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1. Ocena oryginalności zagadnień badawczych rozprawy 

 

Wraz z rozwojem nowoczesnych metod produkcji żywności obserwujemy 

rozwój technologii określanych mianem rolnictwa precyzyjnego. W technologiach 

tych duży nacisk kładzie się na przestrzenne rozpoznanie potencjału gleby jak i 

potrzeb roślin wraz z realizacją działań, przy czym precyzja rozpoznania jak i działań 

określana jest nawet z dokładnością do kilku centymetrów. Technologie te bazują na 

danych pozyskiwanych historycznie (mapy plonu, mapy zasobności), ale też na 

danych pozyskiwanych bezpośrednio w trakcie realizacji danego procesu 

agrotechnicznego. Takie podejście pozwala na „indywidualne” traktowanie uprawy 

czy też pojedynczych roślin i bezpośrednie reagowanie na ich potrzeby. Wymaga to, 

wysoce zaawansowanych technicznie systemów, gromadzących potrzebne dane, 

analizujących je – często w czasie rzeczywistym, i generujących sygnały sterujące 

maszynami realizującymi dany zabieg agrotechniczny. Efektem jest uzyskiwanie 

wyższych plonów o wysokiej jakości przy obniżeniu kosztów produkcji i zmniejszeniu 

oddziaływania na środowisko.  

W tym nurcie badawczym mieszczą się rozważania przedstawionej do oceny 

rozprawy doktorskiej Pana mgra Macieja Kiecany pt. „Określenie gęstości korony 

drzew jabłoni w czasie rzeczywistym”, która prezentuje badania eksperymentalne, 

projektowe wraz analizą uzyskanych danych i wnioskowaniem. Autor podejmuje w 

niej próbę określenia możliwości zastosowania algorytmów stereowizyjnej analizy 

obrazu do określenia gęstości korony drzew jabłoniowych z uwzględnieniem fazy 

rozwojowej drzewa. W założeniu Autora, proces ten realizowany ma być w czasie 

rzeczywistym, co pozwoli na jego praktyczne zastosowanie do wspomagania 

zabiegów agrotechnicznych w rolnictwie. Jest to trudne zagadnienie, stosunkowo 

mało poznane i wymagające połączenia szerokiego zakresu wiedzy z różnych 

dyscyplin. Zatem przedstawione w rozprawie zagadnienia badawcze są aktualne, 

oryginalne i istotne z punktu widzenia rozwoju nauki a jednocześnie charakteryzują 

się wysokim potencjałem zastosowań praktycznych. Wdrożenie systemu bazującego 



na wynikach uzyskanych przez Autora dysertacji, który wspomagał by zabiegi 

chemicznej ochrony roślin w sadach, pozwoli na precyzyjną aplikację cieczy roboczej 

co bezpośrednio przełoży się na efektywność zabiegu. Precyzyjnie sterowana 

aplikacja cieczy roboczej na chronione rośliny pozwoli zmniejszyć zużycie środków 

ochrony roślin a co za tym idzie zmniejszyć koszty zabiegu jak i zmniejszyć negatywne 

oddziaływanie na środowisko. System taki może znaleźć również zastosowanie w 

innych zabiegach agrotechnicznych wymagających wysokiej precyzji. 

 

2. Ocena merytoryczna rozprawy 

 

Wraz z rozwojem systemów pozyskiwania danych i ich analizy w czasie 

rzeczywistym realizowane są prace naukowo – badawcze oraz wdrożeniowe w 

szerokim zakresie zastosowań tych systemów. Przykładem takim jest recenzowana 

praca która system stereowizji aplikuje do praktyki rolnictwa precyzyjnego. Tematyka 

rozprawy jest istotna i wpisuje się w aktualne trendy badawcze. Treść rozprawy 

mieści się w zakresie dyscypliny inżynieria mechaniczna. Praca jest oryginalnym 

osiągnięciem i spełnia wymagania dotyczące rozprawy doktorskiej.  

Krótki wstęp przedstawia motywacje Autora, leżące u podstaw realizacji 

pracy. Główną przesłanką było wykorzystanie nowoczesnych metod inżynierii 

mechanicznej wspomaganej technologiami informatycznymi, do zwiększenia precyzji 

zabiegów agrotechnicznych realizowanych w produkcji sadowniczej. Autor rozprawy 

upatruje szczególny potencjał w danych cyfrowych uzyskanych w procesie akwizycji 

obrazu do generowania mapy głębi. Zdaniem Autora, opracowanie systemu 

informatycznego bazującego na mapach głębi i działającego w czasie rzeczywistym 

znacząco zwiększy skuteczność i precyzję zabiegów agrotechnicznych w sadzie. Autor 

w obszernym rozdziale „Przegląd literatury” wprowadza czytelnika w tematykę 

związaną z szeroko pojętym pozyskaniem i przetwarzaniem sygnału cyfrowego z 

uwzględnieniem stereowizji i analizy obrazu. Rozdział ten zawiera również omówienie 

praktycznych zastosowań systemów opartych o cyfrową analizę obrazu i stereowizję. 

Osobny rozdziały poświęcony zostały Bibliotece OpenCV (Open Source Computer 

Vsion Library), którą Autor wykorzystał w pracy jako narzędzie do tworzenia mapy 

głębi i przetwarzania pozyskanych danych. Rozdział 4 prezentuje technologie analizy 

obrazu a w rozdziale 5 autor omawia zintegrowaną ochronę sadowniczą jako przykład 

zabiegu agrotechnicznego w którym widzi zastosowanie jego systemu. 

Dobór piśmiennictwa uwzględniony przez Autora oceniam jako wystarczający, 

jednak z zastrzeżeniem, że większy nacisk powinien być położony na pozycje 

przedstawiające zastosowanie metod opartych o cyfrową analizę obrazu i stereowizję 

w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Mimo tego zastrzeżenia, Autor na 

podstawie przeprowadzonego rozeznania stanu wiedzy sformułował problem 

naukowy zawarty w pytaniu: czy istnieje możliwość wytworzenia takiego systemu, 

który umożliwiłby, na postawie uzyskanych doświadczalnie informacji, 



przeprowadzenie analizy i dokonanie znormalizowanej, indywidualnej oceny 

drzewostanu w sadzie? Autor zawraca ponadto uwagę na fakt, że aby taki system 

mógł znaleźć zastosowanie praktyczne musi działać w czasie rzeczywistym. Ponadto 

wskazuje, że specyfika upraw sadowniczych znacząco utrudnia wykorzystanie 

narzędzi analizy graficznej a pokonanie tych trudności widzi w zastosowaniu cyfrowej 

mapy głębi, nie popiera jednak tych stwierdzeń przykładami literaturowymi.  

Przedstawiony cel pracy jest zbyt rozbudowany. Zgodnie z tytułem rozprawy, 

sformułowanym problemem naukowym i przyjętymi przez Autora założeniami, 

proponuję przeredagowanie celu pracy w którym główny nacisk położony zostanie na  

określenie możliwości zastosowania systemu czasu rzeczywistego opartego o 

stereowizję do określenia gęstości korony drzew niezależnie od ich stanu 

rozwojowego. 

Dla znalezienia odpowiedzi na postawiony problem naukowy i realizacji celu 

pracy Autor opracował metodykę badań, a następnie na jej podstawie: 

 Zaprojektował i zbudował system pozyskania danych wideo oparty o 

kamerę stereowizyjną i własne oprogramowanie pozwalające na 

niezależny zapis danych pozyskanych z prawej i lewej kamery, system 

umożliwia ponadto pomiar natężenia oświetlenia i prędkości, 

 przeprowadził kalibrację systemu, 

 z wykorzystaniem opracowanego systemu, zrealizował badania na 

obiekcie rzeczywistym (sad jabłoniowy w czterech fazach rozwojowych) i 

pozyskał dane do dalszych analiz, 

 przeprowadził analizę algorytmów konwersji obrazów na mapę głębi oraz 

analizę czasu przetwarzania z wykorzystaniem autorskich aplikacji. 

W efekcie Autor dowiódł, że możliwe jest wytworzenie systemu czasu 

rzeczywistego opartego o stereowizję do określenia gęstości korony drzew jabłoni. 

Wydajność realizacji funkcji celu systemu nie zależy od fazy rozwojowej drzew. 

Wykazał, że do pomiaru prędkości poruszania się systemu w sadzie, zastosowany w 

badaniach moduł GPS nie spełnił oczekiwań i należy zastosować dokładniejszą 

metodę. Wykazał również, że natężenie oświetlenia wpływa na uzyskiwane wyniki. 

Opisując obiekt badań, Autor oprócz uwzględnienia faz rozwojowych, podał też, że 

badania realizowano na drzewach trzech odmian, natomiast w omówieniu 

uzyskanych wyników informacja ta jest całkowicie pominięta. Zatem czy dane zostały 

pozyskane tylko dla jednej odmiany czy też dla wszystkich trzech ale traktowano je 

jako jeden zbiór bez rozróżnienia odmian? Ponadto badania ograniczają się tylko do 

drzew jabłoni co pozostawia pewien niedosyt. Uwzględnienie innych gatunków drzew 

poszerzyło by zakres badawczy a rozprawa miała by bardziej utylitarny charakter. 

Pewne uwagi budzić też może zastosowany typ głównego elementu systemu a 

mianowicie kamery TARA zamiast kamery ZED która wg samego Autora oferuje 

większe możliwości. Jak jednak sam Autor wyjaśnia, względy ekonomiczne nie 

pozwoliły na takie rozwiązanie na obecnym etapie badań.  



Uzyskane wyniki są obiecujące i należy mieć nadzieję, że rozwijanie tego 

systemu będzie kontynuowane przez Autora, a zakres badań zostanie rozszerzony o 

inne gatunki nie tylko drzew ale i innych roślin uprawnych. 

Podsumowując stwierdzam, że Doktorant: 

 właściwie dobrał temat rozprawy i sformułował problem naukowy, cel 

pracy natomiast wymaga pewnej korekty, 

 wykazał się wiedzą z zakresu problematyki związanej z systemami czasu 

rzeczywistego przetwarzającymi dane oraz wiedzą i umiejętnościami 

samodzielnego ich projektowania i programowania, 

 zastosował autorskie algorytmy do przetwarzania pozyskanych danych jak 

i do analizy uzyskanych wyników.    

 

3. Poprawność redakcyjna rozprawy  
 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Pana mgra Macieja Kiecany pt. 

„Określenie gęstości korony drzew jabłoni w czasie rzeczywistym” została 

przygotowana w formie manuskryptu. Opracowanie to liczy 80 stron. Praca ma 

klasyczny układ jednak podział jej treści na poszczególne rozdziały budzi pewne 

zastrzeżenia. I tak, wprowadzenie w tematykę badawczą zawarte jest w rozdziałach: 

2. Przegląd literatury; 3. Biblioteka OpenCV; 4. Technologie analizy obrazu i 5. 

Zintegrowana ochrona sadownicza. Rozdziały te stanowią znaczną część pracy i 

podzielone są, w mojej ocenie, na zbyt wiele rozdziałów i podrozdziałów. Natomiast 

część pracy zawierająca metodykę, wyniki i wnioski Autor umieścił w jednym 

rozdziale „Metodyka badań”. Wg mojej oceny część ta powinna być jednak 

podzielona na klasyczne rozdziały. Bibliografia powinna być przed spisem rysunków i 

tabel.   

Praca charakteryzuje się jednolitym stylem tekstu wzbogaconego o tabele 

oraz ryciny. Sposób prezentacji wyników jest prawidłowy w odniesieniu do formy tj. 

tabele i wykresy. Zastrzeżenia budzi jednak czytelność rysunków, w większości 

przypadków są one zbyt małe a przez to nieczytelne. Wiele rysunków, zwłaszcza z 

części opisowej pracy, przedstawia podstawowe elementy składowe systemów 

wizyjnych i z wielu z nich Autor mógłby zrezygnować (np. rys. 5; 6; 31 czy 32). Rysunki 

które są wykonane przez Autora nie powinny zawierać wzmianki „opracowanie 

własne”. Tabela 2 jest wcześniej niż wzmianka o niej w tekście. Dane zawarte w Tabeli 

3 są ponownie zawarte w Tabeli 4. Wykresy w wielu przypadkach zawierają tytuł 

wykresu (co jest zbędne, gdyż ta sama informacja jest w podpisie pod rysunkiem) – 

np. rys. 45 czy 46, natomiast często brak na wykresach opisu osi. Rys. 46 przedstawia 

te same dane co na rys. 47 i w tabelach 5 i 6. Styl wykresów jest niejednolity a 

zastosowana wielkość czcionki jest często zbyt mała. W większości, główne rozdziały 

zaczynają się od nowej strony, wyjątek stanowi rozdział 3. Treści w poszczególnych 

rozdziałach są logicznie uporządkowane i stanowią kompletne opracowanie, jednak 



pewien niedosyt budzi bardzo lakoniczny opis danych zawartych w tabelach i na 

wykresach. 

Należy w przyszłości zwrócić większą uwagę na utrzymanie podobnego stylu w 

prezentowaniu danych na wykresie w szczególności na wielkość i styl  stosowanych 

czcionek do opisów osi jak i prezentowanych danych. 

W wielu przypadkach Autor stosuje formę osobową zamiast bezosobowej 

przyjętej jako właściwa w tego typu opracowaniach np. str. 40 – „…do budowy 

systemu wybrałem…”. Autor stosuje sformułowanie „wytworzono oprogramowanie” 

lub „wytworzenie obrazu 3D” (str. 38) prawidłowo powinno być raczej „napisano 

program” i „wygenerowanie obrazu 3D”. 

W pracy przywołano 44 pozycji literaturowych przedstawionych na końcu 

pracy. Jednak cytowana literatura nie jest ułożona alfabetycznie ani też (na co 

wskazywał by numeryczny sposób cytowania w tekście) wg kolejności pojawiania się 

w tekście rozprawy. 

Powyższe uwagi redakcyjne, stosunkowo liczne, nie umniejszają jednak 

wartości merytorycznej pracy, jednakże należy dołożyć starań, aby forma wizualna i 

formalna była zachowana w całym opracowaniu naukowym. 

  

4. Uwagi i pytania do doktoranta 

  

1. Opis obiektu badań uwzględnia trzy odmiany jabłoni, zatem czy dane zostały 

pozyskane tylko dla jednej odmiany czy też dla wszystkich trzech ale traktowano 

je jako jeden zbiór bez rozróżnienia odmian? 

2. W jakim stopniu deformacja obrazu wpływa na różnicę pomiędzy uzyskanymi 

mapami głębi? 

3. Czy istnieje możliwość pominięcia lub skorygowania wpływu niejednorodnego 

natężenia oświetlenia na uzyskane wyniki? 

4. Czy raz pozyskane dane o obiekcie badawczym mogą stanowić bazę danych 

porównawczych do kolejnych analiz, czy jednak każdorazowo powinna być 

przeprowadzana analiza i jaki to może mieć wpływ na wydajność systemu?  

5. Jakie są dalsze kierunki rozwoju opracowanego systemu? 

 

5.  Ocena końcowa  

 

Recenzowana rozprawa doktorska Pana mgra Macieja Kiecany pt. „Określenie 

gęstości korony drzew jabłoni w czasie rzeczywistym”, podejmuje bardzo ciekawe, 

aktualne, a zarazem oryginalne problemy dotyczące możliwości zastosowania 

algorytmów stereowizyjnej analizy obrazu do określenia gęstości korony drzew 

jabłoniowych z uwzględnieniem fazy rozwojowej drzewa. Zaprojektowany, 

zbudowani i przetestowany przez Autora system czasu rzeczywistego określający 

geometrię korony drzew może znaleźć zastosowanie praktyczne w dynamicznie 



rozwijających się systemach rolnictwa precyzyjnego. Praca ma charakter 

doświadczalny, ale i projektowy i potwierdza nabycie przez doktoranta odpowiednich 

kompetencji do planowania i prowadzenia badań naukowych.  

Dlatego też stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska Pana mgra 

Macieja Kiecany spełnia warunki określone w art. 13.1 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 z późn. zmianami) i wnioskuję do Rady Naukowej 

Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o 

dopuszczenie Pana mgra Macieja Kiecany do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. 
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