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1. Informacje ogólne
Recenzja opracowana została na zlecenie Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki
Poznańskiej (pismo nr DR-63/475/01/2016 z dnia 20.07.2016 r.) na podstawie dostarczonej rozprawy doktorskiej
pod wyżej wymienionym tytułem.

2. Ogólna charakterystyka pracy
Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pana mgr inż. Natalii Idaszewskiej liczy 134 strony
zwartego opracowania wraz ze spisem literatury w liczbie 83 pozycji w tym 1 pozycja współautorska
doktorantki.
Rozprawa podzielona jest na 7 rozdziałów w tym wstęp dyskusja i wnioski oraz bibliografia. W pracy
zamieszczone są streszczenia w języku polskim i angielskim. Integralną część pracy stanowią załączniki
zamieszczone na końcu rozprawy.
Praca ma charakter teoretyczno-eksperymentalny i związana jest z problematyką transportu owoców,
a w szczególności wpływem drgań mechanicznych na procesy życiowe w nich zachodzące.
Rozprawa napisana jest poprawnym, precyzyjnym językiem. Układ pracy przejrzysty, podział treści
rozprawy na rozdziały i podrozdziały poprawny. Terminologia i pojęcia stosowane w pracy nie budzą większych
zastrzeżeń. Materiały ilustracyjne oraz tabele z wynikami badań zamieszczone w pracy, w sposób właściwy
przedstawiają studia Doktorantki, które dotyczą oceny zmian fizykochemicznych w wybranych owocach
podczas transportu.

3. Ocena podjętego tematu
Transport jest działalnością mającą na celu pokonywanie przestrzeni i ma też istotny wpływ na sprawne
i efektywne funkcjonowanie każdego działu gospodarki narodowej, stanowi również czynnik intensyfikujący
rozwój miast i regionów. Jednym z istotnych rodzajów transportu jest przewóz żywności. Szczególnym
przypadkiem żywności są warzywa i owoce. Transport tych produktów jest trudnym zagadnieniem, ponieważ
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stanowią one tkankę żywą, w której nieprzerwanie zachodzą procesy życiowe, które początkowo skutkują
rozwinięciem się pożądanych przez konsumenta cech jakościowych, lecz w późniejszym etapie doprowadzają do
psucia się surowców. Na zmianę jakości owoców i warzyw wpływ mają następujące czynniki: temperatura,
wilgotność i skład gazowy atmosfery, w której są przechowywane. Podczas transportu dodatkowym czynnikiem
mogącym wpływać na kondycję przewożonych towarów są oddziaływania mechaniczne w postaci drgań. Mogą
one doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych przewożonych owoców i warzyw, co skutkuje obniżeniem ich
jakości, a w skrajnych przypadkach zepsuciem.
Autorka podjęła się bardzo niełatwego, ale ważnego zadania związanego z oceną wpływu drgań
mechanicznych w czasie transportu na jakość owoców i warzyw. Na podstawie analizy wyników badań
i wniosków sformułowanych w pracy można zdefiniować wskazówki dotyczące doboru środka transportu
(w aspekcie drganiowym) do przewozu owoców i warzyw, a także wytyczne dla projektantów pojazdów
(minimalizacja drgań konstrukcji na etapie projektowania).
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia uważam, że wybór tematu rozprawy jest aktualny i istotny dla
poprawy jakości żywności przemieszczanej środkami transportu, co może przekładać się na zmniejszenie ilości
produktów, które na skutek uszkodzeń w transporcie nie mogą być przekazane do konsumpcji.

4. Analiza treści rozprawy
W przedstawionej do recenzji rozprawie, Autorka podjęła się zadania związanego z oceną zmian
zachodzących w owocach podczas transportu. W związku z powyższym, ogólny cel pracy jaki zdefiniowała
Autorka jest następujący: Określenie wpływu oddziaływań mechanicznych na zmiany parametrów
fizykochemicznych, wybranych owoców, związanych z procesem dojrzewania. Uważam, że cel pracy nie
zawiera informacji o rodzaju wymuszeń mechanicznych analizowanych w pracy. Cel pracy, moim zdaniem,
powinien być sformułowany następująco: Określenie wpływu oddziaływań mechanicznych w postaci drgań na
parametry fizykochemiczne owoców, związanych z procesem dojrzewania. Na podstawie zdefiniowanego celu
ogólnego Autorka zdefiniowała cele szczegółowe, które są rozszerzeniem i uszczegółowieniem ogólnego celu
pracy. Konsekwencją zdefiniowanego celu pracy było określenie zadań badawczych, realizacja których jest
niezbędna dla osiągnięcia celu pracy. Zadania te zostały poprawnie sformułowane i wytyczają kolejne kroki
realizacji pracy.
Pierwszy rozdział pracy jest wprowadzeniem do problematyki i zagadnień poruszanych w pracy. Autorka
w sposób jasny i precyzyjny wskazała obszar badań oraz zagadnienia, które są istotne dla rozwiązania
postawionego problemu badawczego.
W rozdziale drugim dokonano wprowadzenia do zagadnień związanych z transportem produktów
żywnościowych i wynikających z tego oddziaływań mechanicznych oraz zmianami jakie zachodzą podczas
dojrzewania owoców i warzyw, a także parametrów jakie na nie wpływają. W ramach tego rozdziału Autorka
dokonała bardzo szerokiego i rzetelnego przeglądu prac dotyczących analizy problematyki związanej z wpływem
warunków transportu na owoce i warzywa poruszanej przez innych autorów z uwzględnieniem wpływu drgań na
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te procesy. Szczegółowo opisała procesy zachodzące w warzywach i owocach tzn: oddychanie, transpirację,
dojrzewanie. Analizie poddała również zamiany właściwości fizykochemicznych owoców i warzyw na skutek ich
dojrzewania. Wyróżniła następujące właściwości:


fizyczne  kolor, kształt, rozmiar, masa, twardość



chemiczne  zawartość ekstraktu, zawartość suchej masy, zawartość cukrów, zawartość i rodzaj kwasów
organicznych.

Rozdział ten zawiera również podstawowe informacje dotyczące drgań mechanicznych oraz metod ich analizy.
W tej części rozdziału Doktorantka przedstawiła najważniejsze zależności, które są wykorzystywane do opisu
sygnałów drganiowych tzn. determinanty punktowe (wartość skuteczną, średnią, szczytową) oraz miarę
funkcyjną w postaci charakterystyki częstotliwościowej.
W rozdziale trzecim przedstawiono problematykę badawczą, przesłanki naukowo badawcze dotyczące
analizowanego obszaru wiedzy. W wyniku analizy literatury Autorka słusznie zauważyła, że dotychczas
w literaturze światowej nie podjęto tematu wpływu drgań na owoce i warzywa w stanie niedojrzałym,
a ewentualne badania dotyczą głownie wpływu drgań na zmiany właściwości fizykochemicznych owoców
i warzyw, które wykazywały pełną dojrzałość konsumpcyjną. Na podstawie analizy stanu wiedzy opisanego
w rozdziale drugim oraz przesłanek naukowo badawczych sformułowano tezę pracy, cel ogólny i cele
szczegółowe. W oparciu o cele szczegółowe wyznaczono zadania do wykonania w ramach pracy. Na uwagę
w tym rozdziale zasługują precyzyjne sformułowane zadania badawcze pozwalające osiągnąć zdefiniowany cel
pracy.
Rozdział czwarty jest pierwszym rozdziałem merytorycznym związanym z celem pracy, w którym opisano
metodykę badań, którą zastosowano do realizacji zadań. W ramach tego rozdziału Autorka przedstawiła materiał
badawczy oraz sposób przygotowania go do badań. Bardzo istotnym elementem tej części pracy jest
zaplanowanie eksperymentu czynnego mającego na celu pozyskanie informacji o procesach zachodzących
w warzywach i owocach podczas transportu.
Doktorantka w podrozdziale 4.3 zaproponowała dwuetapowy przebieg doświadczeń. Uważam, że w pracy
zostały zrealizowane trzy etapy doświadczeń, a pierwszy z nich służył do pozyskania informacji o wymuszeniach
mechanicznych działających na owoce podczas transportu, dlatego tytuł tego rozdziału nie jest adekwatny do
jego zawartości. Myślę, że tytuł podrozdziału 4.3 powinien brzmieć: Układ doświadczeń laboratoryjnych. Autorka
opisała w nim przebieg doświadczeń, które wykorzystała do pozyskania informacji o zmianach zachodzących
w owocach podczas transportu. Szczegółowo opisała parametry, które posłużyły do oceny procesu dojrzewania
badanych owoców. Były to następujące wielkości:
 zawartość ekstraktu ogólnego
 poziom pH
 zawartość kwasu askorbinowego przy pomocy metody miareczkowej
 zawartość kwasu askorbinowego przy pomocy metody spektrofotometrycznej
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 cukry redukujące oraz cukry ogółem
 twardość.
W zaproponowanej metodyce badań znajdują się informacje o sposobach analizy statystycznej otrzymanych
podczas eksperymentów wyników badań. W rozdziale tym przedstawiła również metodykę pomiaru i analizy
drgań mechanicznych, które oddziałują na przewożone towary podczas transportu. Opisała badania na obiekcie
rzeczywistym oraz na specjalnie do tego celu zaprojektowanym stanowisku symulacyjnym, które umożliwiało
odwzorowywanie rzeczywistych warunków transportu w aspekcie drganiowym w warunkach laboratoryjnych.
W rozdziale piątym Doktorantka przedstawiła wyniki własnych badań empirycznych, wykonanych na
podstawie opracowanej własnej metodyki badań. Dla wyników opisujących zmiany fizykochemiczne zachodzące
w owocach i warzywach poddawanych drganiom wyznaczyła zależności statystyczne. W tym celu wykorzystała
narzędzie w postaci oprogramowania komputerowego STATISTICA. Za pomocą tego oprogramowania obliczyła
parametry rozkładów empirycznych i wykonała analizę wariancji. W kolejnym kroku analiz dla każdego
parametru opisującego stan pomidorów wyznaczyła krzywe regresji korzystając z metody najmniejszych
kwadratów. Ważnym elementem analizy statystycznej jest weryfikacja statystyczna otrzymanych
współczynników regresji. Ten element pracy pozostawia niedosyt, ponieważ po weryfikacji współczynników
regresji, w przypadku kiedy są one statystycznie nieistotne należy zaproponować inny model, Doktorantka
natomiast ograniczyła się do stwierdzenia, że współczynniki modelu nie są statystycznie istotne. Bardzo istotną
częścią tego rozdziału były badania wizualne, ponieważ każdy kupujący produkt przed zakupem takie badanie
wykonuje. W tym miejscu nasuwa się pytanie: Dlaczego badania wizualne przeprowadzono tylko dla
pomidorów? Ciekawe wyniki uzyskano podczas badania wpływu energii dostarczanej przez proces drganiowy na
twardość pomidorów. Na zakończenie rozdziału Autorka określiła podobieństwo wpływu energii jednostkowej
drgań od 0,002 do 12,5 J/kg na zmiany fizykochemiczne w pomidorach, winogronach i borówkach. W tej części
pracy pisze: „…przedstawiono charakterystykę równania regresji liniowej opisującej wpływ energii drgań od
0,002 do 12,5 J/kg na: pH, zawartość ekstraktu (ES), zawartość cukrów ogółem (CO), cukrów redukujących
(CR) oraz kwasu askorbinowego (KA) dla wszystkich badanych surowców (pomidory, winogrona, borówki).”
Niestety wspomniane równanie regresji nie zostało zapisane w treści pracy.
W rozdziale szóstym Autorka zawarła dyskusję wyników badań uzyskanych podczas przeprowadzania
eksperymentów na tle dotychczasowych dokonań badaczy. Podsumowała wyniki badań uzyskane podczas
realizacji eksperymentów. Wykazała, że uzyskane przez Nią wyniki są nowatorskie i mogą być wykorzystane
jako punkt wyjściowy do dalszych badań. W rozdziale tym Doktorantka zawarła również krytyczne uwagi
dotyczące otrzymanych wyników.
Ostatni rozdział zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonych badań oraz kierunki dalszych badań.
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5. Merytoryczna ocena pracy
Autorka rozprawy skoncentrowała się na zagadnieniach związanych ze zmianami fizycznymi i chemicznymi
zachodzącymi w owocach i warzywach podczas ich transportu, szczególnie na problematyce wpływu drgań
mechanicznych na właściwości fizykochemiczne dojrzewających pomidorów, borówek i winogron. Ma to
szczególne znaczenie dla jakości tych owoców oferowanych później w sklepach. Zagadnienia te nie są łatwe,
wymagają dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, dlatego uważam, że Autorka podjęła się niełatwego zadania
związanego z oceną zmian tych cech.
Najważniejszym elementem pracy jest propozycja metodyki badań obejmująca trzy zasadnicze etapy tzn.
badania rozpoznawcze, badania identyfikacyjne oraz badania zasadnicze. W tym celu Autorka dokonała
szerokiego przeglądu literatury przedmiotu z zakresu transportu warzyw i owoców, analizy sygnałów
wibroakustycznych oraz wpływu czynników mechanicznych na jakość owoców i warzyw. W wyniku
przeprowadzonej analizy literatury Autorka stwierdziła, że w dotychczasowych opracowaniach przedstawiane są
badania dotyczące oceny jakości transportowanych owoców i warzyw w stanie dojrzałym. Brak jest natomiast
prac związanych z oceną zmian zachodzących w owocach i warzywach podczas transportu w stanie
niedojrzałym. W związku z tym zaproponowała własna metodykę badań, które wypełnią lukę w opisywanych
w rozprawie rozważaniach.
W zaproponowanej w ramach pracy metodyce, wykorzystano zasady eksperymentu czynnego
polegającego na celowej zmianie wektora wejściowego lub wektora sterowania i obserwacji zmian wektora
wyjściowego. Doktorantka zaproponowała przeprowadzenie badań na stanowisku stacjonarnym w laboratorium.
W tym celu zaprojektowano oraz wykonano stanowisko badawcze umożliwiające symulację procesów
drganiowych zachodzących podczas transportu owoców i warzyw. Przeprowadzenie badań stanowiskowych
wymagało zidentyfikowania częstotliwości i amplitud drgań jakie występują podczas rzeczywistego procesu
przewozowego, dlatego Doktorantka wykonała badania identyfikacyjne rejestrując i analizując drgania
w naczepie przeznaczonej do transportu owoców i warzyw. Na podstawie zidentyfikowanych amplitud
i częstotliwości drgań zaproponowała program badań stanowiskowych. Moim zdaniem jest to najbardziej
właściwe podejście, ponieważ prowadzenie badań w rzeczywistych warunkach byłoby czasochłonne
i kosztowne.
Autorka w syntetyczny sposób podsumowała wyniki swoich badań i porównała je z wynikami innych
naukowców. Przeprowadziła rzetelną i krytyczna dyskusję nad możliwościami wykorzystania wyników swoich
badań oraz poszerzenia ich zakresu.
Uważam, że w rozprawie doktorskiej pani Natalii Idaszewskiej brakuje rozdziału dotyczącego walidacji
otrzymanych wyników badań stanowiskowych. Informacje z badań walidacyjnych pozwoliłyby stwierdzić
jednoznacznie, czy przeprowadzone eksperymenty laboratoryjne odzwierciedlają z dostateczna dokładnością
warunki panujące w naczepie podczas transportu warzyw i owoców.
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Praca Pani mgr inż. Natalii Idaszewskiej jest na wysokim poziomie merytorycznym i naukowym, posiada
również duży zasób wiedzy praktycznej oraz cechuje się profesjonalizmem w podejściu do zagadnień związanych
z transportem owoców i warzyw. Warsztat naukowy przedstawiony w rozprawie świadczy o dużej dojrzałości
naukowej doktorantki, wiedzy oraz interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych zagadnień. Potrafi bardzo
dobrze rozwiązywać bardzo skomplikowane zagadnienia związane z przemianami owocach w podczas
transportu, które cechuje wiele różnych warstw problemów, między innymi: technicznym, środowiskowym itp.,
które w swej naturze nie są łatwe i wymagają wszechstronnej wiedzy oraz naukowego przygotowania do ich
rozwiązywania.
Myślę, ze niektóre elementy pracy (dotyczące przebiegu badań) powinny być bardziej wyeksponowane,
ponieważ Doktorantka wykonała bardzo obszerna pracę eksperymentalną, wymagającą dużego zaangażowania
i nakładu czasu, a w rozprawie nie zostało to uwypuklone.
Uważam zatem, że badania opisane w rozprawie dotyczące wpływu drgań na owoce i warzywa w stanie
niedojrzałym są autorską propozycją mgr inż. Natalii Idaszewskiej.

6. Uwagi szczegółowe
Podczas czytania i analizy treści rozprawy zauważyłem szereg potknięć edytorskich, terminologicznych
i merytorycznych, które wymagają komentarza i ustosunkowania się Autora pracy. Do najważniejszych należą:
1. Autorka w pracy podaje kilka celów pracy, w streszczeniu pisze: „Celem niniejszej pracy była analiza wpływu
oddziaływań mechanicznych w postaci drgań na parametry fizykochemiczne owoców: borówki
amerykańskiej, winogrona białego oraz pomidora, związanych w procesem ich dojrzewania. Oznaczanymi
parametrami były: poziom pH, zawartość ekstraktu, cukrów ogółem, cukrów redukujących, kwasu
askorbinowego oraz twardość.” Natomiast we wprowadzeniu i rozdziale 3.2. Cele i zadania badawcze ogólny
cel pracy formułuje następująco: „Określenie wpływu oddziaływań mechanicznych na zmiany parametrów
fizykochemicznych, wybranych owoców, związanych z procesem dojrzewania.” W związku z powyższym
nasuwa się następujące pytanie: Do którego z podanych celów dążyła Autorka podczas realizacji pracy?
2. Moim zdaniem zapis „odziaływanie mechaniczne” jest zbyt ogólny, ponieważ w pracy analizowano tylko
jeden rodzaj odziaływań tzn. drgań mechanicznych. Sprecyzowanie tematu występuje tylko w streszczeniu.
Myślę, że powinno pojawić się również w rozdziale pierwszym zatytułowanym „Wprowadzenie” lub/i
w rozdziale trzecim dotyczącym problematyki badawczej.
3. Uważam, że sformułowanie warunków udowodnienia tezy pracy zwiększyłoby przejrzystość przedstawionej
do recenzji rozprawy i umożliwiłoby jednoznaczną ocenę uzyskanych wyników badań.
4. Opis systemu pomiarowego zamieszczony na stronie 50 jest fragmentaryczny i ogólnikowy, moim zdaniem
przedstawiony system nie służył do pomiaru częstotliwości oraz amplitud tylko do rejestracji historii
czasowej

sygnałów

przyspieszeń

drgań,

na

podstawie

których

wyznaczono

charakterystyki

częstotliwościowe. Analiza dokumentacji technicznej systemu LAN-XI Notar wykazała, że do rejestracji
sygnałów drganiowych nie ma konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania.
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5. Rozdział 4.5.5, zatytułowany „Sposób analizy wyników” kończy się równaniem (1.25), uważam, że równanie
to powinno być opatrzone komentarzem, gdyż jest ono podstawą do dalszych analiz, które Autorka opisuje
w rozdziale piątym.
6. Niezrozumiały jest dla mnie sposób numeracji równań w pracy. Dlaczego Autorka przed każdym numerem
równania dodaje cyfrę jeden? Zamiast jedynki powinien być numer rozdziału lub jeżeli równań w pracy jest
mało można numer rozdziału pominąć.
7. Uważam, że praca nie straciłaby na wartości gdyby Autorka usunęła rysunki 10, 13, 16, 19, 22, które
przestawiają wpływ czasu ekspozycji na drgania oraz częstotliwości na wybrane parametry opisujące cechy
pomidorów. Rysunki nie zostały dostatecznie skomentowane, a brak analiz statystycznych np. regresji
wielorakiej potwierdza postulat o braku konieczności prezentowania tych rysunków.
8. Na stronie 51, 6wd napisano: „Czujnik drgań zainstalowano w przedniej części naczepy na dnie najwyżej
umieszczonej skrzyni”. Dlaczego nie wykonano pomiarów w innych miejscach naczepy? Zmiana punktu
pomiaru może wpływać na wyniki pomiarów.
9. Na stronie 58 w drugim akapicie od góry Autorka pisze: „Na rysunku 9 przedstawiono amplitudę
przyspieszeń na stanowisku badawczym dla czterech częstotliwości. Częstotliwości te wyznaczono
w oparciu o badania wstępne  widma drgań dla transportu rzeczywistego (pkt 4.4.2.1)”, jednak w pracy
nie ma punktu 4.4.2.1.
10. Dlaczego w rozdziale 5.2 używano skali logarytmicznej, a w rozdziale 5.3 skali liniowej do przedstawienia
tych samych zależności.
11. Dlaczego badania wizualne i pomiar twardości przeprowadzono tylko dla pomidorów?
12. Na stronie 94 w Tabeli 17 przedstawiono charakterystykę równania regresji E = f(pH, ES, CO, CR, KA),
jedn

niestety w pracy nie można odnaleźć tego równania.
13. Uważam, że Doktorantka zbyt lakonicznie przedstawiła kierunki dalszych prac związanych z rozważanym
w rozprawie zagadnieniem.

7. Podsumowanie i konkluzja
Przedstawioną do recenzji pracę oceniam pozytywnie, została ona wykonana na bardzo dobrym poziomie
merytorycznym. Zawarte w niej treści dotyczą złożonych problemów związanych ze zjawiskami zachodzącymi
w owocach podczas ich transportu. Doktorantka bardzo dobrze orientuje się w problematyce związanej
z zagadnieniami dotyczącymi przemian w żywności podczas jej transportu. Treści merytoryczne zawarte
w pracy świadczą o dużej dojrzałości naukowej i wiedzy merytorycznej Doktorantki oraz o Jej umiejętności
prowadzenia pracy naukowej złożonych zagadnień związanych z transportem żywności.
Zaprezentowane w rozprawie wyniki badań są oryginalnym dorobkiem naukowym Doktorantki, a rezultaty
pracy mogą zostać bezpośrednio wykorzystane w praktyce. Kandydatka potrafi poprawnie rozwiązać
i zaprojektować warsztat badawczy, zinterpretować wyniki uzyskane z badań, a co najważniejsze, posiada też
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umiejętnoŚĆ kryĘcznej oceny wlasnych dokonań. 0pisane

w

rozprawie badania

i

analizy

są na wysokim

poziomie, a ich wyniki rozszerzają wiedzę z zakresu analizy wptywu odzialywania drgań mechanicznych (podczas
tra nsportu ), na ja

kośćprod uktów

Wskazane niedociągnięcia

żr7rrunościowych.

i

uwagi nie umniejszają wartościmerytorycznej pracy. Pzewaga wańości

poznawczych i merytorycznych nad niedociągnięciami poałala na pozytywną ocenę recenzowanej pracy. Na
taką ocenę pracy ma równiez wplyw to, że zagadnienia którymi zajmowala się Doktorantka, są zagadnieniami
nietatwymi, trudnymi od strony teoretycznej i badawczej a wyniki mają zastosowanie praktyczne.

Biorąc pod uwagę wcześnieisze rozważania stwierdzam, że rozprawa doktorska pt.: " Wplyw

oddziaĘwań mechanicznych na zmiany fizykochemiczne wybranych owoców" mgr inż. Natalii
ldaszewskieispelnia wymagania stawiane ]ozprawom doktorskim zawańe w Ustawie z dnia 14 marca
2003 roku o tytule naukowym

Maszyn Roboczych

i

i stopniach

naukowych, W związku z tym proponuję Badzie Wydzialu

Transportu Politechniki Poznańskiei dopuszczenie

iei do publicznei

TĄ

w dyscyplinie Transpoń.
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