!". Journal of Biological Inorganic
Chemistry 16 (1), 9-13. (https://doi.org/10.1007/s00775-010-0737-8)
Mój wkład w publikację polegał na udziale przygotowaniu manuskryptu i przygotowa-
niu dodatkowych wizualizacji. Mój udział procentowy szacuję na 50%.

[IF.16] Banas A. M., Banas K., Kwiatek W. M., Gajda M., Pawlicki B., Cichocki T. (2011)
Neoplastic disorders of prostate glands in the light of synchrotron radiation and multi-
variate statistical analysis. Journal of Biological Inorganic Chemistry 16 (8), 1187–96.
(https://doi.org/10.1007/s00775-011-0807-6)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.17] Gajda M., Kowalska J., Banas A. M., Banas K., Kwiatek W. M., Kostogrys R. B.,
Mateuszuk L., Chlopicki S., Litwin J. Appel K. (2011) Distribution of selected elements
in atherosclerotic plaques of apoE/LDLR-double knockout mice subjected to dietary
and pharmacological treatments. Radiation Physics and Chemistry 80 (10), 1072–1077.
(https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2011.02.021)
Mój wkład w publikację polegał na udziale eksperymentach, w opracowaniu pomiarów
i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.
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PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY JCR

[IF.18] Banas A., Banas K., Breese M. B. H., Loke J., Heng Teo B., Lim S. K. (2012) Detec-
tion of microscopic particles present as contaminants in latent fingerprints by means
of synchrotron radiation-based Fourier transform infra-red micro-imaging. Analyst 137
(15), 3459–65. (https://doi.org/10.1039/c2an35355e)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w projektowaniu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu pomiarów, w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 30%.

[IF.19] Peloso M. P., Palina N., Banas K., Banas A., Hidayat H., Hoex B., Breese M. B. H.,
Aberle A. G. (2012) Investigation of defect luminescence from multicrystalline Si wafer
solar cells using X-ray fluorescence and luminescence imaging. Physica Status Solidi
Rapid Research Letters 6 (12), 460–462. (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.
07511010.1002/pssr.201206412)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.20] Alaee R., Menzel C., Banas A. M., Banas K., Xu S., Chen H., Moser H. O., Lederer
F., Rockstuhl C. (2013) Propagation of electromagnetic fields in bulk THz metamate-
rials: a combined experimental and theoretical study. Physical Review B 87, 075110.
(https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.075110)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[IF.21] Wu J., Moser H. O., Xu S., Banas A., Banas K., Chen H., Breese M. B. H. (2013)
From polarization-dependent to polarization-independent terahertz meta-foils. Applied
Physics Letters 103 (19), 191114. (https://doi.org/10.1063/1.4829575)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, pomocy w opracowaniu
pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[IF.22] Wu J., Moser H. O., Xu S., Jian L., Banas A., Banas K., Chen H., Bettiol A. A.,
Breese M. B. H. (2013) Functional multi-band THz meta-foils. Scientific Reports 3,
3531. (https://doi.org/10.1038/srep03531)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[IF.23] Banas A., Banas K., Yang P., Moser H. O., Breese M. B. H., Kubica B., Kwiatek W.
M. (2014) Environmental studies of iron in sediments by means of X-ray absorption
spectroscopy. International Journal of Environmental Research 8 (2), 263–272.
Mój wkład w publikację polegał na udziale w eksperymentach, w opracowaniu pomia-
rów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[IF.24] Banas A., Banas K., Breese M. B. H., Loke J., Lim S. K. (2014) Spectroscopic de-
tection of exogenous materials in latent fingerprints treated with powders and lifted
off with adhesive tapes. Analytical and Bioanalytical Chemistry 406 (17), 4173–4181.
(https://doi.org/10.1007/s00216-014-7806-8)
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PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY JCR

Mój wkład w publikację polegał na udziale w projektowaniu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu pomiarów, w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 25%.

[IF.25] Banas A., Banas K., Furgal-Borzych A., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B. H.
(2015) The pituitary gland under infrared light – in search of a representative spec-
trum for homogenous regions. Analyst 140 (7), 2156–2163. (https://doi.org/10.
1039/c4an01985g)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w projektowaniu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu pomiarów, w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 30%.

[IF.26] Wu Q. Y. S., Tanoto H., Ding L., Chum C. C., Wang B., Chew A. B., Banas A.,
Banas K., Chua S. J., Teng J. (2015) Branchlike nano-electrodes for enhanced terahertz
emission in photomixers. Nanotechnology 26, 255201. (https://doi.org/10.1088/
0957-4484/26/25/255201)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w przeprowadzeniu pomiarów, pomocy w
opracowaniu wyników i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję
na 10%.

[IF.27] Vidhawan S. A., Yap A. U., Ornaghi B. P., Banas A., Banas K., Neo J. C., Pfeifer C. S.,
Rosa,V. (2015) Fatigue stipulation of bulk-fill composites: An in vitro appraisal. Dental
Materials 31, 1068–1074. (https://doi.org/10.1016/j.dental.2015.06.006)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w projektowaniu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu pomiarów, w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 20%.

[IF.28] McDonald G. K., Cozzolino D., Banas K., Rengasamy P., Tavakkoli E. (2017) A su-
rvey of total and dissolved organic carbon in alkaline soils of southern Australia. Soil
Research 55(7), 617–629. (https://doi.org/10.1071/SR16237)
Mój wkład polegał na opracowaniu części pomiarów i pomoc w przygotowaniu manu-
skryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[IF.29] Banas A., Banas K., Kalaiselvi S. M. P., Pawlicki B., Kwiatek W.M., Breese M.B.H.
(2017) Is it possible to find presence of lactose in pharmaceuticals? - Preliminary studies
by ATR-FTIR spectroscopy and chemometrics. Spectrochimica Acta - Part A: Mole-
cular and Biomolecular Spectroscopy 171, 280–286. (https://doi.org/10.1016/j.
saa.2016.08.003)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w projektowaniu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu pomiarów, w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 30%.

[IF.30] Mikhalchan A, Banas A, Banas K, Borkowska A, Nowakowski M, Breese M.B.H.,
Kwiatek W.M, Paluszkiewicz C., Tay T. E. (2018) Revealing Chemical Heterogeneity
of CNT Fiber Nanocomposites via Nanoscale Chemical Imaging. Chemistry of Mate-
rials 30(6), 1856–1864. (https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b04065)
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Mój wkład w publikację polegał na udziale w projektowaniu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu pomiarów, w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 10%.

[IF.31] Dong W., Qiu Y., Zhou X., Banas A., Banas K., Breese M.B.H, Cao T., Simpson R.E.
(2018) Tunable Mid-Infrared Phase-Change Metasurface. Advanced Optical Materials
6(14), 1701346. (https://doi.org/10.1002/adom.201701346)
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów oraz opra-
cowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.

[IF.32] Pawlicki B., Pawlicka A., Banas A., Banas K., Gajda M., Dyduch G., Kwiatek W. M.,
Breese M.B.H. (2018) Methodological approach for trace and essential elements asses-
sment in prostate tissue by SRIXE method. Folia Medica Cracoviensia 58(1), 25–41.
(https://doi.org/10.24425/fmc.2018.124200)
Mój wkład w publikację polegał na udziale w projektowaniu eksperymentu, przeprowa-
dzeniu pomiarów, w opracowaniu pomiarów i przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 25%.

[IF.33] Cao T., Mao L., Qiu Y., Lu L., Banas A., Banas K., Simpson R.E., Chui H.-C.(2018) Fa-
no Resonance in Asymmetric Plasmonic Nanostructure: Separation of Sub-10 nm Enan-
tiomers. Advanced Optical Materials 7(1), 1801172. (https://doi.org/10.1002/adom.
201801172)
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów oraz opra-
cowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.
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Rozdziały w książkach

Jestem współautorem następujących rozdziałów w książkach.

[B.1] Banas A., Banas K., Bahou M., Moser H. O., Li W., Yang P., Li Z. J. Cholewa M. ,
Lim S. K. (2010) Explosive Materials: Classification, Composition and Properties. In
T. J. Janssen (ed.), (pp. 53-79). United States: Nova Publishers.
Mój wkład polegał na udziale w przeprowadzeniu i opracowaniu pomiarów oraz przy-
gotowaniu manuskryptu rozdziału. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[B.2] Banas A., Banas K., Kwiatek W. M., Gajda M., Pawlicki B. , Cichocki T. (2012) Zinc:
Characteristics, Uses and Benefits. In M. Yamaguchi (ed.), (pp. 17). United States:
Nova Publishers.
Mój wkład polegał na udziale w przeprowadzeniu i opracowaniu pomiarów oraz przy-
gotowaniu manuskryptu rozdziału. Mój udział procentowy szacuję na 30%.

[B.3] Banas K., Banas A., Heussler S. P., Kalaiselvi S. M. P., Lim S. K., Loke J., Breese M.
B. H. (2012) Synchrotron: Design, Properties and Applications. In D. M. Chua and
H. F. Toh (ed.), (pp. 133-153). United States: Nova Publishers. Mój wkład polegał na
udziale w przeprowadzeniu, opracowaniu i wizualizacji pomiarów oraz przygotowaniu
manuskryptu rozdziału. Mój udział procentowy szacuję na 40%.

42



Inne publikacje

Poniżej znajduje się lista pozostałych publikacji (w czasopismach spoza bazy Journal Cita-
tion Reports (JCR)).

[O.1] Golonka P., Kluza M., Dryzek J., Banas K. (2000) Application of positron annihila-
tion spectroscopy and proton NMR relaxation to examine biological samples. Molecular
Physics Reports 29, 224–227.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów oraz opra-
cowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.

[O.2] Kluza M., Blicharska B., Banas K. (2000) Analysis of the sorption isotherm of the
cellulose. Molecular Physics Reports 29, 42–46.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów oraz opra-
cowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 20%.

[O.3] Banas K., Blicharska B. (2000) Analysis of paper ageing processes using NMR relaxa-
tion methods. Molecular Physics Reports 29, 147–149.
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu pomiarów, opracowaniu wyników
i udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 50%.

[O.4] Banas K., Blicharska B., Szymonska J. (2001). NMR relaxation of the potato starch
samples after freezing. Molecular Physics Reports 33, 165–168.
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu pomiarów, opracowaniu wyników
i udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%.

[O.5] Banas K. Blicharska B. (2001) Estimation of degeneration degree of the paper by the
NMR relaxation methods. Molecular Physics Reports 33, 169–171.
Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu pomiarów, opracowaniu wyników
i udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 50%.

[O.6] Golonka P., Kluza M., Dryzek E., Banas K. (2001) Cotton cellulose under high tem-
perature conditions. Molecular Physics Reports 33, 94–97.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów oraz opra-
cowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.

[O.7] Moser H. O., Banas K., Cholewa M., Diao C. Z., Gao X. Y., Jian L. K., Kalaiselvi S.
M. P., Li Z. J., Liu G., Liu T., Maniam S. M., Wee A. T. S., Yang P., Yuan A. Y.,
Casse B. D. F., Chen A., Heussler S. P., bin Mahmood S. (2007) From Applied Science
to Commercial Application - Synchrotron Radiation as a Broad R D Platform; Part I.
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INNE PUBLIKACJE

MRS-S Outlook 2 (1), 11–23.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 5%.

[O.8] Moser H. O., Banas K., Cholewa M., Diao C. Z., Gao X. Y., Jian L. K., Kalaiselvi S.
M. P., Li Z. J., Liu G., Liu T., Maniam S. M., Wee A. T. S., Yang P., Yuan A. Y.,
Casse B. D. F., Chen A., Heussler S. P., bin Mahmood S. (2007) From Applied Science
to Commercial Application - Synchrotron Radiation as a Broad R D Platform; Part
II. MRS-S Outlook 2 (2), 42–52.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 5%.

[O.9] Moser H. O., Banas K., Cholewa M., Diao C. Z., Gao X. Y., Jian L. K., Kalaiselvi S.
M. P., Li Z. J., Liu G., Liu T., Maniam S. M., Wee A. T. S., Yang P., Yuan A. Y.,
Casse B. D. F., Chen A., Heussler S. P., bin Mahmood S. (2008) From Applied Science
to Commercial Application - Synchrotron Radiation as a Broad R D Platform; Part
III. MRS-S Outlook 3 (1), 12–20.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 5%.

[O.10] Moser H. O., Banas K., Cholewa M., Diao C. Z., Gao X. Y., Jian L. K., Kalaiselvi S.
M. P., Li Z. J., Liu G., Liu T., Maniam S. M., Wee A. T. S., Yang P., Yuan A. Y.,
Casse B. D. F., Chen A., Heussler S. P., bin Mahmood S. (2008) From Applied Science
to Commercial Application - Synchrotron Radiation as a Broad R D Platform; Part
IV. MRS-S Outlook 3 (2), 39–47.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 5%.

[O.11] Moser H. O., Banas K., Chen A., Vo T. N., Lian L., Kalaiselvi S. M. P., Liu G., Maniam
S. M., Gu P. D., Wilkins S. W., Gureyev T. E., Mayo S. C., Cholewa M., Li Z. J. (2008)
Quantitative investigation of phase retrieval from X-ray phase-contrast tomographic
images. Proceedings of SPIE 7078, 7814–7814.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 5%.

[O.12] Brzegowy P., Jasinski A., Banasik T., Urbanik A., Majcher K., Sulek Z., Banas K.,
Weglarz W. P. (2008) MR Diffusion Anisotropy Imaging of Spinal Cord Mechanical
Compression and Injury on the Rat Model In Vivo The Neuroradiology Journal, 21,
219–227 Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów
oraz opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.

[O.13] Moser H. O., Banas K., Cholewa M., Diao C. Z., Yuan A. Y., Gao X. Y., Jian L. K.,
Kalaiselvi S. M. P., Li Z. J., Liu G., Liu T., Maniam S. M., Wee A. T. S., Yang P., Yu
X. (2009) From Applied Science to Commercial Application - Synchrotron Radiation
as a Broad R D Platform; Part V. MRS-S Outlook 4 (1), 12–20.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 5%.
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[O.14] Moser H. O., Banas K., Cholewa M., Diao C. Z., Gao X. Y., Jian L. K., Kalaiselvi S.
M. P., Li Z. J., Liu G., Liu T., Maniam S. M., Wee A. T. S., Yang P., Yu X., Yuan A.
Y. (2009). From Applied Science to Commercial Application - Synchrotron Radiation
as a Broad R D Platform; Part VI. MRS-S Outlook 4 (2), 43–54.
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 5%.

[O.15] Banas K., Banas A., Moser H. O., Bahou M., Li W., Yang P., Cholewa M., Lim S. K.
(2010) Multivatiate statistical methods in the forensic investigation of the post-blast
residues measured by Fourier transform infrared spectroscopy. Diamond Light Source
Proceedings 82 (7), 3038–44. Mój wkład w publikację polegał na przeprowadzeniu
pomiarów, opracowaniu wyników i udziale w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział
procentowy szacuję na 40%.

[O.16] Moser H. O., Jian L. K., Chen H. S., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy S., Cheng X.
X., Banas A., Banas K., Heusler S. P., Bahou M., Wu B. I., Wei H., Yi Z. (2010)
Geometry - function relationship in meta-foils. Proceedings of SPIE 7711, 56–66. Mój
wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów oraz opracowaniu
wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.

[O.17] Moser H. O., Jian L. K., Chen H. S., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy S., Cheng X. X.,
Zhang W., Banas A., Banas K., Heussler S. P., Hua W., Wu B.-I., Yi Z. (2010) Emer-
ging material - salient properties of the terahertz meta-foil. Diamond Light Source
Proceedings 1 (SRMS-7), 3–5. Mój wkład w publikację polegał na pomocy w prze-
prowadzeniu pomiarów oraz opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na
10%.

[O.18] Moser H. O., Jian L., Kalaiselvi S. M. P., Virasawmy S., Maniam S. M., Banas A.,
Banas K., Heussler S. P., Casse B. D. F., Moos M., Kohler H. (2010) Manufaturing
metamaterials using synchrotron litography. Advances in Science and Technology 75,
230–239. Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów
oraz opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 5%.

[O.19] Turaga S. P., Wu J., Banas A., Banas K., Bettiol, A. (2014) Conductively coupled
resonator scheme for dispersive transparency in metamaterials. Proceedings of SPIE
92750A, 1–1. Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów
oraz opracowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.

[O.20] Palina N., Peloso M. P., Banas K., Hoex B., Aberle A. G. (2014) Study on Defects
in Multicrystalline Silicon Wafer Solar Cells by Electroluminescence Imaging and Syn-
chrotron Radiation Induced X-Ray Emission EU PVSEC Proceedings 27th European
Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 91–94
Mój wkład w publikację polegał na pomocy w przeprowadzeniu pomiarów oraz opra-
cowaniu wyników. Mój udział procentowy szacuję na 10%.
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Projekty badawcze

Brałem udział jako współwykonawca w następujących projektach badawczych:

[PB.1] Methodology of kinetic investigation of cellulose degradation, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków, Polska, 1999-2002

[PB.2] Diffusion-based performance optimisation of microporous membranes and particle bat-
ches, Uni Leipzig, Niemcy, 2002-2004

[PB.3] Distribution of selected elements and oxidation state of iron in atherosclerotic plaques
of apoE/LDLR-double knockout mice subjected to pharmacological and dietary treat-
ments, HASYLAB Hamburg, Niemcy, 2005-2008
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Kraków, Polska

[PB.4] The content and oxidation state of iron in atherosclerotic plaques of apoE/LDLR -
double knockout mice, HASYLAB Hamburg, Niemcy, 2006-2009
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Kraków, Poland

[PB.5] Research on evaluation of the effects of dietary and pharmacological treatments on
atherosclerotic plaques of apoE/LDLR-double knockout mice by FTIR mapping, LNF
Frascati, Włochy, 2006-2008
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Kraków, Poland

[PB.6] Characterization of the content of atherosclerotic plaques in apoE and LDL-receptor
double-knock out mice using FTIR spectroscopy combined with histological and histo-
chemical evaluation, LNF Frascati, Włochy, 2008
we współpracy z dr M. Gajdą, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum, Kraków, Poland

[PB.7] A new view on pituitary gland, HASYLAB Hamburg, Niemcy, 2006-2008
we współpracy z dr A. Furgał-Borzych, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum, Kraków, Poland

[PB.8] Pituitary gland in the infrared light, LNF Frascati, Włochy, 2006
we współpracy z dr A. Furgał-Borzych, Katedra Histologii, Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum, Kraków, Poland
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PROJEKTY BADAWCZE

[PB.9] Application of synchrotron radiation X-ray absorption fine structure spectroscopy to
environmental science, IFJ PAN Kraków, Polska, 2009

[PB.10] Fast and accurate characterization of explosives by means of synchrotron radiation -
SSLS - Singapore (projekt w ramach The Enterprise Challenge Program ustanowionego
przez Biuro Premiera Rządu Singapuru), 2007

[PB.11] Quantitative investigation of phase retrieval from X-ray phase-contrast tomographic
images, 2008
we współpracy z T. Gureyev and S. Mayo, The Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO), Melbourne, Australia

[PB.12] Studies of magma degassing (analysis of volcanic samples) 2008-2009
we współpracy z Prof. Ch. Newhall, Dr. F. M. Schwandner, D. Krimer, Earth Obse-
rvatory of Singapore, NTU

[PB.13] Impurities in multicrystaline silicon wafers, 2008-2010
we współpracy z Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS)

[PB.14] Characterization of meta-material foils by means of Fourier Transform Infrared Spec-
troscopy, 2008-2010
we współpracy z Wu Jianfeng, Physics Department NUS, Prof. M.B.H. Breese, Prof.
H.O. Moser (Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Network of Excellent Retired
Scientists (NES) and Institute of Microstructure Technology (IMT), Niemcy)

[PB.15] EXAFS study of nanoporous zeolitic and oxidic solids for catalytic and light harvesting
application, 2009
we współpracy z Prof. G. Sankar, Department of Chemistry, University College Lon-
don, A.D. Handoko, Institute of Materials Research and Engineering, A*STAR, Sin-
gapore

[PB.16] Control the propagation of terahertz wave in the defects of 3-D photonic crystals, 2009
we współpracy z Dr Wan Yong, Department of Chemical and Biomolecular Engine-
ering, NUS

[PB.17] Combination of synchrotron radiation-based Fourier transforms infrared microspectro-
scopy and confocal laser scanning microscopy to understand spatial heterogeneity in
aquatic multispecies biofilms, 2008-2011
we współpracy z Prof. S. Swarup, Dr S. Reuben, Singapore-Delft Water Alliance, NUS

[PB.18] Comparison of phase contrast and conventional imaging modalities, 2010
we współpracy z dr Marcin Bieńkowski, Uniwersytet Śląski, Polska

[PB.19] Formation of gold nanoparticles triggered by X-ray radiation of ethylene glycol solution,
2011
we współpracy z Physics Department, NUS
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[PB.20] Experiments on thin films on different substrate layers for rapid and high-sensitivity
immunoassays by FTIR, 2011
we współpracy z NanoCore-NUSNNI

[PB.21] FTIR measurements on graphene samples, 2011
we współpracy z Physics Department, NUS

[PB.22] Characterization of nanocomposite materials by FTIR spectroscopy, 2011
we współpracy z Institute of Materials Research and Engineering, A*STAR, Singapore

[PB.23] Detection of microscopic particles (explosive, pharmaceutical and drug) present as con-
taminants in latent fingerprints, 2009-2010
we współpracy z Singapore Police Force, Forensic Management Branch, Criminal In-
vestigation Department

[PB.24] The spectroscopic detection of exogenous materials in the latent fingerprints treated
with powders and lifted with adhesive tapes, 2010-2012
we współpracy z Singapore Police Force, Forensic Management Branch, Criminal In-
vestigation Department

[PB.25] Evaluation of oral cancer abnormalities by Fourier transform infrared spectroscopy
measurements of saliva samples, 2012
we współpracy z National Cancer Institute, Singapore

[PB.26] Studies on the structure of chrysocolla (hydrated copper silicate) mineral, 2012
we współpracy z Geology Department Jagiellonian University Cracow, Poland

[PB.27] Environmental studies of iron in sediments by means of X-ray Absorption Spectroscopy,
2012
we współpracy z Department of Experimental Physics of Complex System, Institute
of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland

[PB.28] Research on the effects of cell irradiation with various doses of soft X-rays, 2012
we współpracy z Yuan Yongming, Department of Biological Sciences, National Univer-
sity of Singapore

[PB.29] Structure in polyurethane with embedded hollow silica, 2013
we współpracy z Connie Liu, Jatin Kumar Institute of Materials Research and Engi-
neering, A*STAR, Singapore

[PB.30] Two-dimensional photonic crystals operating at infrared wavelengths, 2012
we współpracy z Zhiya Dang, Physics Department NUS

[PB.31] Analysis of Drude response in graphene layer using FTIR spectroscopy, 2013
we współpracy z Teguh Citra Asmara, Physics Department NUS

[PB.32] Characterization of surface hydroxyl group on alumina template, 2013
we współpracy z Li Xue, Mechanical Engineering Department NUS
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[PB.33] Analysis of one layer (3 angstrom) of graphene deposited on various substrates, 2013
we współpracy z Pranjal Kumar Gogoi, Physics Department NUS

[PB.34] Metamaterial analogue of EIT using conductive coupling, 2013
we współpracy z Shuvan Prashant, Physics Department NUS

[PB.35] FTIR measurement on thin films samples in the range of 200-1000 cm−1, 2013
we współpracy z Amar Srivastava, Prof Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

[PB.36] Preliminary characterization of yttria-stabilized zirconia (YSZ) thin films deposited on
Si- and BSi- substrates, 2014
we współpracy z Kingshuk Poddar, Prof Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

[PB.37] Analysis of phospholipids in mid-IR region, 2014
we współpracy z Abhimanyu Rana, Prof Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

[PB.38] Analysis of fibronectin in mid-IR region, 2014
we współpracy z Michałem M. Dykasem, Prof Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

[PB.39] FTIR of LaAlO3 substrate and thin film at room temperature in the range of 50-1000
cm−1, 2014
we współpracy z Surajit Saha, Prof Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

[PB.40] Determination of the tilt angle of backbone SAMs (self-assembled monolayers -compound:
HSCnFc), 2015
we współpracy z Li Yuan, Chemistry Department NUS

[PB.41] The mechanism of odd-even effect in charge transport across self-assembled monolayers
based junctions, 2015
we współpracy z Jiang Li, Chemistry Department NUS

[PB.42] FTIR analysis of SAMs deposited on graphene/copper, 2015
we współpracy z Song Peng, Chemistry Department NUS

[PB.43] Changes in the functional groups of humic acids/humus via FTIR, 2015
we współpracy z Fan Wei Hong, Department of Civil and Environmental Engineering
NUS

[PB.44] Analysis of rhodamine in mid-IR region, 2015
we współpracy z Krishnan Padmaja, Department of Civil and Environmental Engine-
ering NUS

[PB.45] Hollow waveguide accessory for remote infrared sampling, 2015
we współpracy z Sascha P. Heussler, Singapore Synchrotron Light Source

[PB.46] Direct analysis of pills in mid-IR, 2015
we współpracy z Sascha P. Heussler, Singapore Synchrotron Light Source, Mr Teck Sin
Lim I3 Precision Pte Ltd
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[PB.47] Analysis of MDL for lyzosyne buffer by means of FTIR spectroscopy, 2015
we współpracy z Sascha P. Heussler, Singapore Synchrotron Light Source

[PB.48] Analysis of high explosives in far-IR, 2015
we współpracy z Wu Jianfeng, Physics Department NUS

[PB.49] TiO2 and CuO nano-particles, functionalized with/without lipids, 2015
we współpracy z Mallikarjuna Rao Motapothula, CIBA NUS

[PB.50] Analysis of phosphorus-doped samples deposited on glass, 2015
we współpracy z Virasawmy Selven, Solar Energy Research Institute Of Singapore

[PB.51] IR imaging of plasmonics samples consisting of BN and G strips, 2015
we współpracy z Zhang Kai, Department of Chemistry, NUS

[PB.52] Degree of conversion of bulk composites, 2015-2016
we współpracy z Agarwalla Shruti Vidhawan, Dental Research Department, NUS

[PB.53] Analysis of fillings of human teeth, 2015
we współpracy z Agarwalla Shruti Vidhawan, Dental Research Department, NUS

[PB.54] Field survey of total and dissolved organic carbon in alkaline soils of southern Australia:
effect of pH and land management, 2015-2016
we współpracy z Ehsan Tavakkoli Department of Primary Industires, Wagga Wagga,
NSW, Australia

[PB.55] Adulteration of dietary supplements, 2016
we współpracy z Bohdanem Pawlickim, Szpital Miejski im. G. Narutowicza w Krakowie

[PB.56] T-structured PDMS and polystyrene films on silicone substrates, 2016
we współpracy z Nurshahidah Ali -Technology, Development School of Applied Science,
Temasek Polytechnic

[PB.57] LAO-STO superlattice analyzed by mid-IR, 2016
we współpracy z Lim Zhi Shiuh, Prof. Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

[PB.58] Study of toxic metals associated with airborne particles by XRF analysis of filter
samples, 2016
we współpracy z Ruchi Sharma, Department of Civil and Environmental Engineering
NUS

[PB.59] Void estimations in mock propellant composites, 2016
we współpracy z Sreekumar Pisharath and Zhang Fan, NTU

[PB.60] Meso-scale characterization of 3D pore structure of concrete, 2016
we współpracy z Moon Juhyuk and Sazmee Saznizam, NUS

[PB.61] FTIR analysis of fluorescent organic-silica hybrid films on a glass substrate, 2016
we współpracy z Deepa Sriramulu, Department of Chemistry, Faculty of Science, NUS
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[PB.62] Analysis of Jet fuels by means of near- and mid-infrared spectroscopy, 2016
we współpracy z Chang Po-Hsiung, Temasek Laboratories at NUS

[PB.63] FTIR analysis of chemical ingredients of sebum, 2016-2017
we współpracy z Prof. Paul Bigliardi, Rout Bhimsen Institute of Medical Biology,
A*STAR, Singapore

[PB.64] Carbon nanotube fibers for advanced materials, 2016-2017
we współpracy z Anastasiia Mikhalchan, Faculty of Engineering, Department of Me-
chanical Engineering, NUS

[PB.65] Lactose – an inactive ingredient of the pharmaceuticals - fingerprinting by ATR-FTIR
spectroscopy, 2016

[PB.66] Analysis of high explosives in far- and near-IR regions, 2015-2018

[PB.67] Infrared characterisation of perovsite-based organic thin films, 2016-2018
we współpracy z Prof. Loh Kian Ping, Ibrahim Abdelwahab, Department of Chemistry,
Faculty of Science, NUS

[PB.68] Analysis of microplastic particles in sediments residues, 2018
we współpracy z Prof. J. Paul Chen NUS Environmental Research Institute

[PB.69] Study of curing process of H1 polymer, 2018
we współpracy z Anastasiia Mikhalchan, NUS IMDEA Materials Institute, Spain, Ma-
drid,

[PB.70] Neural differentiation of human dental pulp stem cells on advanced 2D materials, 2018
we współpracy z Assoc. Prof. Vinicius Rosa, Discipline of Oral Sciences, Faculty of
Dentistry, NUS

[PB.71] Non-destructive microscopy methods applied to archeological ground stones to detect
diet at the dawn of modern humans (Hidden Evidences), 2018
we współpracy z Prof. Laura Longo, School of Art, Design and Media | Nanyang
Technological University

[PB.72] Characterization of compositional changes in fluoride- and laser-treated enamel caries
lesion, 2018
we współpracy z Prof. Stephen Hui Chin-Ying, Discipline of Oral Sciences, Faculty of
Dentistry, NUS

[PB.73] Phase change metamaterial pollution sensor, 2018
we współpracy z Assoc. Prof. Robert E. Simpson, Singapore University of Technology
and Design (SUTD), Engineering Product Development (EPD)

[PB.74] Preliminary analysis of myometrium, 2018
we współpracy z Prof. K. Gil, Katedra Patofizjologii, Uniwersytet Jagielloński, Colle-
gium Medicum, Kraków, Polska
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[PB.75] Microfungal biodeterioration of historic paper, 2018
we współpracy z Dr Hanna M. Szczepanowska, Senior Conservation Scientist, Heritage
Conservation Centre, National Heritage Board, Singapore

[PB.76] Fabrication of a low-cost plastic microfluidic device for infrared spectro-microscopy of
living cells, 2018
we współpracy z Dr Gianluca Grenci, Mechanobiology Institute (MBI), NUS

[PB.77] Simple screening test for food adulterants based on Fourier Transform Infra-Red (FTIR)
Spectroscopy and multivariate statistical analysis, 2017-2020, IAEA Coordinated Re-
search Project F11021, entitled Enhancing Nuclear Analytical Techniques to Meet the
Needs of Forensic Science jako Main Scientific Staff
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Konferencje i seminaria

Zaproszone referaty
Lista referatów, o które zostałem poproszony (invited talks) wygłoszonych na międzynaro-
dowych i lokalnych konferencjach:

[I.1] Research Areas at Phase Contrast Imaging and Tomography Beamline of Singapo-
re Synchrotron Light Source (2011) La Trobe - NUS Workshop on Synchrotron and
Nanoscale Science, Singapore

[I.2] Phase Contrast Imaging and Tomography Beamline of Singapore Synchrotron Light
Source (2011) X-ray Technology and Phase Contrast Imaging Workshop, SIMTech
Auditorium, Nanyang Technological University, Singapore

[I.3] Strategies in the statistical evaluation of hyperspectral data and images by means of
R Environment (2014) 8th Asia Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research,
National Synchrotron Radiation Research Center, Hsinchu, Taiwan

[I.4] Data processing for imaging, tomography and X-ray fluorescence spectroscopyat PCIT
beamline of Singapore Synchrotron Light Source (2016) 4th Singapore Synchrotron
Light Source Users’ Meeting, Singapore

[I.5] Optimization of experimental conditions for characterization of thin films in the in-
frared region of electromagnetic spectrum (2016) 13th International Conference on
Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures, Rome, Italy

[I.6] Analysis of food via FTIR spectroscopy-key aspects and challenges (2018) Food proces-
sing in becoming modern humans. The role of museum collections Merlion workshop,
ADM School, Nanyang Technological University, Singapore

[I.7] Comparison of bulk and microscale infrared characterisation of stratum corneum -
key aspects of hyperspectral data processing (2019) 14th International School and
Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, Zakopane, Polska

Referaty
Pozostałe referaty wygłoszone na międzynarodowych i lokalnych konferencjach:
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[T.1] Combining macroscopic and microscopic diffusion studies in zeolites using NMR tech-
niques (2004) 7th International Conference on Magnetic Resonance in Porous Media
Paris, France

[T.2] Comparison of synchrotron radiation based phase contrast X-ray imaging and conven-
tional absorption tomography of composite fibers (2011) International Conference on
Materials for Advanced Technologies Suntec Convension Center, Singapore

[T.3] Multivariate statistical analysis on FTIR spectra as a tool for the extraction of hidden
information in the investigation of atherosclerotic plague in mice (2011) 6th Inter-
national Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with Accelerator-Based
Sources, Trieste, Italy

[T.4] Promieniowanie synchrotronowe na rowniku (2011)Institute of Physics University of
Silesia in Katowice Katowice, Poland

[T.5] 6th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with Accelerator
Based Sources. (2011) SSLS Seminar.

[T.6] Presentation of ISMI beamline of Singapore Synchrotron Light Source (2014) Mid IR
Photonics Workshop NUS, Singapore

[T.7] Reproducible research and spectroscopy (2017) SSLS Seminar.

[T.8] Multivariate statistical analysis of the spectroscopic data-sets – building open-source,
user-friendly interface for data evaluation. 1st Research Coordination Meeting on En-
hancing Nuclear Analytical Techniques to Meet the Needs of Forensic Sciences (2017)
Vienna International Centre, Vienna Austria

[T.9] Simple screening test for food adulterants based on Fourier Transform Infra-Red Spec-
troscopy and multivariate statistical analysis – challenges and possible solutions. 2nd
Research Coordination Meeting on Enhancing Nuclear Analytical Techniques to Meet
the Needs of Forensic Sciences (2019) Vienna International Centre, Vienna Austria

[T.10] Hyperspectral data processing and interpretation for bulk and microscale characterisa-
tion of stratum corneum by infrared spectroscopy (2019) 10th International Conference
on Advanced Vibrational SpectroscopyAuckland, New Zealand

Plakaty
Lista prezentacji plakatowych na międzynarodowych i lokalnych konferencjach:

[P.1] PFG-NMR Diffusion studies of water and methanol in PDMS/zeolite composite mem-
branes. XII Nuclear Magnetic Resonance School 06.2003 - Zakopane, Poland

[P.2] Monitoring adsorption-desorption processes in zeolite columns. XIII Nuclear Magnetic
Resonance School 06.2004 - Zakopane, Poland
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[P.3] Equilibrium and non-equilibrium diffusion measurements in zeolites by NMR techni-
ques. XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications
12.2004 - Krakow, Poland

[P.4] Science and Art in Europe Magnetic Resonance in Physics, Chemistry, Biology and
Medicine 22-25.05.2005, Dresden, Germany

[P.5] DTI and Behavioral Assessment of Rat Spinal Cord Traumatic Injury. V Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego 17-19.06.2005, Szczyrk, Poland

[P.6] Evaluation of Boar Spermatozoa Motility by PFG NMR. Ogólnopolskie Sympozjum
Magnetyczny Rezonans Jądrowy w Chemii, Biologii i Medycynie 8-10.09.2005, War-
szawa, Poland

[P.7] III Krakow - Winnipeg Workshop On Magnetic Resonance And Molecular Imaging
20-23.09.2005, Kraków, Poland

[P.8] Evaluation of Boar Spermatozoa Motility by PFG NMR. XXXVIII Polish Seminar on
Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, 1-2.12.2005 - Krakow, Poland,

[P.9] ISMRM Fourteenth Scientific Meeting and Exhibition 6-12.05.2006 Washington State
Convention Trade Center Seattle, Washington, USA

[P.10] A. Banas, K. Banas, A. Jasinski, G. Falkenberg, B. Pawlicki, W.M. Kwiatek Applica-
tion of discriminant analysis in prostate cancer research 8th International School and
Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science 12-17.06.2006 Zakopane, Po-
land

[P.11] K. Banas, A. Jasinski, A. Banas, T. Banasik, T. Skorka, A. Krzyzak, P. Brzegowy, K.
Majcher, D. Adamek, Discriminant analysis as the statistical tool in diffusion tensor
imaging of spinal cord. 23rd Annual Scientific Meeting of the ESMRMB 21-23.09.2006
Warszawa, Poland

[P.12] Application of linear discriminant analysis in evaluation of diffusion-weighted MRI
results of spinal cord. XXXIX Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego
Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań 30.11-01.12.2006, Kraków, Poland

[P.13] Banas A., Banas K., Jasinski A., Falkenberg G., Pawlicki B., Kwiatek W.M. Applica-
tion of discriminant analysis in prostate cancer research 8th International School and
Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science 12-17.06.2006 Zakopane, Po-
land

[P.14] Moser H.O., Bahou M., Banas A., Banas K., et al Advanced Synchrotron Radiation Re-
search at Singapore Synchrotron Light Source ICMAT 2007 - International Conference
on Materials for Advanced Technologies 1-6.07.2007, Singapore - Suntec Singapore
International Convention Centre
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[P.15] Banas A., Banas K., Bahou M., Li Wen, Moser H.O., Cholewa M., Li Z.J., Ping Yang
and Lim S.K. Fingerprints of explosive materials after the blast - FTIR spectroscopy
on forensics service 3rd MRS-S Conference on Advanced Materials,Incorporating MRS-
S and MRS-I Mumbai-Chapter Joint Indo-Singapore Meeting, 25-27.02.2008, IMRE
Singapore

[P.16] K. Banas, A. Banas, M Gajda, J. Jawien, S. Chlopicki, T. Cichocki, M. Bahou, H.O.
Moser, Atherosclerotic plaque characterization in apoE and LDL-receptor double-
knock out mice by FTIR spectroscopy combined with histological and histochemical
evaluation 3rd MRS-S Conference on Advanced Materials, Incorporating MRS-S and
MRS-I Mumbai-Chapter Joint Indo-Singapore Meeting, 25-27.02.2008, IMRE Singa-
pore

[P.17] Banas A., Yang P., Banas K., Moser H. O., Zverev I, Liu T., Kwiatek W. M., Kubica
Environmental studies of iron in sediments by means of X -ray Absorption Spectroscopy
2nd SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users’ Meeting, 21.11.2008, Biopolis,
Singapore

[P.18] Banas K, Banas A.., Yang P., Bahou M, Moser H. O., Cholewa M. Multivariate ana-
lysis techniques in the forensics investigation of the post-blast residues by means of
Fourier Transform Infrared Spectroscopy 2nd SSLS Synchrotron Radiation Workshop
and Users’ Meeting, 21.11.2008, Biopolis, Singapore)

[P.19] Banas A., Banas K., Yang P.Moser, H. O.Statistical Evaluation of X-Ray Absorption
Spectroscopy Results as a Tool for Deeper and More Accurate Analysis of Hetero-
geneous Samples. 3rd SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users’ Meeting,
19.11.2009, Safra Mount Faber, Singapore

[P.20] Reuben, S., Swarup, S., Banas, K., Banas, A., Wei, H. Moser, H. O. Characterization of
microbial biofilms by Fourier Transform Infrared (FTIR) spectrochemical imaging. 3rd
SSLS Synchrotron Radiation Workshop and Users’ Meeting, 19.11.2009, Safra Mount
Faber, Singapore

[P.21] Newhall, C. D., Krimer, D., Banas, K., Banas, A., Yang, P. Moser, H. O. Analysis
of volcanic samples by means of synchrotron-based techniques.3rd SSLS Synchrotron
Radiation Workshop and Users’ Meeting, 19.11.2009, Safra Mount Faber, Singapore

[P.22] Banas, A., Banas, K., Bahou, M., Li, W., Moser, H. O., Cholewa, M., Li, Z. J., Yang,
P. Lim, S. K. Fingerprints of high explosive materials 4th Materials Research Society
of Singapore (MRS-S) Conference on Advanced Materials, 17-19.03.2010, Singapore

[P.23] Banas, K., Banas, A., Moser, H. O., Jian, L. K., Kalaiselvi, S. M. P., Virasawmy, V.
S., Heussler, S. P., Wei, H. Maniam, S. M. Characterisation of metamaterial foils by
means of Fourier Transform Infrared spectroscopy.4th Materials Research Society of
Singapore (MRS-S) Conference on Advanced Materials, 17-19.03.2010, Singapore

56



PLAKATY KONFERENCJE I SEMINARIA

[P.24] Banas, K., Banas, A., Gajda, M., Jawien, J., Chlopicki, S., Cichocki, T., Bahou, M.
Moser, H. O. Atherosclerotic plaque characterization in apoE and LDL-receptor double-
knock out mice by FTIR spectroscopy combined with histological and histochemical
evaluation. 4th Materials Research Society of Singapore (MRS-S) Conference on Ad-
vanced Materials, 17-19.03.2010, Singapore

[P.25] Banas, K., Banas, A., Moser, H. O., Bahou, M., Cholewa, M., Yang, P. Lim, S. K.
Multivariate statistical methods in the forensics investigation of the post-blast residues
measured by Fourier Transform Infrared Spectroscopy.7th International Conference on
Synchrotron Radiation in Materials Science, 11- 14.07.2010, Oxford, UK

[P.26] Banas, K., Banas, A., Skiba M., Yang, P., Breese M. B.H. Principal Component Ana-
lysis as a tool for more accurate analysis of XAFS spectra for heterogenous samples.
International Conference for Advanced Technologies, 26.06-01.07.2011, Suntec Conven-
tion Centre, Singapore

[P.27] Banas K., Banas A. M., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B. H.
Analysis of Synchrotron Radiation Induced X-ray Emission spectra with R environ-
ment. 11th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural
Science, 20-25.05.2012, Krakow-Tyniec, Poland

[P.28] Banas K.,Banas, A., Breese M. B. H. Multivariate evaluation, feature extraction, clas-
sification and clustering of images and spectral data sets by using R environment. 7th
Asia Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research, 21 - 24.09.2013 Egret Himeji,
Japan

[P.29] Banas A., Banas K., Breese M. B. H., Loke J., Lim S. K. Influence of commonly
used disposable latent print powders on the identification of contamination in latent
fingerprint. 7th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with
Accelerator-Based Sources, 10 - 14.11.2013, Lorne, Australia

[P.30] Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W, M Breese M. B. H. Evaluation of spatial
and temporal information from infra-red spectral data sets by using R environment
for statistical analysis.7th International Workshop on Infrared Microscopy and Spec-
troscopy with Accelerator-Based Sources, 10 - 14.11.2013, Lorne, Australia

[P.31] Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W, M Breese M. B. H. Comparison of algo-
rithms for classification and clustering of infra-red spectra by means of R platform for
statistical analysis.7th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectro-
scopy with Accelerator-Based Sources, 10 - 14.11.2013, Lorne, Australia

[P.32] Banas K., Banas A., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B. H. Normali-
zation of Fourier Transform Infra-red Spectra by means of multivariate analysis imple-
mented in R Environment 8th SPEC, Shedding New Light on Disease, 17 - 22.08.2014,
Krakow, Poland

[P.33] Banas A., Banas K., Furgal-Borzych A., Kwiatek W. M., Pawlicki B., Breese M. B. H.
Pituitary gland in the infra-red light - statistical evaluation of the spectroscopic and
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chemical mapping results. 8th SPEC, Shedding New Light on Disease, 17 - 22.08.2014,
Krakow, Poland

[P.34] Tavakkoli, E., Derrien, M., Banas, K., Rengasamy, P. McDonald, G. Adsorption of
dissolved organic carbon to carbonate minerals and alkaline soils. National Soil Science
Conference, 23-27.11.2014, MCG, Melbourne

[P.35] Banas K., Banas A., Agarwalla S., Rosa V., Breese M. B. H. Methodology for calcu-
lation of degree of conversion for dental materials based on Fourier transform infrared
spectroscopy. Zakopane School of Physics Breaking Frontiers: Submicron Structures in
Physics and Biology, 18-23.05.2015, Zakopane, Poland

[P.36] Banas A., Banas K., Pawlicki B., Breese M. B. H. Lactose - an inactive ingredient of the
pharmaceuticals - fingerprinting by ATR-FTIR spectroscopy and chemometrics. 8th
International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with Accelerator-
Based Sources, 11-15.10.2015, Riverhead, NY, USA

[P.37] Banas K., Banas A., Loke J. Breese M. B. H. Investigation of residues after high
and low order explosions by means of FTIR spectroscopy and multivariate statistical
analysis.8th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with
Accelerator-Based Sources, 11-15.10.2015, Riverhead, NY, USA

[P.38] Banas K., Banas A., Jasek-Gajda E., Gajda M., Kwiatek W. M., Pawlicki B. and Breese
M. B. H. Classification and clustering multivariate statistical methods for hyperspectral
datasets in R Environment.13th International School and Symposium on Synchrotron
Radiation in Natural Science, 13-18.06.2016, Ustroń, Poland

[P.39] Banas A., Banas K., Ali N., Breese M.B.H. ISMI beamline at Singapore Synchrotron
Light Source in service of nanometer-thick films analysis ACSIN2016, 09-15.10.2016,
Rome, Italy

[P.40] Banas A, Banas K., Pawlicki B., Gajda, M., Kwiatek, W. M. and Breese, M Using
elemental concentration correlation coefficients to improve classification of healthy and
cancerous prostate tissue 52nd Zakopane School of Physics, 22-27.05.2017, Zakopane,
Poland

[P.41] Banas K., Banas A., Pawlicki B., Pawlicka A., Gajda M., Dyduch G., Kwiatek W. M.
and Breese M. B.H. Assessment of the performance of advanced classification models
applied for concentration of trace elements in healthy and cancerous prostate tissue.
52nd Zakopane School of Physics, 22-27.05.2017, Zakopane, Poland

[P.42] Banas K., Banas A., Mikhalchan A., Tong-Earn Tay, Borkowska A., Paluszkiewicz
C., Kwiatek W. M., Breese M. B. H. Evaluation of the nanoscale spectroscopic and
chemical mapping results of carbon nanotube composite materials 9th International
Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with Accelerator-Based Sources,
25-28.09.2017, Oxford UK
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[P.43] Banas A., Banas K., Loke J. and Breese M.B. H. Looking wider to see better – broad
range FTIR spectroscopy and multivariate statistics for high energetic materials iden-
tification 9th International Workshop on Infrared Microscopy and Spectroscopy with
Accelerator-Based Sources, 25-28.09.2017, Oxford UK

[P.44] Banas K., Banas A., Mikhalchan A., Tong-Earn Tay, Borkowska A., Paluszkiewicz C.,
Kwiatek W. M., Breese, M. B. H. Processing of AFM-IR chemical mapping results of
carbon nanotube composite materials in R Environment 3rd annual European Forum
on Nanoscale IR Spectroscopy 12-14.09.2017, London, UK

[P.45] Banas A., Banas K., Mikhalchan A., Tong-Earn Tay, Borkowska A., Paluszkiewicz C.,
Kwiatek W. M., Breese, M. B. H.Nanoscale Chemical Imaging in service of CNT Fiber
Nanocomposites analysis 3rd annual European Forum on Nanoscale IR Spectroscopy
12-14.09.2017, London UK

[P.46] Banas A., Banas K., Rout B., Bigliardi-Qi M., Bigliardi P. L., B Ho Siu-Yin and Breese
M.B. H. Qualitative Analysis of human Sebum in sebaceous glands in-situ using FTIR
microspectroscopy 11th Workshop FT-IR Spectroscopy in Microbiological and Medical
Diagnostics, 19-20.10.2017, Berlin, Germany

[P.47] Banas K., Banas A., Gajda M., Jasek-Gajda E., Heusler S. P., Kalaiselvi S.M.P., Breese,
M. B. H. Work-flow for spectral data pre-processing and multivariate analysis by means
of open source solutions: Orange (Python) and R Studio (R) 11th Workshop FT-
IR Spectroscopy in Microbiological and Medical Diagnostics, 19-20.10.2017, Berlin,
Germany
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Bibliometria i statystyka

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z rokiem
opublikowania (na dzień 31.03.2019):

122,663
Liczba publikacji według bazy Web of Science (WoS) (31.03.2019) (WoS):

40
Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) (31.03.2019) (WoS):

261
(średnio 6,525 cytowań na publikację)

Liczba cytowań publikacji (bez autocytowań) według bazyWeb of Science (WoS) (31.03.2019)
(WoS):

252
(średnio 6,300 cytowań na publikację)

Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) (31.03.2019):
10

Tabela 2: Podsumowanie liczby publikacji

Liczba publikacji w cyklu habilitacyjnym: 7
Liczba pozostałych publikacji z IF: 33
Liczba rozdziałów w książkach: 3
Liczba pozostałych publikacji: 20

W kolejnej tabeli podsumowana jest liczba wystąpień konferencyjnych oraz wygłoszonych
seminariów.

Tabela 3: Podsumowanie liczby wystąpień konferencyjnych

Liczba wystąpień zaproszonych: 7
Liczba wystąpień pozostałych: 10
Liczba prezentacji plakatowych: 47
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Rysunek 18: Zmiany liczby odsłon, cytowań, publikacji i współczynnika impact factor w
kolejnych latach - na podstawie danych Web of Science i Scopus
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Część IV

Dorobek dydaktyczny i
popularyzatorski oraz informacja o

współpracy międzynarodowej
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Uczestnictwo w programach
europejskich oraz innych programach
międzynarodowych i krajowych

Moją pierwszą pozycją po uzyskaniu doktoratu był dwuletni kontrakt na Uniwersytecie w
Lipsku w grupie prowadzonej przez Profesora Jörga Kärgera. Było to stypendium Marie
Curie w ramach 6-tego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Byłem członkiem grupy zaj-
mującej się pomiarami dyfuzji w zeolitach przy pomocy magnetycznego rezonansu jądrowego,
a w szczególności impulsów gradientu pola magnetycznego (Pulse Field Gradient NMR).

W kolejnych latach brałem udział w kilkudniowych wyjazdach na czas pomiarowy uzy-
skany na europejskich synchrotronach (Hamburg i Frascati) (w ramach Application for be-
amtime i procesu recenzowania projektów pomiarowych).

• Trace element and XANES analysis of tissue samples, (II-02-010) HASYLAB, DESY,
Hamburg, Germany, 2002-2004

• Biological tissues analysed by XANES and IR, (RII3-CT-2004-506078) INFN, LNF,
Frascati, Italy, 2005

• µ-XANES and EXAFS on cancer tissues, (II-04-079EC) HASYLAB, DESY, Hamburg,
Germany (HASYLAB RESEARCH HIGHLIGTS 2006), 2005-2007

• A new view on pituitary gland, (II-05-050 EC) HASYLAB, DESY, Hamburg, Germany,
2006-2008

• EXAFS on cultured prostate cells, (I-05-075 EC) HASYLAB, DESY, Hamburg, Ger-
many, 2006

• A pituitary gland in infrared light INFN, LNF, Frascati, Italy

Od marca 2007 zostałem członkiem grupy pracującej przy projekcie we współpracy z
policją singapurską, a dotyczącym wykrywania i identyfikacji materiałów wybuchowych w
pozostałościach po eksplozjach.

Od 2008, kiedy zacząłem pracować jako opiekun linii pomiarowych na singapurskim syn-
chrotronie, regularnie uczestniczę w projektach użytkowników i współpracowników, biorąc
udział w projektowaniu eksperymentów, ich przeprowadzeniu oraz analizie otrzymanych wy-
ników.
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UCZESTNICTWO W PROGRAMACH EUROPEJSKICH ORAZ
INNYCH PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH

Od roku 2017 jestem zaangażowany (jako Main Scientific Staff) w projekt badawczy
koordynowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) Simple screening
test for food adulterants based on Fourier Transform Infra-Red (FTIR) Spectroscopy and
multivariate statistical analysis. Ma on na celu stworzenie sieci współpracujących ośrodków
naukowych z Brazylii, Jamajki, Finlandii, Portugalii, Francji, Szwajcarii, Włoch, Słowenii,
Izraela, Wietnamu i Singapuru.
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Udział w komitetach organizacyjnych
międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych

• Brałem udział w pracach Komitetu Organizacyjnego Szkoły Letniej NMR w Zakopa-
nem w latach 1999-2001

• Uczestniczyłem w organizacji Ogólnopolskiego Seminarium na Temat Magnetycznego
Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań w Krakowie Bronowicach w latach 2005-2006

• Uczestniczyłem w pracach Komitetu Organizacyjnego 3rd Kraków – Winnipeg Work-
shop On Magnetic Resonance and Molecular Imaging (20-23.09.2005)

• Brałem udział w organizacji 2nd Singapore Synchrotron Light Source Users’ Meeting
(21.11.2008), 3rd Singapore Synchrotron Light Source Users’ Meeting (19.11.2009) oraz
4th Singapore Synchrotron Light Source Users’ Meeting (29.02.2016)

• Byłem współkoordynatorem warsztatów International Network of Young Scientists
(INYS) w ramach konferencji International Conference on Materials for Advanced
Technologies (ICMAT), Singapore Synchrotron Light Source, National University of
Singapore (2-5.07.2009)

• Byłem pomysłodawcą i głównym koordynatorem 1st Singapore Synchrotron Light So-
urce Open House (26.09.2012)

• Byłem współkoordynatorem 2nd Singapore Synchrotron Light Source Open House
(20.01.2016)

• Byłem współkoordynatorem 1st ISMI Beam-line of Singapore Synchrotron Light Source
Workshop - Dive into nano-world with infrared (23.02.2017)

• Brałem udział w organizacji 3rd Singapore Synchrotron Light Source Open House
(24.01.2018)
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Doświadczenie edytorskie

Brałem udział w pracach związanych z edycją następujących wydawnictw:

• Materiały konferencyjne Ogólnopolskie Seminarium na Temat Magnetycznego Rezo-
nansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków Bronowice (lata 2005-2006)

• Book of Abstracts 3rd Kraków – Winnipeg Workshop On Magnetic Resonance and
Molecular Imaging (2006)

• Book of Abstracts International Network of Young Scientists (INYS)w ramach kon-
ferencji International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT),
Singapore Synchrotron Light Source, National University of Singapore (2009)

• Book of Abstracts 4st Singapore Synchrotron Light Source Users’ Meeting, National
University of Singapore (2016)

• Book of Abstracts 1st ISMI Beam-line of Singapore Synchrotron Light Source Workshop
- Dive into nano-world with infrared (2017)
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Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie
popularyzacji nauki

Jako stażysta oraz jako doktorant w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach
1996 – 2001 prowadziłem:

• zajęcia laboratoryjne z fizyki dla studentów chemii, biologii i ochrony środowiska

• ćwiczenia rachunkowe z fizyki dla studentów chemii i ochrony środowiska

• demonstracje do wykładów z fizyki dla studentów chemii i ochrony środowiska

• zajęcia laboratoryjne w pracowni magnetycznego rezonansu jądrowego dla studentów
trzeciego roku fizyki

Uczestniczyłem też dwukrotnie (1998 i 2000) w programie wymiany studentów fizyki z
Polski i Niemiec(Uniwesytet w Bochum) sprawując opiekę nad grupami polskich (w Bochum
w roku 1998) i niemieckich (w Krakowie w roku 2000) studentów.

Przez rok byłem nauczycielem fizyki w Zespole Szkół z Gdowie (Liceum Ogólnokształcące
i Szkoła Zawodowa).
Przez dwa lata byłem odpowiedzialny za semestralny wykład dla studentów National Uni-
versity of Singapore (moduł GEK1539, w kolejnym roku przemianowany na GEH1080) A
Brief History of Science. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2014/2015 przygotowa-
łem materiały do wykładu (prezentacje, materiały audio-wizualne), notatki dla studentów,
pytania egzaminacyjne do egzaminu w połowie semestru (mid-term exam) oraz egzaminu
końcowego (final exam). Koordynowałem też zajęcia za pośrednictwem IVLE (Integrated
Virtual Learning Environment) platformy udostępnionej przez NUS do interakcji ze studen-
tami. W kolejnym roku akademickim 2015/2016 w drugim semestrze zmodyfikowałem część
materiałów do wykładu, korzystając z doświadczenia zdobytego w poprzednim roku, przy-
gotowałem też nowe zestawy pytań egzaminacyjnych do egzaminów.
Przeprowadziłem wykład dla studentów I roku National University of Singapore pod tytu-
łem: Tomography and Imaging Modalities at Singapore Synchrotron Light Source
Ponadto regularnie biorę udział w prezentacji możliwości linii pomiarowych Singapore Syn-
chrotron Light Source (linia obrazowania i tomografii - PCIT oraz spektroskopii i mikroskopii
w podczerwieni - ISMI) oraz w szkoleniach użytkowników tych linii pomiarowych.
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Opieka naukowa nad studentami

Podczas pracy w Instytucie Fizyki Jądrowej (zakład NZ56) sprawowałem opiekę nad pracami
magisterskimi studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:

• Barbara Korzeniowska - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (2006)
Badanie struktury wewnętrznej zębów świnki morskiej

• Grzegorz Woźniak - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (2007)
Traktografia włókien nerwowych w rdzeniu kręgowym w oparciu o dane z obrazowania
tensora dyfuzji

• Maciej Ćwikła (2007)
Praca nie została ukończona - student zrezygnował ze studiów z powodów osobistych

Podczas pracy w Singapore Synchrotron Light Source byłem współodpowiedzialny za prak-
tykę letnią studenta Imperial College London (UK) Teo Boon Heng.
W roku akademickim 2017/2018 byłem opiekunem projektu studenckiego Shiny Viewer Part
1 Minako Goh (Department of Statistics and Applied Mathematics, NUS).
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Opieka naukowa nad doktorantami w
charakterze opiekuna naukowego lub
promotora pomocniczego

Podczas pracy na liniach pomiarowych PCIT (Phase Contrast Tomography and Imaging)
oraz ISMI (Infra-red Spectro- and Microscopy)udzielałem pomocy i konsultacji następującym
studentom studiów doktorackich lokalnych uczelni (PhD candidates) w zakresie przeprowa-
dzenia eksperymentów, analizy oraz interpretacji otrzymanych wyników:

• Wu Jianfeng - Physics Department, NUS

• Zhiya Dang - Physics Department, NUS

• Teguh Citra Asmara - Physics Department, NUS

• Pranjal Kumar Gogoi - Physics Department, NUS

• A.D. Handoko - Institute of Materials Research and Engineering, Singapore

• Li Xue - Mechanical Engineering Department, NUS

• Shuvan Prashant - Physics Department, NUS

• Amar Srivastava - Prof. Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

• Kingshuk Poddar - Prof. Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

• Michal M. Dykas - Prof. Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

• Li Yuan - Chemistry Department, NUS

• Jiang Li - Chemistry Department, NUS

• Song Peng - Chemistry Department, NUS

• Fan Wei Hong - Department of Civil and Environmental Engineering, NUS

• Krishnan Padmaja - Department of Civil and Environmental Engineering, NUS

• Virasawmy Selven - Solar Energy Research Institute of Singapore
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OPIEKA NAUKOWA NAD DOKTORANTAMI

• Agarwalla Shruti Vidhawan - Dental Research Department, NUS

• Lim Zhi Shiuh - Prof. Venky’s group at NanoCore-NUSNNI

• Ruchi Sharma - Department of Civil and Environmental Engineering, NUS

• Thulasi Thiruvallur Madanagopal - Dental Research Department, NUS

• Sneha Sundar Rajan - Dental Research Department, NUS

• Asish Kalhan - Dental Research Department, NUS

• Jingyi Li - Faculty of Engineering (Environmental), NUS

• Diana TEH - Faculty of Engineering (Environmental), NUS

• Sriramulu Deepa – Chemistry Department, NUS

• Ibrahim Abdelwahab – Chemistry Department, NUS

• Weiling Dong - Singapore University of Technology and Design (SUTD)
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Staże w zagranicznych i krajowych
ośrodkach naukowych lub
akademickich

Poniżej znajduje się lista jednostek naukowych, w których przebywałem na krótko- i długo-
terminowych wyjazdach naukowych. Lista zawiera także wyjazdy związane z otrzymanym
czasem pomiarowym na synchrotronach w Hamburgu i Frascati.

• Uniwersytet Bochum, Niemcy

– 1996 2 tygodnie
– 1998 2 tygodnie

• Uniwersytet La Sapienza, Rzym, Włochy

– 1997 2 tygodnie
– 2000 2 tygodnie

• Uniwersytet Lipsk, Niemcy

– 2002-2004 - 2 lata post-doc stypendium Marie Curie

• Hamburg HASYLAB, Niemcy

– 2005 2 tygodnie
– 2006 1 tydzień
– 2008 1 tydzień

• Frascati LNF, Włochy

– 2006 1 tydzień
– 2007 1 tydzień
– 2008 1 tydzień

• Singapur, Singapore Synchrotron Light Source, National University of Singapore -
2007-2019 - 12 lat
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STAŻE W KRAJU I ZA GRANICĄ

– 2007 zatrudniony w ramach projektu TECEX Fast and accurate characterization
of explosives by means of synchrotron radiation

– 2008-2015 zatrudniony jako research fellow
– 2016-2019 zatrudniony jako senior research fellow
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Udział w zespołach eksperckich i
konkursowych

W latach 2016-2018 uczestniczyłem w przygotowaniu projektu unowocześnienia linii po-
miarowej ISMI (spektroskopia i mikroskopia w podczerwieni) Singapore Synchrotron Light
Source. Projekt został wysłany w styczniu 2016 i zaakceptowany przez National Research
Foundation (NRF). Proponowany budżet na unowocześnienie i rozbudowę linii pomiarowej
ISMI wynosił 1,6 mln SGD (4,3 mln PLN).

Brałem udział we wszystkich etapach tego projektu: od przygotowania White Paper do
organizacji finansującej, przez przygotowanie szczegółowej specyfikacji i innych dokumentów
wchodzących w skład Call for Tender, ewaluację wszystkich nadesłanych ofert i wreszcie
instalację nowej aparatury, jej testach i odbiorze technicznym.

W roku 2018 rozpoczął się proces unowocześnienia linii pomiarowej PCIT (tomografia
i obrazowanie przy użyciu kontrastu fazowego). We współpracy z grupą z Tajwanu (Prof.
Yeukuang Hwu - Academia Sinica) oraz Wydziałami Fizyki (Prof. Tok Eng Soon) i Farma-
kologii (Prof. Low Chian Ming) National University of Singapore planujemy zakupy nowej
kamery, dodatkowych soczewek i wysokiej jakości kryształu scyntylacyjnego, aby poprawić
zdolność rozdzielczą i szybkość pomiarów.
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Recenzowanie publikacji w
czasopismach międzynarodowych i
krajowych

W latach 2008-2019 byłem recenzentem 29 prac w czasopismach międzynarodowych i krajo-
wych.

• Analytical Chemistry (16 manuskryptów), 2008-2017

• Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (3 manuskryp-
ty), 2015-2018

• Analyst (1 manuskrypt), 2019

• Nano Research (1 manuskrypt), 2017

• ACS Applied Materials & Interfaces (1 manuskrypt), 2016

• Applied Spectroscopy - The Optical Society (1 manuskrypt), 2015

• Advances in Synchrotron Radiation (1 manuskrypt), 2013

• International Journal of Molecular Science (1 manuskrypt), 2011

• Nuclear Instruments and Methods B (1 manuskrypt), 2012

• Micron (1 manuskrypt), 2014

• Journal of Chemometrics (1 manuskrypt), 2014

• Acta Physica Polonica A (1 manuskrypt), 2015

Ponadto recenzowałem wybrane rozdziały książki Scotta Kevina XAFS for Everyone
(2012) oraz książki Przemysława Biecka Przewodnik po pakiecie R wydanie 3 (2013).
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Propagowanie fizyki

• Brałem czynny udział w Dniach Otwartych Instytutu Fizyki UJ w latach 1996-2001

• Brałem czynny udział w Dniach Otwartych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w latach
2005-2006

• Zainicjowałem i koordynowałem Pierwszy Dzień Otwartych Drzwi dla Singapore Syn-
chrotron Light Source (2012.09.26)

• Brałem czynny udział w Drugim (2016.01.20) i Trzecim (2018.01.24) Dniu Otwartych
Drzwi Singapore Synchrotron Light Source, gdzie byłem odpowiedzialny za prezentację
linii pomiarowej PCIT (Phase Contrast Tomography and Imaging).
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Nagrody

• Praca magisterska z wyróżnieniem (1996)

• Stypendium Zavoisky’ego (2005)

• Certificate of Appreciation for valuable contribution and dedicated service in the peer
review of manuscripts submitted to ACS journals (2011)

• Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing awarded by The Editors of Spec-
trochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017)

• Long Service Award for 10 years of service to National University of Singapore (2019)
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Udział w organizacjach naukowych

Byłem lub jestem członkiem następujących organizacji naukowych:

• Groupment AMPERE (Atomes et Molécules Par Études Radio-Électriques)

• MRS-Singapore (Material Research Society - Singapore)

• Riken Alumni

• Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
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