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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego
pt. „Badania wpływu topografii terenu na emisję związków szkodliwych spalin
samochodów osobowych”
Recenzja rozprawy wykonana na zlecenie Rady Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu
Politechniki Poznańskiej, pismo Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Franciszka
Tomaszewskiego z dn.25 marca 2015 roku dostarczone wraz z rozprawą doktorska pod
wyżej wymienionym tytułem.

I. Uwagi wstępne
Przedmiotem opinii jest rozprawa doktorska mgra inż. Arkadiusza Stojeckiego
pt. „Badania wpływu topografii terenu na emisję związków szkodliwych spalin
samochodów osobowych” której celem są badania wpływu topografii terenu na
poziom emisji szkodliwych związków spalin przez samochody osobowe.
Recenzowana praca będąca przedmiotem rozprawy obejmuje:
 132 strony wydruku komputerowego formatu A4 z pojedynczą interlinią. Tekst
zasadniczy zawiera liczne rysunki i tabele, podpisane i ponumerowane. Brak
spisu rysunków i tabel na końcu rozprawy;
 literaturę liczącą 101 pozycji, w tym 36 krajowych i 75 zagranicznych. Bibliografia
zawiera 6 pozycji autorskich Doktoranta (wszystkie współautorskie). Wśród
bibliografii znajduje się 55 pozycji z ostatnich pięciu lat (od roku 2010 włącznie),
co stanowi 54-procentowy udział w całkowitej liczbie źródeł.
Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz.
II. Ocena przedmiotu badań i doboru tematu rozprawy
Rozprawa mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego pt. „Badania wpływu topografii terenu na
emisję związków szkodliwych spalin samochodów osobowych”, dotyczy ważnego,
zarówno pod względem poznawczym jak i aplikacyjnym, problemu analizy i oceny
emisji szkodliwych związków spalin od środków transportu.
Badania poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych spalin z pojazdów
samochodowych napędzanych silnikami spalinowymi w rzeczywistych warunkach
eksploatacji mają obecnie coraz większe znaczenie. Tego typu badania środków
transportu zdecydowanie lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację w aspekcie
emisji zanieczyszczeń z tych pojazdów niż pomiary przy wykorzystaniu testów
symulujących rzeczywiste warunki eksploatacji tych pojazdów na hamowniach

podwoziowych.
W teście homologacyjnym dla pojazdów osobowych realizowanym na hamowni
podwoziowej, nie są symulowane wszystkie wartości prędkości i przyspieszeń
występujących podczas eksploatacji pojazdów. W cyklu tym nie są odtwarzane
w większości wartości prędkości jazdy i wartości przyspieszenia, które występują
w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdów.
W rzeczywistych warunkach ruchu drogowego występuje zmienność warunków
mających wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych
z pojazdów samochodowych, napędzanych silnikami spalinowymi, tj. występuje
zmienność otoczenia (w tym topografii terenu), jakości nawierzchni drogi, stanu
ruchu drogowego, stylu jazdy kierowcy. W wykonanych przez Doktoranta badaniach
– czynniki te zostały uwzględnione celem analizy wpływu topografii terenu na emisję
szkodliwych związków spalin od samochodów osobowych.
Podjęty w rozprawie, przez mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego, wyżej wymieniony
problem jest zasadny i pożyteczny dla nauki a przede wszystkim dla rozwoju
dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie Transportu, zwłaszcza wiedzy
w specjalności transportu samochodowego.
Badania emisji zanieczyszczeń z pojazdów osobowych w rzeczywistych warunkach
ruchu drogowego są obecnie możliwe do realizacji ze względu na występujący
w ostatnim okresie rozwój nowoczesnych technik pomiarowych w odniesieniu do
tego typu badań, wykorzystywanych w nowoczesnych, przenośnych przyrządach
pomiarowych typu PEMS (Portable Emission Measurement System).
Na potrzeby przedstawionych w rozprawie badań Doktorant wykorzystywał mobilne
analizatory do pomiaru stężenia składników gazowych oraz cząstek stałych, które
zostały scharakteryzowane ze względu na ich masę oraz liczbę.
Konkludując, dokonany przez Doktoranta wybór przedmiotu badań jest uzasadniony,
a zarazem ambitny mający na celu wypełnienie istniejącej luki merytorycznej
w zakresie badań wpływu topografii terenu na emisję szkodliwych związków
spalin od samochodów osobowych. Podjęty problem badawczy jest dysertabilny
i nawiązuje do współczesnych osiągnięć nauki i praktyki w obszarze transportu.
III. Analiza treści rozprawy
Postawiony przez Autora rozprawy problem badawczy ma charakter dysertabilny
i w pełni nawiązuje do współczesnych osiągnięć oraz potrzeb nauki i praktyki
gospodarczej w zakresie oceny wpływu topografii terenu na emisję związków
szkodliwych spalin samochodów osobowych.
Zasadnicza treść rozprawy zawarta jest w siedmiu rozdziałach, w tym rozdział 1 to
Wprowadzenie, który stanowi wprowadzenie do problemu badawczego pracy,
a rozdział 7 to Wnioski i kierunki dalszych badań zawierające podsumowanie
przeprowadzonych w pracy rozważań. Ponadto praca zawiera streszczenie w jęz.
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polskim i wykaz ważniejszych symboli na początku pracy oraz streszczenie w jęz.
angielskim na końcu pracy.
Uważam, że układ pracy jest właściwy, treść rozdziałów zgodna z nadanymi im
tytułami, a kolejne rozdziały stanowią logiczne rozwinięcie głównego wątku
recenzowanej dysertacji.
Treść kolejnych rozdziałów powiązana jest z tytułem rozprawy oraz odpowiada
ogólnemu celowi rozprawy, który można zdefiniować jako analiza i ocena wpływu
topografii terenu na emisję szkodliwych związków spalin od samochodów
osobowych. Natomiast cele szczegółowe rozprawy dotyczyły analizy parametrów
ekologicznych pojazdów podczas jazdy po drogach o ich zmiennym
ukształtowaniu wzdłużnym w rzeczywistych warunkach ruchu.
Rozdziały pierwszy, drugi i trzeci to analiza literatury i aktów normatywnych, w tym
rozporządzeń Komisji Europejskiej z obszaru ochrony środowiska naturalnego. I tak rozdział
pierwszy stanowi Wprowadzenie (2 str.), w którym Doktorant omawia w sposób ogólny
uwarunkowania prawno-organizacyjne działań Komisji Europejskiej w zakresie ograniczenia
degradacji środowiska przez działalność transportową. Natomiast rozdział drugi rozprawy
obejmuje identyfikację obszarów o zwiększonym zanieczyszczeniu środowiska. Doktorant
przeprowadził analizę skutków zagrożenia środowiska wynikającego z dynamiki rozwoju
motoryzacji. Przedstawia działania UE prowadzące do minimalizacji skutków tego zjawiska.
W podsumowaniu tego rozdziału konkluduje, że tematyka rozprawy dotycząca badań
poruszania się pojazdów w różnych warunkach topograficznych, wpisuje się
w zagadnienia proekologicznego rozwoju systemu transportowego.
Rozdział trzeci rozprawy to badania symulacyjne energochłonności pojazdu związanej
z oporami ruchu. Autor rozprawy omówił opory toczenia, wzniesienia, powietrza oraz opory
bezwładności pojazdu mające wpływ na energochłonność środków transportu, dokonując
analizy stosownej literatury w tym zakresie oraz zapisów zależności funkcyjnych.
W rozdziale czwartym Doktorant, na 2 stronach, opisuje istotę przeprowadzonych przez
siebie badań. Wskazuje na istotę prowadzenia badań w rzeczywistych warunkach ruchu
pojazdów.
Najbardziej wartościową częścią pracy, moim zdaniem są rozdziały 5 i 6
w których Doktorant przedstawia metodologię badań wpływu topografii terenu na
poziom emisji szkodliwych spalin. Jako obiekty przyjął dwa pojazdy osobowe SUV
wyposażone w silniki ZI oraz ZS klasy Euro 5.
W rozdziale piątym zaprezentowano wyniki badań na hamowni podwoziowej
i badań uzyskanych w rzeczywistych warunkach ruchu, a odnoszących się do
zagadnienia ukształtowania terenu i jego wpływu na emisję szkodliwych związków
spalin z pojazdów osobowych. Natomiast rozdział szósty zawiera obszerną analizę
przeprowadzonych testów w rzeczywistych warunkach ruchu. Wykonane badania,
które podzielono na wielopłaszczyznowe analizy testowe, wykazały, że w badaniach
poziomu emisji spalin prowadzonych w terenie płaskim uzyskuje się znacznie
mniejszą emisję zanieczyszczeń, niż wynikałoby ona z warunków użytkowania
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pojazdów
w różnorodnej topografii terenu.
W rozdziale siódmym tj. Wnioski i kierunki dalszych badań zawarto podsumowanie
przeprowadzonych w rozprawie rozważań. Doktorant przedstawił wnioski wynikające
z przeprowadzonych w rozprawie badań w aspekcie osiągnięć naukowych i
utylitarnych, a następnie wskazał na kierunki dalszych badań.
Praca została napisana poprawnym językiem. Jednakże nie zawsze jest on
precyzyjny i zawiera nieliczne wyrażenia sloganowe. Doktorant nie ustrzegł się
błędów literowych o których piszę w punkcie V niniejszej recenzji.
Opracowana przez mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego metodyka badań może stanowić
podstawę do prowadzenia analiz scenariuszowych z zakresu wpływu topografii
terenu oraz struktury pojazdów na poziom emisji szkodliwych związków spalin
z samochodów osobowych. Bogaty materiał badawczy przedstawiony w rozprawie
stanowi właściwą podstawę do weryfikacji tezy, że znaczne zróżnicowanie terenu,
w którym dokonuje się pomiarów emisji zanieczyszczeń z pojazdów może mieć
wpływ na uzyskiwane rezultaty emisji związków toksycznych zawartych
w spalinach.
IV. Ocena merytoryczna rozprawy
Przedmiotem recenzowanej rozprawy jest analiza wpływu topografii terenu na
poziom emisji szkodliwych związków spalin samochodów osobowych. Mgr inż.
Arkadiusz Stojecki przeprowadził badania dotyczące oceny wpływu topografii terenu
na emisję związków toksycznych zawartych w spalinach oraz na zużycie paliwa
pojazdów samochodowych. Dotychczasowe badania i wyniki publikowane w
literaturze odnoszą się, na ogół, do terenów płaskich, a wpływ topografii na emisję
szkodliwych składników spalin jest pomijany.
W tym kontekście uważam, że zasadniczym i najważniejszym dorobkiem mgr inż.
Arkadiusza Stojeckiego jest opracowana przez Niego metodyka badań wpływu
topografii terenu na poziom emisji szkodliwych związków spalin środków
transportu w zastosowaniu do rozwiązywania rzeczywistych problemów
decyzyjnych w zakresie organizacji ruchu zwłaszcza na terenach chronionych
o zróżnicowanym ukształtowaniu.
Dużą zaletą pracy jest jej utylitarny charakter, co jest bardzo ważne przy tego typu
opracowaniach. Aplikacja proponowanego podejścia, w oparciu o dane rzeczywiste,
przedstawiona w rozdziale piątym i szóstym potwierdza możliwości praktycznego
wykorzystania zaproponowanego podejścia. Praca łączy w sobie różne specjalności
wiedzy technicznej mieszczące się w dyscyplinie naukowej Transport.
Materiały ilustracyjne i tabele zawarte w pracy są przejrzyste i ujmują dokonania
mgra inż. Arkadiusza Stojeckiego w zakresie analizy stanu wiedzy na temat ochrony
środowiska w transporcie samochodowym, ujmując zagadnienia energochłonności
pojazdu związanej z topografią terenu.
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Doktorant w swoich dociekaniach wykazał, że znaczne zróżnicowanie terenu,
w którym dokonuje się pomiarów emisji zanieczyszczeń z pojazdów może mieć
wpływ na uzyskiwane rezultaty emisji związków toksycznych zawartych w spalinach.
Jak już wspomniałam w swojej recenzji, głównym celem rozprawy (chociaż Doktorant
tego nie przedstawił wprost w rozprawie) była analiza parametrów ekologicznych
pojazdów podczas jazdy po drogach o ich zmiennym ukształtowaniu
wzdłużnym
w rzeczywistych warunkach ruchu. Doktorant, w swoich badaniach, szczególny
nacisk położył na porównanie parametrów ekologicznych pojazdów zasilanych
olejem napędowym i benzyną w stosunku do poziomego nachylenia jezdni.
W tym zakresie skupił się głównie na porównaniu emisji zanieczyszczeń gazowych
i cząstek stałych oraz zużycia paliwa. Takie podejście pozwoliło na rozszerzenie
wiedzy na temat ekologicznych właściwości pojazdów poruszających się nie tylko
w terenie płaskim, ale w zróżnicowanych warunkach topograficznych.
Do głównych osiągnięć Autora rozprawy zaliczam:
1. W zakresie wykonania i analizy wyników badań na hamowni podwoziowej:
 pomiary parametrów ekologicznych w teście homologacyjnym (a także jego
fazach) pojazdu wyposażonego w silnik zasilany olejem napędowym. Badania
przeprowadzono dla symulowanych wartości nachylenia drogi wynoszących –
5%, –2%, 0%, 2%, oraz 5%, dla których wyznaczono wartości emisji drogowej
tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu, masy i liczby cząstek stałych
oraz emisji dwutlenku węgla;
 pomiary parametrów ekologicznych, tożsamych z ww. z wyłączeniem masy
cząstek stałych, wykonanych dla pojazdu wyposażonego w silnik zasilany
benzyną. Dla wymienionego pojazdu wykonano pomiary emisji drogowej
zanieczyszczeń przy stałej prędkości jazdy (50 km/h, charakterystycznej dla
ruchu miejskiego) oraz dla dwóch symulowanych, na hamowni podwoziowej,
wartości pochylenia jezdni: 0% oraz 7%.
2. W zakresie przeprowadzenia badań w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego
dotyczących pomiarów emisji zanieczyszczeń dwu pojazdów na trasach
zróżnicowanych pod względem topografii terenu:
 badania w terenie płaskim dla pojazdu zasilanego olejem napędowym
i benzyną, w których wyznaczono zależności funkcyjne określające wpływ
topografii terenu (nachylenia drogi) na emisję drogową zanieczyszczeń.
 badania w terenie górzystym dla pojazdu zasilanego olejem napędowym
i benzyną, w których również wyznaczono zależności funkcyjne określające
wpływ topografii terenu na emisję drogową zanieczyszczeń.
3. Opracowanie metodyki badań i ustalenie warunków przeprowadzenia
poszczególnych etapów testów emisyjnych oraz wykorzystanie najnowszej
aparatury do badań w rzeczywistych warunkach ruchu. Wykorzystano
aparaturę badawczą do pomiaru związków gazowych, jaki i cząstek stałych –
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zarówno
w odniesieniu do pomiaru masy oraz liczby cząstek.
4. Przeprowadzenie analiz symulacyjnych wpływu zmieniającej się topografii
terenu na właściwości użytkowe pojazdów. Doktorant przeprowadził ocenę
prędkości obrotowej silnika i obciążenia pojazdu podczas jazdy ze stałą
prędkością w zależności od nachylenia drogi.
Podsumowując tę część recenzji pragnę podkreślić, że zastosowany narzędzie
badawcze oraz umiejętność systemowej analizy problemów badawczych przez mgr
inż. Arkadiusza Stojeckiego wskazują na dojrzałość badawczą Doktoranta i zasługują
na wysoką ocenę.
Uważam, że konstrukcja rozprawy oraz sposób i forma przeprowadzonej analizy oraz
przyjęta metodyka badań pozwalają stwierdzić, że cel pracy został osiągnięty
a tezy potwierdzone. Doktorant wykazał się ogólną wiedzą teoretyczną
w reprezentowanej dyscyplinie nauki, dobrą znajomością przedmiotu badań oraz
umiejętnością analitycznego spojrzenia na rozpatrywany problem. Te aspekty
świadczą o właściwym przygotowaniu mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego do
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Problemy, do których prosiłbym o ustosunkowanie się mgr inż. Arkadiusza Stojeckiego
podczas publicznej obrony są następujące:

1. W rozdziale 5.3.3. Doktorat pisze, że pomiarów dokona wg. Algorytmu, który nie
został następnie przedstawiony. W związku z powyższym mam pytanie jaki to
Algorytm i czy mógłby przedstawić główne jego elementy (etapy)?
2. Czym kierował się Doktorant dzieląc trasę na odcinki o nachyleniu (str.116) – (10) a nie średniej z przedziału (tj. -11, 25) jak jest w innych przypadkach (np. 5 dla
przedziału (2,5; 7,5)).
3. Błąd opisu wykresu przedstawionego na rys 5.18. W przypadku terenu
górzystego jeden stopień stopnia nachylenia odpowiada dwóm wartościom
dystrybuanty. Jak jest to możliwe?
4. Przedstawione wzory zależności funkcyjnych zostały wyprowadzone
podstawie 5 wyników. Mam pytanie czy to jest wystarczająca liczba?

na

V. Uwagi krytyczne
Jak już wspomniałam wysoko oceniam badania przeprowadzone przez Doktoranta
i przedstawione w rozprawie. Układ pracy nie budzi zastrzeżeń, a materiały graficzne
są bardzo dobrej jakości. co zostało ujęte w uwagach szczegółowych. Terminologia
dotycząca pracy użyta poprawnie.
Jednakże Autor rozprawy nie ustrzegł się od błędów. Do mankamentów natury
edytorskiej i formalnego zapisu należą m.in.:
1. w podpisach niektórych z rysunków brak przywołania źródeł literaturowych (m.in. w rys.
2.1 i 2.2), a rys. 2.14 i 2.17 nie zawierają najnowszych danych dotyczących liczby
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2.
3.

4.
5.

pojazdów
i struktury przewozu ładunków,
brak konsekwencji w oznaczaniu prędkości, raz jest to mała litera v a w innym przypadku
duża (wzór 3.2 i np. opis wykresu na rys 3.6),
błędy edytorskie w opisach i oznaczenia np. literówki (np. tab. 5.1 str. 42), brak
zdefiniowania indeksu i (wzór 5.3. str. 48) oraz błąd w zapisie sumy (wzory 5.14-5.16 str.
56), błędy w nagłówku tabeli 5.9 i 5.10,
na stronie 62 Doktorant nie może się zdecydować „czy niepowtarzalność jest czy tez nie
jest wadą (niejasność sformułowania),
na stronie 63 we wzorze 5.22 znajduje się współczynnik A o opisie różnym od wcześniej
stosowanego, natomiast we wzorze 5.24 brak zdefiniowania symbolu x.

Oczywiście przedstawione uwagi nie wpływają na moją wysoką ocenę rozprawy
mgra inż. Arkadiusza Stojeckiego, jedynie porządkują niektóre jej elementy. Uważam
ponadto, że badania na temat omówionych w rozprawie zagadnień powinny być
kontynuowane w przyszłych pracach naukowych realizowanych przez Doktoranta.
VI. Ocena końcowa rozprawy
Rozprawa mgra inż. Arkadiusza Stojeckiego pt. „Badania wpływu topografii terenu na
emisję związków szkodliwych spalin samochodów osobowych” zawiera wiele
oryginalnych myśli i rozwiązań stanowiących własny dorobek naukowy Doktoranta.
Znaczenie podjętej problematyki zarówno w wymiarze naukowym jak
i praktycznym, wysoki poziom trudności oraz stopień realizacji celu uzasadniają
stwierdzenie, że rozprawa stanowi oryginalne podejście do problematyki wpływu
topografii terenu na poziom emisji szkodliwych związków spalin samochodów
osobowych.
Mgr inż. Arkadiusz Stojecki posiada wiedzę teoretyczną, zdolności koncepcyjne oraz
umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania naukowych problemów
badawczych.
Rozprawa mgra inż. Arkadiusza Stojeckiego pt. ,,Badania wpływu topografii terenu
na emisję związków szkodliwych spalin samochodów osobowych”, wykonana pod
kierunkiem prof. dra hab. inż. Jerzego Merkisza, spełnia warunki przewidziane
w Ustawie z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U.Nr 65, poz.595. Stawiam wniosek
o przyjęcie opracowania przedstawionego do recenzji – jako rozprawy doktorskiej
mgra inż. Arkadiusza Stojeckiego na stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie TRANSPORT i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Warszawa, dnia 12.04.2015r.

7

