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1. Ocena tematu i tezy pracy

Od kilkudziesięciu lat obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania środowisk naukowych,
medycznych oraz opinii społecznej zagadnieniami wpływu pola elektromagnetycznego na
organizmy żywe, a w szczególności, od ponad ćwierćwiecza zainteresowania komputerowym
modelowaniem zjawisk zachodzących w tkankach, czego wymiernym dowodem są liczne
publikacje naukowe, które regularnie pojawiają się na światowym rynku wydawniczym. Jest
to całkowicie zrozumiałe w sytuacji, w której w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia
się pojęcie "elektrosmogu" oraz, gdy niezbędnym elementem projektowania nowych urzą-
dzeń emitujących pole elektromagnetyczne są gruntowne badania symulacyjne i eksperymen-
talne. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy leży w obszarze zainteresowania, nie
tylko różnych działów medycyny, szczególnie medycyny pracy, lecz przede wszystkim pro-
ducentów sprzętu elektrycznego do zastosowań medycznych, przemysłowych lub codzien-
nych zastosowań w warunkach domowych.

Badania symulacyjne, dotyczące procesów bioelektromagnetycznych należy uznać za wyjąt-
kowo trudne, głównie za sprawą skomplikowanych struktur analizowanych tkanek, ich
zmiennością oraz trudnymi do przewidzenia wartościami parametrów "materiałowych" tka-
nek (np. wartościami ich konduktywności). Wszystko to sprawia, iż symulacje komputerowe
oparte o analizy deterministyczne, typowe dla różnych urządzeń technicznych, gdzie znane
lub przynajmniej przewidywalne są parametry materiałowe, nie sprawdzają się w przypadku
symulacji bioelektromagnetycznych. W takiej sytuacji, modelowanie tkanek winno mieć cha-
rakter modelowania stochastycznego, opartego o dane statystyczne. Niestety, takie podejście
wymaga posiadania parametrów materiałowych, zawierających dane w ujęciu statystycznym
(np. histogramy). Oznacza to konieczność akwizycji licznych danych, tak by miały one rze-
czywistą wartość statystyczną. Jest to niezwykle trudne w przypadku, gdy materiał badawczy
dotyczy tkanek ludzkich. Wynika to z ograniczeń liczebności materiału, który byłby cenny i z
klinicznego i ze statystycznego punktu widzenia, przy jednoczesnych, wymagających uwa-
runkowaniach narzucanych przez towarzystwa bioetyczne i właściwe, etyczne komisje szpi-
talne.

Intensywnie rozwijany aparat matematyczny, służący praktycznym obliczeniom numerycz-
nym, znajduje wsparcie w niezwykle dynamicznym rozwoju elektronicznej techniki oblicze-
niowej, zarówno na poziomie pojedynczych jednostek obliczeniowych, jak i "farm" kompute-
rów, składających się na potężne narzędzia symulacyjne, działające w ramach tzw. maszyn
wirtualnych w chmurach obliczeniowych (cloud computing). Zaletą obliczeń w chmurze tzw.
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