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RECENZJA

r o zpraW habilitacyjnej i caloksztaltu dorobku doktora Yuriy Taginkevych
wzwqzkuzprzeprowadzanympostEpowaniemhabilitacyjnym
Zgodnrez ustawqo stopniachnaukowych,rozptawahabilitacyj4apowinnastanowi6
dyscyplinynaukowej,przy czymmohej4stanowi6
znacznywklad autorawrozw6j okreSlonej
powstalepo uzyskaniustopniadoktora dzielo,opublikowanew calo$cilub zasadniczejczgfici,
cykl publikacji. Do recerujiprzedstawionorozprawehabilitacyjn4pt.
albojednotematyczny
wykazpublikacjipo
methodsin analysisof acousticbeam-formingstructures"o
,,Electrostatic
uzyskaniu stopnia doktora oraz inne dokumenty wymagane przy postgpowaniu
habilitacyjnym.
Habilitant, po uzyskaniu stopnia doktora, byl samodzielnymautorem publikacji w
recenzowanych
czasopismachzagraricznychi krajowych:IEEE Transactionson Antennas
WavesandApplications(2009),Archive
andPropagation(2008),Joumalof Electromagnetic
publikacji
of Acoustics(2010)i Journalof TechnicalPhysics(2007,2009).Byl wsp6lautorem
w czasopismach:
Electrostatics(2006), Wave Motion (2011); Sensors(2012), Ultrasonics
(2072, 2013), Archives of Acoustics (2010, 2011, 2012) i Journal of TechnicalPhysics
(2005),przy czymbyl pierwszymwsp6lauloremw sze$ciuztychpublikacji.
W materialachkonferencyjnychopublikowalcrtery samodzielneprace(2005,2007,
2008, 2010) oraz byNwsp6lautoremjedenastuprac, prry crym w czterechz ruch byl
pierwszymwsp6lautorem.

t(.
rczdzialupt.,,Electrostatics
ofplanar systemof conducting
Byl samodzielnymautorem

Theory and Applicationsl'(Nova SciencePublishers,
strips" w ksiqzcept. ,,Electrostatics:
New York, 20ll), byl pierwszymwsp6lautorcmrozdzial6ww dw6ch ksi42kach(Springer,
2012),orazwsp6lautoremrozdzial6ww trzechksiqzkach(InTechPublisher2011,Springer
2012).
Rozprawa habilitacyjna jest podsumowaniemdorobku naukowego autora po
uzyskaniu stopnia doktora w dziedztnie analizy zagadntefielektrostatyki zwiqzanych z
generacjq i detekcj4 fal akustycznychoraz z rozprasz,aniem
fal elekromagnetycznych.

Gt6wnymcelemrozprawyjest rozwinigciei uog6lnieniemetodstosowanych
w elektrostatyce
do analizy generacji i detekcji fal akustycznych orv

do obliczefi rozpraszaria fal

elektromagnetycznychna periodycznych strukturach falowodowych. Czg36 wynik6w
zawar:tychw rozprawiebyla opublikowanaw cytowanychpracach.W kolejnychrozdziaNach
rozprawy opisano cel
i

i

zakres ptacy, rozpatzano przypadki periodycznych

nieperiodycznych uktad6w cienkich elektrod, przedstawiono uog6lnienie metod

elektrostatykido analiry ukladu sztywnychprzegrbdizaprezerrtowanoopracowanymodel do
obliczania liniowych szyk6w przetwornik6w akustycznyctr, zaprezentowanooryginalny
algorytm wieloelementowejapertury nadawczejdla obrazowaniaultrasonograficznego,
przedstawiono analag macierzy przetwornik6w elektrostrykcyjnych,oraz zaprezentowano
uog6lnienie metod elektrostatyki do analizy rozpraszaria fal elektromagnetycznychna
periodycznychstrukturachfalowodowych.
Za orygrnalneosi4gniEcia naukowehabilitanta nale?yuzna6:
1. Opracowanienowego podejSciado obliczefi liniowych szyk6w przetwornik6w
akustycznych stosowanych w diagnostyce ultradZwigkowej oraz w badaniach
nieniszczqcych.
2. Wyprowadzenieprostych wzor6w do obliczeri charakterystykipromieniowania
periodycznegoukladu przetwornik6w i do obliczeh odpowiedzi pojedynczego
elementuszykuprzetwornik6w.
3. Opracowaniemetody obliczefi skofczonych planarnychuklad6w przewodzqcych
elektrodpaskowych
prostegowzoru do obliczef charakterystykipromieniowaniaukladu
4. Wyprowadzenie
przetwornik6wakustycznycho skoriczonejhczhieelement6w.
5. Zastosowaniemetody obliczeri liniowych szyk6w przetwornik6wakustycznychdo
opracowania
algorytmuobrazowania
ultrasonograficznego.
6. Zastosowanie metody rozpraszania fal

elektroma tycznych do

analizy

periodycznych
uklad6wfalowod6wplaskichze Sciankamio skoriczonej
gruboSci.
7. Zastosowaniemetody rozpraszaria fal elektromagnetycznychdo analizy uklad6w
przewo dzqcychelektrodo skoriczonejgruboSci.
8. Opracowaniemetody obltczefiuklad6wutworzonychz ortogonalnychperiodycznych
elektrod poloZonych na przeciwleglych powierzchniachwarstwy dielektrycznej o
wlasnoSciach
elektrostrykcyjnych.
PowyZszeosi4gnigciamogq znale26zastosowanie
w diagnostyceultradnviEkoweji w
(1), w projektowaniuuklad6wprzetwornik6wakustycznych(2), w
badantachnieniszcz4cych

projektowaniu ekran6w akustycznych i

przetwornik6w migdzypalczastych(3), w

projektowaniuukladu przetwornik6wakustycznycho skofczonejliczbie element6w(4), w
technice

obrazowattta ulatrasonografrcmego (5),

w

analu;ie rozpraszaria fal

w ukladachfalowod6w plaskich(6) , w projektowaniuanten"struktur
elektromagnetycznych
falowodowychi podzespol6wz akustycznqfalq powierzchniowa(7) oraz w projektowaniu
uklad6w z ortogonalnymiukladami eleklrod naloZonychna warstwie dielektrycznej o
(8)
lub piezoelektrycznych
elektrostrykcyjnych
wlasnoSciach
Bior4c pod uwagE przedstawionerozprawg habilitacyjnq oraz caloksilak dorobku
naukowego, rtwgizam,Le zgodniez ustawqo stopniachnaukowych,spetnionesq warunki do
Yuriy Tasynkevychstopnianaukowegodoktorahabilitowanego.
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