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M o delow alnźe nrutnera cztle i ab serułolej e w m,stTrrp g ranicrrrcj o;trno sfery

na,dlodełntnorskfun

Przedłożona roąprawa doktorska mgr Marty Aleksandry Wenta zostala

przygotowana w InsĘrtucie Oceanografii na l,Vydziale Ocearrografii i Geografii

Uniwersytefu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Herman, prof. UG.

Rozprawa składa się z 4 artykułów i 33-stronicowego przewodnika. Wszystkie

artykuły ukaza}y się w, czasopismach indeksowanych w l{eb of Science 7e

współcąmnikami wpłyrłru wahającymi się od 2;;97 do g,6tz. Wszystkie ą
publikacjami wspfiautorskimi i pani l4/enta jest ich pierwsąpm autorem. Udzial

Doktorantki w przygotowaniu tych publikacji jest opisany. 7-ałączono oświadczenia

potwierdzone przez współautorów. Wsąlstkie publikacje ukazaĘ się w latach zor8-

2o2l i stanowią nnlarty cykl doĘczący, zgodnie 7, Ęrhrłem rozprawy, warstwy

granicznej atrnosfery nad niejednorodnym lodem morskim.

Podstawowyrrr celem badawcTp przedstawionego cyklu było poznanie

procesów zachodących w granicznej wanstwie atmosfery (ABt) nad lodem otaz

opracowanie podstaw parametryzacji lub algorytmu, który mósłby poprawić działanie

numerycznych modeli pogody poprzez bardziej precyąyjny opis transpońu ciepła i
wilgoci rnr tej warstwie. Pierwsze dwie prace tego c,yklu dotyoą numerycznego

modelowania w}aściwości warstwy granicanej atrrrosfery nad niejednorodnyrrr lodem

morskim trzeciej pracy Doktorąntka rłrykorzysĘe dostępne dane pomiarowe do

walidacji nyników uzyskanych w rłlrniku symulacji, w czuralźej prezentuje zbiór

danych, które uzyskała w wyniku kampanii pomiarowej zimą 2o2a roku" Zbiór ten

będzie mógł posłuzyć do walidacji symulacji rnodelowych.
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W pierwszej publikacji (Went&, M., Herman, A., 2018, The influence of spańal

distribution cf leads ...) pani mgr Marta Wenta wykorzystuje regionalny model

pogody Weąther Research ąnd Forecasting (WRF) do symulacji strumieni ciepła i
wilgoci oraz profiIi temperatury, wilgotności i wiatru w troposferze, ze szezególnym

uwzględnieniem ABL. Symulacje paeprowadzono dla róznych kształtów kier

lodowych w sytuacjŁ&, gdy koncentracja lodu morskiego wyrrosiła 50% lub 9o%.

Przetestowano różne prędkości wiatru. Rozpatrzono sytuację, w której szczeliny były

podłuzne i przebiegały rółvnolegle oraz sytuację, gdy kry miały kształt kół o
promieniach o rozHadzie wyHadnicrym i ustalonej liczbie fragmentów. Wyniki

pokazały, że kształt i przestrzenny rozkład kier bezpośnednio vypływają na

przestrzenne rozmieszczenie stref wznoszenia i opadania powietrza araz ich

intensywność, cryli turbulentny s{rumień ciepła wełvnątrz ABL. Natomiast we

współczesnych modelach klimatu trrrbulenbny strumień ciepła zaleĘ od wielkości

przestrzennie uśrednionych, bez uwzględniania kształfu i przestrzel}nego rozkładu

kier, co moze prowadzić do znaczących róznic. Autorka wspomina w pracy, że

przetestowała dwie różne parametrlzacje turbulencji i wybrałfl t4, która produkowała

mniej niestabilności i nie powodowały sytuacji, gdy poziome lub pionowe składowe

wiatru przekraczaĘ realistyczne wartości. Czy testowane by'y też r6żne schematy

parametĘuacji innych procesów fizycznych? Cry testowano reakcję modelu na

drobne zmiany warunkórn, początkowych?

W drusiej pracy cyklu (Wentą M., Herman, A., zat.g, Area auarage surface

moishre flux ...) Doktorantka podejmuje próbę zbudowania algorytmT, który na

podstawie koncentracji lodu, średniej prędkości wiatru or:az średniego promienia kier

oblicza współcąynnik, który ponnrala na korekcję turbulentnego strumienia wilgoci.

W obu aĄlkułach rroykonano zereg symrrlacji z łv5&orzystaniem stosunkowo

prostych konfiguracji modelu WRF. Zbadano dwa podstawowe ksztaĘ kier

lodowych pierwszym prąrpadku rozpaftzono pod}uzrre pa ki kry rozdzielone

równolegle rozmieszczanymi szcr,elinami z ńatrem wiejącym wzdłń i w poprzek

szczelin. W d*srm przyjęto kołowe kry o promieniach pochodzących z rozkładu

wykładniczego. Tu wielkość promieni jest funkcja koncentracji lodu i liczby

fragmentów. Przetestowano jak zmieniają sĘ strumienie ciepła i wilgoci przy różnych

koncentracjach lodu i różnych średnich prędkościach wiatru. WYniki starannie

przedyskutowanoizaproponowanoichfrzlrcznąinterpretację,
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Pozostałe dwie publikacje cyklu wykorzystują dane ńserwacyjne. W trzeciej

publikacji cyklu (Wentą M., Cas źillo, J.J" zazo, The atmospheńc boundąry layer...)

analizowane są cechy granicznej warstwy atmosfery nad połynią - wolnym od lodu

morskiego rejonem Zatoki Terra Nova w zachodniej częsci Morza Rossa. Połynia

tworzy się pod wplywem silnych wiatrów wiejących od kontynentu w kierunku

oceanu. Autorzy wykorzysfują dane naziemne, ze stacji meteorologicznej

Uniwersytetu w Wisconsin znajdującej się na rrqybrzeżu w 7-atge"e terra Nova, dane z

przelotów dronem nad zatoĘ na wysokościach od 2oo do około $oo m nad

poziomem morza i d"ane satelitarne dotyczące zlodzenia i temperafury powierzchni

lodu (lub oceanu) w zatw. Pomiary obejmują kilka dni we wrześniu 2o2o roku.

Wyniki pomiarów porównują z symulacjami modelorruymi wykonanymi prl,ez

Mesoscale and Microscale Meteorolory Division NCAR z wykorzystaniem modelu

Polar \^rRF wersja 3.2.1. Dodatkowo wykorzystarro rearralizy MERRA do opisu

aktualnej sytuacji synoptycznej, Porórłmanie symulowanych i zmierzonych

koncentracji lodu otaz profili temperatury i prędkości wiatru wskazuje na istnienie
powaznyctr różnic. Błędy modelu autorzy objasniają zbyt małą rozdzielczością

przestrzenną i czasową koncentracji lodu. 1{ sytuacji tworzenia się połyni mierzone

strumienie wilgoci i ciepła w warstwie graniczrrej atmosfery znacząco różnią od

modelowanych.

W cnvartej publikacji ryHu (Wenta, M., Bru , D.n Doulgeri , K., Vakkari, V.,

Herman, A, 2o2r., Winter atmospheńc boundary layer ...) przedstawiono

obserwacje prowadzane pod kierunkiem Doktorantki w okresie kilku zimowych dni,

od z7 lutego do e marca 2o2o, tv czasie kampanii pomiarowej IiAOS (Hailouto

Atmospheric Obseruafions ouer Seg lce) w Zatoce Botnickiej w rejonie lqyspy

Hailuoto. Niejsce wybrano ponieważ znajduje się poza streą nuartej pokrywy lodowej

przytwierdzonej do dna, a jednocześnie występuje tam lód dĘńIjący w niewielkiej

odległości od brzegu. Wykonano szerqi lotów dronami nad powierzchnią lodu,

podczas których mierzono temperatura i wilgotnośó oraz cśnienie powietrzaw dolnej

warstwie atmosfery. Jednocześnie, inny dron łvykonywał fotografie podloża, które

będą mogły posłuzyć do stworzenia ortomapy powierzchni zlodzonej. Pomiary z

dronów uzupełniono pomiararni meteorologicznyrrri z wykorzystaniem automatycznej

stacji pomiarowej araa,lidaru. Ten zestaw danych pozwoli na przeplCIwadzenie serii

badań nad procesami łvymiany ciepła i wilgoci międzv atmosferą a nierównomiernie

z|a dzoną powierzchnią morza.
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W cyklu zabrakło mi próby weryfikacji algorytmów zaproponowanych w

drusrej publikacji. Przyczyrrił się do tego na pewno brak odpowiednich danych

pomiarowych, być może w części rarwiązany w ostatniej z przedstawionych prac.

Jednak zestaw publikacji przedstawiony do oceny pokazuj e, że Doktorantka potrafi

sformułować problem naukowy, zaproponować teoretyczny model jego ro^ł{|ązania, a

także zatganizować kampanię pomiarową i uzyskać dane do częsciowej przyrrajmniej

weqrfikadi swoich hipotez. Wszystkie prace zg}oszonego ryk}u zosta}y opublikowane

w bardzo dobrych, indeksowanych w bazie Web of Science czasopismach, zatem

poffiwnie przesĄ już przez proces recenzowania. Drobne krytyczne uwagi

recenzenta mają w tJłTt kontelście inne znauenie, nie umniejszając istotnie

wysokiego poziomu naukowego przedstawionych prac. Autorka tego ryklu jest

doświadczon)nn badaczem, o niezłydr współczynnikach bibliometrycznych. Jej

publikacje ś,,riadczą o znajomości literatury przedmiotu i rozległej wiedzy o procesach

zachodzących w granicznej warstwie atmosfery. Na uznanie zasługuje również ta, że

Doktorantka potrafi wykorzysĘwać dane pochodzące z bardzo rozmaitych źródeł, a

także sama brała akt;rrłmy udział w kampanii pomiarowej. Wysoko oceniam

staranność prezentacji wynikóq jakość grafiki i umiejętność dyskutowania własnych

wyników w porównaniu do rezultatów uzyskanych innymi metodami przez innych

autorów.

Złożorry cykl publikacji poprzedzony jest 33-stronicowym wprowadzeniem,

w którym Doktorantka w dwóch wersjach językorłych (polskiej i angielskiej)

formuĘe problem, do raTwązania którego ma przycryruć się zaprezentowany cykl
publikacji. Następnie prezentuje główne założenia, metody i wyniki swoich badań. Po

przedstawieniu 4 publikacji Doktorantka krótko podsumor,vuje ł5miki, wskazując na

problemy, które należy rorwiązać w następnej kolejności .

Obecnie w bazie copus można znaleźć ry publikacji Doktorantki, były one 23

razy cytowane i indeks Hirscha Pani l\{arty Wenta wynosi s. W bazie Web of Science

mozna zna|eźć 5 publikacji, których współautorĘ jest Doktorantka. Jej indeks

Hirscha wynosi 2, z uma cytowań rz. Jak na kandydatkę na doktora, jest to całkiem

niezły wynik. Y

Wniosek końcowlr
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Na podstawie szczegó}owej analizy i oceny roąprawy doktorskiej mgr Mart
Aleksandry Wenta pt. ,Modelowanie numeryczne i obserwacje warstwy granicznej

atmosfery nad lodem morskim' stwierdzam, że stanowi ona oryginalne roTwtązanie

aktualnego problemu naukowego i spelnia łvymogi wynikaj ące z art. 13 ust. r ustawy z

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukorruych i t5rtule naukor,vym otaz o stopniach i
t5rtule w zakresie sztukj, w nłiązku z att. r79 ust. 1u tawy z dnia 3lipca 2o18 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie uryżsąym i nauce.

Biorąc porłr5zsze pod uwagę, stawianr wniosek o dopuszczenie mgr Marty
Aleksandry Wenta do kolejnych etapów przewodu doktorskiego, w tym do publicznej

obrony. Jednocześnie wnioskuję o przyznanie Doktorantce nagrody za wybitną pracę

doktorską.
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