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L. Ocena rozprawy habilitacyjnej.
RozprawEhabilitacyjn4dr Yuriy' a Tasinkevych' a stanowimonografia pt. :
Electrostutic methods in analysis of acoustic beam-forming structures
wydanajako IPPT Raport on FundamentalTechnologicalResearch312012w Warszawiew
roku2012. Monografia wydanajest w jqzyku angielskim.
Przew6d habilitacyjny realizowany jest w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki
PolskiejAkademii Nauk w Warszawie,
Monografia sklada sip z 7 rozdzial6w o calkowitej objEtoSci159 stron. Dla graficznej
prezentacjr prowadzonych rozwaZah a takze dla przedstawienia rezultat6w swoich badat'r
Autor wykorzystal 51 rysunk6w i wykres6w. W rzeczywistoSci,iloSi rysunk6w jest
zdecydowanie (kilkakrotnie)

wiEksza,

gdyz

pod

jednym

numerem

najczEsciej

prezentowanychjest kilka rysunk6w i wykres6w.
JUL w tym miejscu chcialbym podkreslii, 2e monografia jest bogatym t bardzo
wartoSciowym 2r6dNem wiedzy
rozpraszanra fal

specjalistycznej, dotyczqcej zagadmen generacji i

akustycznych przez planarne uklady przetwornik6w

akustycznych.

Analizowane zagadntenta majq wahne znaczenie naukowo-poznawcze. Majq rownie1
wartoSci utylitarne dla radiolokacji, materialowej diagnostyki ultradZwiqkowej oraz
diagnostykimedycznej.
Zasadniczycelem monografii jest przedstawieniewlasnych uog6lnionych metod analizy
zagadnien elektrostatyki planarnych ukladow periodycznych oraz nieperiodycznych,
zawretajqcychskohczon4iloS6element6w.Opracowanemetody sluZqrozwiqzywaniu

zagadnrenbrzegowych w teorii generacji i detekcji fal akustycznych oraz analizy zagadnieh
brzegowych w teorii fal elektromagnetycznych.Monograframa charakter pracy teorctycznej,
bogatej w wartoSciowebadanraanalityczne.
W rozdziale I * Introduction Autor w spos6b jasny i kompetentny Autor omawia
zar6wno cel naukowy swojej dysertacji habilitacyjnej, jak i zakres planowanych badaf, i
anahz teoretycznych. Przeprowadza, ze wskazaniem istotnych pozycji specjalistycznej
literatury problemu, analizE metod modelowania wieloelementowych przetwornik6w
ultradZwigkowych. Wskazuje na obszarytechniki, diagnostyki materialowej i medycznej oraz
metrologii, gdzie wyniki przeprowadzonychprzez Autora analiz mog4 w przyszLoficiznale26
pr aktyczne zastosowanie.
Rozdzial 2 Mathematical principles of electrostatic methods zawiera szczeg6Nowyopis
metod elektrostatyki planarnych uklad6w przewodzqcychelektrod o bardzo malej gruboSci,w
geometrycznejformie pask6w. Osobno Autor analizuje przypadek pask6w rozmieszczanych
na powierzchni w spos6bperiodyczny i osobno - nieperiodyczny. W analizachteoretycznych
Habilitant wykorzystuj e zaawansowane metody matematyki wyaszej
elektrycznego analizuje z

skladowe pola

v,rykorzystaniem szybkozbiehnego szeregu Fouriera ze

wsp6lczynnikami wyrazonymi poprzez odpowiednio dobrane wielomiany Legendr'a,
opisuj4cymi osobliwoSci pola elektrycznegona brzegach pask6w. Dla nieperiodycznego
ukladu pask6w nieprzewodzqcych Autor w swojej analizie stosuje tzw. metodE ,,funkcji
generujEcych",rozwijan4 ptzez dra Tasinkevych'a w swoich wczeSniejszychpracach.
Analizowane przez Habilitanta metody pozwalajq uzyskad bezpoSrednie przestrzenne
rozklady ladunku oraz rozkLady potencjalu elektrycznego w ukladach ze strukturami
paskowymi zwykorzystaiem algorytm6w szybkiej transformaty Fouriera (FTT). Metody te s4
w kolejnych rozdziaNachpracy uog6lniane i rozwijane na potrzeby modelowania struktur
ksztatrtuj
4cych wipkp akustycznq.
W rozdziale 3 ,,Application In acoustic beamforming analysis" analizowanyjest uklad
przetwornik6w (matryca) tworz4cych nadawczo-odbiorcz4 glowicp, w kt6rej

zostala

uwzglEdniona odmiennoSi.wlaSciwoSci mechanicznych (akustycmych) oruz elektrycznych
element6w piezoelektrycznych

oraz

materialu

tworz4dego

poLqczenia pomiEdzy

przetwomikami. W rozprawie, zagadmeniegeneracji oraz rozpraszaniafali akustycznej na
wieloelementowym ukladzie akustycznym,kt6ry tworzqzar6wno przetworniki jak i ekranyje
oddzielajQce,
zostalo sformulowanew postacimieszanegoproblemu brzegowego- normalna
skladowa prEdkoSciakustycznej ,,znika" na powierzchni sztywnych przegr6d, a pomiEdzy
przegrodamrzantkaciSnienieakustycznelub, jak to ma miejsce w przypadku zagadnienia

generacji fali akustycznej - przyjmuje zadane stale wartoSci. W Rozdziale przedstawiono
rozwinigcie oraz uog6lnienie dotychczasowych,,metod elektrostatycznych" dla cel6w analtz
zagadntengeneracji orazrozpraszaria fal akustycznychpoprzez uklady sztywnych przegrod.
W pracy analizowanes4 r6wnie2 przypadki nieskoriczonegoperiodycznego ukladu przegr6d
oraz nieperiodycznego ukladu, zawierajqcego skoriczon4 Iiczbq element6w o r6anej
szerokoScioraz r62nych odstgpach miEdzy nimi. WaZnym problemem, analizowanym w
niniejszym Rozdziale jest r6wniez analiza zagadnienia ksztaltowania ,,pola falowego"
poprzeznieperiodyczny ukNadsztywnych przegrbd.Opracowanaprzez Autora metoda analizy
jest znacznyrmuog6lnieniem metod dotychczas stosowanych, w tSrm metody BIS (nazwa
metody pochodzi od nazwisk jej autor6w: Blotekjoer,Ingebrigsten,Skeie). Zmodyftkowana
przez Habilitanta metoda anahz wieloelementowych uklad6w akustycznych moze by(, z
powodzeniem stosowanaw sytuacji, gdy glowice ultrad?wiEkoweskladaj4 siEz duaej(nawet
kilkuset) ltczby element6w. W takich przypadkach inne metody (w tym metoda BIS) maj4
swoje istotne ograniczeniai nie umoZliwiaj4 uzyskania wynik6w w postaci analitycznej. W
takiej sytuacji, dla prowadzenia analiz konieczne jest opracowanie zaawansowanych
algorytm6w numerycznych.
W rozdziale 4 pt. ,,Application in ultrasound imaging" Autor przedstawil mozliwoSci
praktycznego zastosowania opracowanej przez siebie metody, wlaSciwie - opracowanej
modyfikacji. W oparciu o wyniki modelowania periodycznych szyk6w przetwomik6w
akustycznych Autor opracowal metodq obtazowaniaultrasonograftcznegoz zastosowaniem
tzw, algorytmu slmtetycznq apertury.Metoda (algorytmy) syntetycznej apertury s4 szeroko
stosowanew systemachdiagnostykimedycznej.Habllitant omawia opracowanqpruezsiebie
metodq obrazowartiaultrasonograftcznegoz zastosowaniemschematu nadawczo-odbiorczego
wieloelementowej slntetycznej apertury nadawczej,w kt6rej uwzglEdnianajest kierunkowoSi
sub-aperlurynadawczeji odbiorczej.W zastosowanejmetodziejest to realizowanepoprzez
odpowiednie wazenie sygnal6w odbitych ech przy ich sumowaniu w trakcie syntezy obrazu
wysokiej rozdzielczoSci.Wagi obliczane s4 dla kaZdego punktu ogniskowania oraz kazdej
kombinacji sub-apertur nadawczej oraz odbiorczej na podstawie ich funkcji kierunkowoSci.
W tym celu zostala zaimplementowanaprzez Autora metoda modelowania periodycznych
uklad6w sztywnych przegrld, przedstawiona w Rozdziale 3. Zastosowane modyfikacje
pozwolily Autorowi uzyskaf znacznq poprawg jakoSci obrazowania w por6wnaniu do
tradycyjnych algorytm6w syntetycznq apertury.Modyfikacje pozwol4 na istotn4 eliminacjg
szum6w przy obrazowaniu niejednorodnoSciusytuowanych na niewielkiej glEbokoSci,
widocznych w wynikach anahzkomputerowychjak iprzy obrazowaniurueczywistych

danych pomiarowych dla fantom6w tkanek biologicznych. Autor

zwraca uwagQ, 2e

opracowanamodyfikacja ma potencjalne znaczenieaplikacyjne. W Instytucie Podstawowych
Problem6w Techniki PAN w ramach aktualnie realizowanego projektu badawczego w
ProgramieOperacyjnyrnInnowacyjna Gospodarkaprowadzones4 badania nad wdroaeniem
opracowanychmetod w nowoczesnejplatformie technologicznej.
RozdziaN 5 -,,11,[odelin of 2D periodic

Structures" zawiera analizy nad takim

uog6lnieniem metod elektrostatyki, kt6re umoZliwi modelowanie i

projektowanie

dwuwymiarowych wieloelementowych struktur nadawczo-odbiorczych akustoelektroniki.
Strukturytakie zyskuj4 w ostatnimokresiecorazwiqksz4popularnolc z uwagi na mozliwoSci
zastosowania ich

w

ultrasonograftcznej diagnostyce medycznej

do

obrazowania

tr6jwymiarowego. Pelne tr6jwymiarowe obrazowanie jest mozliwe do uzyskania z
wykorzystaniem

macrerzy przetwornik6w

akustycznych. Przetworniki

umoZliwiaj4

sterowanie wrqzkqw dw6ch wymiarach. (Tradycyjnie, dwuwymiarowy szyk przetwomik6w
jest matryc4 w kt6rej kahdy element jest mechanicznie oddzielony od s4siaduj4cych
element6w popruez przecigcia i posiada wlasne, indywidualne przewody elektryczne dla
doprowadzefr sygnal6w nadawczo-odbiorczych. W przypadku matryc wieloelementowych
(kilkusetelementowych) takie rozwiqzanie jest technologicznie trudne (czEsto - bardzo
trudne). W monografri zostaNa
om6wiona dwuwymiarowa struktura, kt6ra sklada siq z dw6ch
ortogonalnych uklad6w pask6w przewodzqcych umieszczonych po przeciwnych stronach
cienkiej warstwy dielektrycznej o wlaSciwoSciachelektrostrykcyjnych. Struktura taka moae
miei cechy dwuwymiarowej matrycy. W tym przypadku mozliwie jest formowanie i
sterowaniewtqzkqakustyczn4. Metoda pozwala reahzowa1sterowanie oraz ogniskowanie w
dwu wymiarach i mohe byi funkcjonalnie r6wnowazna matrycom o zlozonych szykach
dwuwyrniarowych pojedl.nczych przetwomik6w. W Rozdziale 5 monografii Habilitant
om6wil metodE analizy takiej struktury, polegaj4c4 na odpowiedniej modyfikacji i
uog6lnieniumetody rozkladu BIS dla przypadkudwuwymiarowychuklad6w periodycznych.
Zmodyfi kowana teoria nosi cechy rozwtqzaniakurontcznego dla dwuwymiarowych uklad6w
skrzyZowanychelektrod. ZaproponowanerozwrqzanremoZe miei duze utylitarne znaczeniezostanie m.in. wykorzystane w reahzacji projektu badawczego, kt6rego Habilitant jest
wykonawc4.
W Rozdziale 6 pt. ,,Other applications" zostala om6wiona oryginalna metoda
modelowania zjawisk rozpraszania fal elektromagnetycznychw periodycznych strukturach
falowodowych na podstawie modyfikacji i uog6lnienia istniej4cych metod (metod
elektrostatyki).Analizowane teoretyczniew niniejszyrn rozdziale monografii struktury maj4

istotny aspekt utylitarny. Autor wykazuje, 2e otrzymane wyniki mog4 zostat wykorzystane
zarSwnow ukladach elektromagnetycznych,trp, w technice anten, jak rownieZ w ukladach
elektromechanicznch, np. w akustycznych ukladach nadawczych i odbiorczych, czy
czujnikach z akustycznymi falami powierzchniowymi. Habilitant zwraca takae uwagQna
nowe obszary zastosowaf praktycznych swoich analiz, mianowicie na metamaterialy
elektromagnetyczneoraz na ich odpowiedniki akustyczne - metamaterialy akustyczne. W
literuturze tych zagadnief stosowane s4 przede wszystkim metody numeryczne, gdyz
problemu polega na matematycznq ztrohonoSci
zl.o2ono(;6
podjEtych zagadnieh,wymagaj4cej
specjalnych zaawansowanychtechnik numerycznych. Autor swoje analizy doprowadza do
postaci analitycznej i dopiero tq postai poddaje obr6bce numerycznej dla uzyskania
uLytecznych wynik6w aplikacyjnych.
Pan dr Yuriy Tasinkevych w swojej monografii habilitacyjnej dIa rozwiqzywania
zagadniemarozpraszania fali elektromagnetycztej w strukturach periodycznych opracowal
metodE, polegaj4c4 na odpowiedniej rcprezertacjr zlohonego pola falowego przez
szybkobie2ny szereg przestrzerrrych harmonicznych, opisujqcy odpowiedni4 pierwiastkowq
osobliwoSdpola na krawEdziachelektrod,Podobniejak w metodzierozkladu BIS, amplitudy
przestrzennychharmonicznych Habilitant rozwrja w szeregi odpowiednio dobranych funkcji
Legende'a.Skladowe pola elektrycznegopomiEdzy elektrodami oraz w falowodach zostaty
przedstawionew postaci rozwiniEcia w szereg mod6w wlasnych falowod6w plaskich.
Warunki ci4gloSci p6l oraz wlasnoSci ortogonalnoSci funkcji wlasnych umoZliwiaj4
sprowadzenieproblemu do rozwiqzywania nieskofczonych uklad6w r6wnari liniowych. Do
Tozwrqzywaniatych uklad6w r6wnari Autor stosuje metody numeryczne, m.in. metodE
redukcji lub metodq kolejnych przybliZen.
W Rozdziale 7 ,,Conclusions" dr Tasinkevich dokonuje podsumowania swojej
monografii habilitacyjnej w formie om6wienia uzyskanych wynik6w oraz zaakcentowama
swoich oryginalnych osiqgniEci naukowych. Celem naukowym rozprawy habilitacyjnej byto
rozwiniEcie i uog6lnienie metod anahzy elektrostatycznychuklad6w planarnych (w formie
ukiadu przewodzqcychpask6w) dla rozwiqzywania zagadnienbrzegowych w teorii generacji
i detekcji fal akustycznych, w tym - zagadnienieformowania wiqzki akustycznej za pomocq
liniowych szyk6w przetwornik6w akustycznych. Celem naukowym monografii byLa tak1e
ptopozycja

zmodyfikowanej

anahzy

zagadnieh

brzegowych

w

elektromagnetycznychnapotrzeby projektowania i badaf struktur falowodowych,

teorii

fal

Monografia zawiera bogat4 bibliografiq, kt6r4 stanowi4 I34 pozycje. W tej grupie jest
kilkanaScie(dokladnie - 16) pozycji naukowych, kt6re stanowi4 artykutryi prace publikowane
z autorstwemi wsp6lautorstwemdra Yuriya Tasinkevych'a.
Za orygrnalneosi4gniqciarozprawy habilitacyjnej Panadra Yuriya Tasinkevych'amo2na
uzna6:
- modyfikacjg zagadnienrabrzegowego dla periodyaznego ukladu pask6w metalicznych z
wykorzystaniemmetod stosowanychw elektrostatyce;
- wyprowadzenie

formuly

analitycznej (wzoru)

dla

modelowania

charakterystyki

promieniowania periodycznego ukladu przetwornik6w akustycznych przy dowolnirm ich
pobudzeniu;
- wyprowadzeme formuly analitycznej do modelowania odpowiedzi pojedynczego elementu
(przetwornika)w uldadzie wielu przetwornik6w na dziaNanie
pola akustycznej fali ptaskiej;
- opracowanie metody

ukladu

sztywnych

przegr6d

(ekran6w

akustycznych) z

wykorzystaniem tzw.,,mi eszane
go zagadnienia
brzegowego" ;
- opracowaniemetody modelowania liniowych szyk6w przetwomik6w akustycznych.W
metodzie zaproponowanoodpowiednie wagi dla sygnalow odbitych ech akustycznych. Autor
zaproponowal oryginaln4 metodq W znaczaniaw ag;
- zaptoponowanie metody

analizy efektu rozpraszanra fal

elektromagnetycznych w

periodycznychukladach falowod6w plaskich ze Sciankamio skofczonej gruboSci.Metoda
jest rozwiniqciem i uog6lnieniem metody (tzw. metody BIS) stosowanejw elektrostatyce
periodycznychukladow pask6w.
- opracowanie metody anahzy zjawiska rozpraszaniafal elektromagnetycznychna ukladzie
periodycznychelektrod przewo dz4cycho skoriczonej gruboSci ;
- zaproponowanie metody modelowania struktury akustycznej utworzonej z

ukladu

periodycznych elektrod potrozonychna przeciwleglych powierzchniach cienkiej warstwy
dielektrycznejo wlaSciwoSciachelektrostrykcyjnych. Opracowanametoda modelowanrama
duZepotencjalne mozliwoSci aplikacyjne.
Charakteryzuj4crecenzowanqmonografip habilitacyjn4 Pana dra Yuriya Tasinkevych'a
chcialby wysoko oceni6 wiedzE Habilitanta w zakresie analiiowanych zagadnief naukowych.
Autor dysponuje du2;q wiedzq i to wrcdzq zarowno fizycznq jak rowniez wiedz4 i
umiejEtnoSciamimatematycznymi. Swobodnie i kompetentnieporusza siE w zagadnientacho
wysokim stopniu zlohonolci naukowej. Monografia jest opracowaniem o wysokim poziomie
naukowym. Czytajqc monograf,tq i analizujqc zawarle w niej tresci naukowe wiele razy
mialem satysfakcjq(satysfakcjqnaukowfl zprzeprowadzonychw niej anahz.Swoje badania

naukowe Habilitant stara sig prowadzi(,w formie analiz frzycznych dochodz4cnajczEsciejdo
formul (wzor6w), w kt6rych ,,frzyka" badanych zagadnienjest mozliwa do zauwaaenia.
Jestem Swiadomy, 2e istniej4 profesjonalne (komercyjnie dostqpne) analityczne systemy
numeryczne (np. bazujqce na metodzie FDTD - Finite Difference Time Domine Method,
systemOptiFDTD 9.0 firmy Optiwave SystemsInc.), kt6re pozwalqqna uzyskanie w formie
graftcznejwynik6w analizowanych zagadnieh. W tym miejscu mam pytanie do Habilitanta.
W swoich analizachdr Yuriy Tasinkevychodwoluje siE do tzw. metody BIS. Modyfikuje tq
metodqi wykazuje ,,wy2szoS6"swoichrozwrqzanwzglqdemwynik6w wczeSniejszych,
Metoda BIS zostala zaprezentowanaw pracy: K. Blotekjoer, K.A. Ingebrigsten, H. Skeie,A
metodfor analyzing wave In structures consisting of metal strip on dispersive media, IEEE
Trans. Electron. Dev., vol. 20, pp. ll33-1138, 1973. Pracataukazala sig dokladnie 40 lat
temul!!. Dawno,nawet -bardzo dawno.Odtego czasuultrasonogta*,zwieloelementowymi
glowicami akustycznyrni dokonaly niebywalego postEpu technicznego. Ultrasonografrczna
technika diagnostyczna stala siQ juz nie standardem medycznym ale powszechnym
rutynowym badaniem. Ultrasonografia, mimo, ze dokonala olbrzymiego postEpu, stracila
swoj4 rangQ diagnostyczn4 na rzecz tomografii komputerowej, metody rezonansu
magnetycznego,czy tomografttpozTfi.onowej.I moje pltanie do Habilitanta jest nastqpuj4cejakie metody analityczne byLy a jakie aktualnie s4 stosowane przy projektowaniu glowic
ultrasonografrcznych? Jak Habilitant widzi przyczyny w postEpie ultradZwiqkowych
medycznychsystem6w diagnostyczny ch.
Chcialbym wyraZnte podkreSlii, 2e uznajq i wysoko oceniam anahzy przeprowadzonew
recenzowanejmonografli przez Yuriya Tasinkevych'a.
Mo2na by dyskutowai, czy wszystkie zawarte w monografii tresci i informacje s4
potrzebne i ich umieszczanie bylo uzasadnione, IJwaham, ze monogrufia habllitacyjna
(zwlaszcza- monografia habilitacyjna) powinna byd opracowaniem autorskim zawierajqcym
nowoScinaukowe i techniczne.Dlatego szanujqprawo Autora monografii habilitacyjnej do
wyboru formy i zakresu zawartychw pracy tresci.
Monografia dra Yuriya Tasinkevych'a zawtera bogaty material teoretycznych badari
wlasnych. Cze(i( informacji zawartych w pracy ma w opiniiRecenzenta charakter nowoSci
naukowej. Czelc wynik6w badannie byla wczeSniejpublikowana. Cze(icbyta publikowana w
czasopismachnaukowych o szerokim mipdzynarodowym zasiEgu.I w tym sensie uwaZam,Ze
pracadra Yuriya Tasinkevych'a spelnia warunki monografii habilitacyjnej.
Pracadra Yuriya Tasinkevych'a pt. Electrostaticmethodsin analysisof acousticbeamforming structures

jest wartoSciowq pozycjq o charakterue naukowym z zal<resu akustyki teoretycznej.
MonografiE,j ako rozprawQhabilitacyj n4 oceniam j ednoznaczniep ozytywni e.
Chcialbymw t)rm miejscu pozwolii sobiena osobistErefleksiE.
Jak wynika zprzekazanej
mi dokumentacji,Dr Yuriy Tasinkevychod lat wsp6lpracujenaukowo zPanem Profesorem
Eugeniuszem Danickim. Profesor Danicki w zakresie analiz teoretycznych uklad6w
akustycznych (w

tyrn,

przede wszystkim

-

uklad6w

z

akustycznymi

falami

powierzchniowymi) jest jednym z Iider6w Swiatowych. Jest w lej dziedzinie wielkim
autorytetem naukowym. I w ocenianej monografii habilitacyjnq, ale r6wniel w calym
dorobku naukowym dra Tasienkiewicza pozytywne aspekty wsp6lpracy Habrlitanta z
ProfesoremDanickim s4 obecne.Tq wsp6lpracEdra TasinkevychazProf. Danickim oceniam
bardzowysoko.

2. Ocena dorobku naukowego dra Yuriya Tasinkevych,a

Dr rnL. Yuriy Tasinkevych urodzil siq w Krzemiericu na Ukrainie. (W dokumentacii nie
znalazlem daty urodzenia Habili tanta.)
W roku

1999 ukofrczyN studia magisterskie zawodowe na kierunku elektronika i

telekomunikacja na Wydziale Radiotechniki Uniwersytetu Pafstwowego ,,Politechnika
Lwowska". Tytul pracy magisterskiej - ,Julodelowaniep6l defek|w powierzchniowych
mater i al 6w pr zewodzqcych w r ekonstrukcj i obr az6w defektoskopowych" .
W latach 2000-2003 Pan Tasinkevych byl doktorantem w Instytucie Podstawowych
Problem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk, zaSw okresie 2003-2004 w tym Instr,tucie
zatrudnionybyl na stanowisku asystenta.
W roku 2004 Yurty Tasinkevych uzyskal stopieri doktora nauk technicznych w rezultacie
obrony pracy doktorskiej pt.: ,,Efektywnoic numeryczna metod obliczania widma ladunku
przetwornik6wmipdzypalczastych".
Promotorempracy doktorskiej byl Pan prof. dr hab. rnz.
EugeniuszDanicki.
Od2004 roku dr Tasinkevychjest zatrudnionyw IPPT PAN na stanowisku adiunkta.
Habilitant zagadnieniami elektrostatyki (elektrostatycznych warunk6w brzegowych)
interesowalsiEjuz w czasie swoich studi6w doktoranckich. W ramach tej tematykibadawczej
zajmowal siQ analizq przetwornik6w akustycznych fal powierzchniowych. Tematyce
przetwornik6w mipdzypalczastych do generacji akustyczhych fal powierzchniowych byla
poSwigcona pt acadoktorskaPanaTasynkevych'a.

Mo2na uzna6, 2e tematykq analizy przetwornik6w akustycznych w przyblihenru
elektrostatycznym, w r6znych aspektachtej tematyki, kontynuowal, istotnie jq rozwijajqc
takae po swoim doktoracie. Do osi4gniEi Habilitanta mo2na zahczyd opracowanQwe
wsp6lpracy z prof. Danickim oryginaln4 metodg analizy zagadnrenia elektrostatykr tzw.
ukladu quasi periodycznegoukladu pask6w (elektrod),
Wa2nymobszaremzainteresowarinaukowychdra Tasynkevych'as4problemy dyfrakcji i
rozpraszanra fal

elektromagnetycznych w

periodycznych strukturach falowodowych.

Habilitant prowadzil badania wlasne oraz we zespotrachbadaczych nad zagadnieniami
generacji fal akustycznych przez planarny uklad przetwornik6w o skoriczonej hczbre
element6w. W tej tematyce Habilitant opublikowal szereg samodzielnych praa w
czasopismach
o wysokim miEdzynarodowympoziomie naukowym. S4tu praceopublikowane
w: IEEE Trans. Antennas and Propagation oraz Journal of Electromagnetic Wave and
Applications.
W

obszarze zainteresowaf dra Tasynkevych'a znajdujq sie r6wniez problemy

zastosowania uklad6w

akustycznych w

diagnostyce medycznej, konkretnie

w

ultrasonografii. Zastosowanie zmodyfikowanej przez Habilitanta metody analizy pola
akustycznego w ukladach ultrasonograftcznych powinno spowodowa6 poprawq jakoSci
obrazowania pola

akustycznego, poprzez poprawQ kontrastowoSci. Z

badari tych

prowadzonychze wsp6lpracownikamipowstaly r6wnieZpublikacje wydane w czasopismach
o miEdzynarodowejcyrkulacji (Ultrasonics, Archives of Acoustics).
Zwyczajemjest, ze dokumentacjahabilitacyjnazawierakopie najwaZniejszychpublikacji
naukowychHabilitanta - kandydatado samodzielnoSci
naukowej. Pan dr Tasinkevychkopii
swoichistotnychpublikacji do dokumentacjinie dol4czyl. Szkoda.
Dr Y. Tasynkevych wyniki swoich baduh onz badan prowadzonych w zespolach
badawczych prezentowal na wielu konferencja naukowych. W tej grupie jest 9 bardzo
prestiZowychkonferencji o zasiqguog6lnoSwiatovvym.
Wyrazony iloSci4 opublikowanych prac naukowych z Listy Journal Citation Report
(JCR) Webod Sciencedorobek za okrespo uzyskaniustopniadoktora wynosi: 2I prac.W tej
grupie jest 5 prac, kt6rych Habilitant jest jedynym autor-em.Na podstawie dostarczonej
Recenzentowi dokumentacji, dotycz4cej dorobku dra Tasynkevych'a wynika, ze w
publikacjach niesamodzielnych, we wszystkich przypadkach udzial Habilitanta jest istotny
(co potwierdzajq,,O3wiadczenia Wsp6lautor6w").
Baza Web of Science (na dzief 15.09.2013) podaje, 2e prace z autorstwem i
wsp6lautorstwemdra Tasinkevych'abyly cytowane47 razy, a ich index Hirsha rh: 5.Przy

uwzglQdnieniu, 2e niekt6re prace byty publikowane w czasopismach o wysokiej i bardzo
wysokiej randze naukowej nale?y uzna6, ze dorobek Habilitanta w zakresie autorstwa i
wsp6lautorstwaw publikacjachnaukowychjest wartoSciowyi zaslugujenauznanie.
Jako Recenzent pozytywnie oceniam dorobek naukowy dra Yuriya Tasinkevych'a.
Poniewaz rozprawa prowadzone jest w dziedzinie nauk technicznych, uwalam za waZne i
pozlywne staraniaHabilitanta o zastosowaniawynik6w swoich anahz i badaf teoretycznych
w praktyce,technicei metrologii.

4. Ocena naukowej dzialalnoSci organizacyjnej dra Yuriya Tasinkeyych'a

Pan dr Yuriy Tasinkevych prowadzi aktywnq naukow4 dzialalno1l organizacyjnqw
InstytuciePodstawowychProblem6w Techniki PAN w Warszawie.W okresiepo 2004 roku
(po ostatnim awansienaukowym) uczestniczyl aktywnie w piEciu projektach naukowych.
W dw6ch projektach Habilitant pelnil funkcjE kierownika projektu, zaSw pozostalychtrzech
byl wykonawc4 i glownym wykonawc4. Obszar naukowy projekt6w dotyczy szeroko
rozumianych badari uklad6w ultradzwiqkowych i p6l akustycznych. Jest wiEc zbieZny ze
specjalnoSci4naukow4 Habilitanta. Na podkreSleniezasluguje fakt kierowania projektami
badawczymi Rozumiem,

2e kierowanie projektami

nale?y uwa?ad jako

vznarue

wsp6lpracownik6w a takhe przeNohonychdra Tasinkevych'a co do Jego kompetencji
naukowych oraz umiej Etnosci or ganrzacyjnych.
Wyrazem uznania dla wiedzy i dorobku Habilitanta jest powolywanie Go na recenzenta
prac zlohonych do publikacji w uznanych czasopismach naukowych - byl recenzentem
czasopism:Archives of Acoustics, Journal of Electrostatics,Progress in Electromagnetic
Research.
Jeszcze z czas6w swojej dzialalnoSci naukowej na Ukrainie jest Yutiy Tasinkevych
wsp6lautoremPatentu(PatentNr 403000A) przyznanegoprzezUrzqd Patentowy Ukrainy.
Jako Recenzent dorobku dra Yuriya Tasinkevych'a uw{zam, ze jest On aktywnym
organtzatoremnauki. Jego dzialalnoSdorganizacyjnazaslugujena szacunek.

Na podstawreprzekazanejmi dokumentacjinie mogq wypowiedziei sig o dzialalnoSci
dydaktycznej Kandydata do stopnia doktora habilitowanego. Z uwagi na miejsce pracy instytut badawczy (IPPT PAN) a nie - jednostka akademicka,mogg podejrzewal, 2e
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dziaNalnoiddydaktyczna (sformalizowana dzialalnolc dydaktyczna) dra Tasinkevych'a jest
ograniczona.

4. Wniosek.

Bior4c pod uwagq wyhej przedstawioneoceny:
- monografii habilitacyjnej,
- oceny dorobku naukowego oraz
- oceny naukowej dzialalnoSci organizaclnej dra Yuriya Tasinkevych'a
stwierdzam, 2e w Swietle obowi4zuj4cej "Ustaw4 o Stopniach Naukowych i Tytule
Naukowym oraz o Stopniachi Tytule w ZakresieSztuki", z dma 14 marca2003 roku wraz ze
zmtanamiz dnia 18 marca 201 1 roku, w czqScidotyczqcejstopnia doktora habilitowanego,
oceny te stanowi4podstawEdo ubieganiasiE dra Yuriya Tasinkevych'a o stopieridoktora
habilitowanegow zakresienauk technicznych.

Stawiam wniosek do Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie o dopuszczenie dra Yuriya
kolejnych etap6wprzewodu habilitacyjnego.

Gliwice,2013.09.30

il

Tasinkevych'a

do

