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RECENZJA

r o zpr aW habilitacy jnej i c alo kszt altu do ro bku do ktora Yuriy Ta ginkevych

wzwqzkuzprzeprowadzanympostEpowaniemhabilitacyjnym

Zgodnre z ustawq o stopniach naukowych, rozptawa habilitacyj4a powinna stanowi6

znaczny wklad autorawrozw6j okreSlonej dyscyplinynaukowej, przy czymmohej4stanowi6

powstale po uzyskaniu stopnia doktora dzielo, opublikowane w calo$ci lub zasadniczej czgfici,

albo jednotematyczny cykl publikacji. Do receruji przedstawiono rozprawe habilitacyjn4pt.

,,Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures"o wykaz publikacji po

uzyskaniu stopnia doktora oraz inne dokumenty wymagane przy postgpowaniu

habilitacyjnym.

Habilitant, po uzyskaniu stopnia doktora, byl samodzielnym autorem publikacji w

recenzowanych czasopismach zagraricznych i krajowych: IEEE Transactions on Antennas

and Propagation (2008), Joumal of Electromagnetic Waves and Applications (2009), Archive

of Acoustics (2010) i Journal of Technical Physics (2007,2009). Byl wsp6lautorem publikacji

w czasopismach: Electrostatics (2006), Wave Motion (2011); Sensors (2012), Ultrasonics

(2072, 2013), Archives of Acoustics (2010, 2011, 2012) i Journal of Technical Physics

(2005), przy czymbyl pierwszym wsp6laulorem w sze$ciu ztychpublikacji.

W materialach konferencyjnych opublikowal crtery samodzielne prace (2005,2007,

2008, 2010) oraz byN wsp6lautorem jedenastu prac, prry crym w czterech z ruch byl

pierwszym wsp6lautorem. t(.
Byl samodzielnymautorem rczdzialu pt.,,Electrostatics ofplanar system of conducting

strips" w ksiqzce pt. ,,Electrostatics: Theory and Applicationsl' (Nova Science Publishers,

New York, 20ll), byl pierwszym wsp6lautorcm rozdzial6w w dw6ch ksi42kach (Springer,

2012), oraz wsp6lautoremrozdzial6w w trzech ksiqzkach (InTech Publisher 2011, Springer

2012).

Rozprawa habilitacyjna jest podsumowaniem dorobku naukowego autora po

uzyskaniu stopnia doktora w dziedztnie analizy zagadntefi elektrostatyki zwiqzanych z

generacjq i detekcj4 fal akustycznych oraz z rozprasz,aniem fal elekromagnetycznych.



Gt6wnym celem rozprawy jest rozwinigcie i uog6lnienie metod stosowanych w elektrostatyce

do analizy generacji i detekcji fal akustycznych orv do obliczefi rozpraszaria fal

elektromagnetycznych na periodycznych strukturach falowodowych. Czg36 wynik6w

zawar:tych w rozprawie byla opublikowana w cytowanych pracach. W kolejnychrozdziaNach

rozprawy opisano cel i zakres ptacy, rozpatzano przypadki periodycznych

i nieperiodycznych uktad6w cienkich elektrod, przedstawiono uog6lnienie metod

elektrostatyki do analiry ukladu sztywnych przegrbdizaprezerrtowano opracowany model do

obliczania liniowych szyk6w przetwornik6w akustycznyctr, zaprezentowano oryginalny

algorytm wieloelementowej apertury nadawczej dla obrazowania ultrasonograficznego,

przedstawiono analag macierzy przetwornik6w elektrostrykcyjnych, oraz zaprezentowano

uog6lnienie metod elektrostatyki do analizy rozpraszaria fal elektromagnetycznych na

periodycznych strukturach falowodowych.

Za ory grnalne o s i4gniE cia naukowe habil itant a nale?y uzna6 :

1. Opracowanie nowego podejScia do obliczefi liniowych szyk6w przetwornik6w

akustycznych stosowanych w diagnostyce ultradZwigkowej oraz w badaniach

nieniszczqcych.

2. Wyprowadzenie prostych wzor6w do obliczeri charakterystyki promieniowania

periodycznego ukladu przetwornik6w i do obliczeh odpowiedzi pojedynczego

elementu szyku przetwornik6w.

3. Opracowanie metody obliczefi skofczonych planarnych uklad6w przewodzqcych

elektrod paskowych

4. Wyprowadzenie prostego wzoru do obliczef charakterystyki promieniowania ukladu

przetwornik6w akustycznych o skoriczonej hczhie element6w.

5. Zastosowanie metody obliczeri liniowych szyk6w przetwornik6w akustycznych do

opracowania algorytmu obrazowania ultrasono graficznego.

6. Zastosowanie metody rozpraszania fal elektroma tycznych do analizy

periodycznych uklad6w falowod6w plaskich ze Sciankami o skoriczonej gruboSci.

7. Zastosowanie metody rozpraszaria fal elektromagnetycznych do analizy uklad6w

przew o dzqcych elektrod o skoriczonej grubo Sci.

8. Opracowanie metody obltczefi uklad6w utworzonych z ortogonalnych periodycznych

elektrod poloZonych na przeciwleglych powierzchniach warstwy dielektrycznej o

wlasnoSciach elektrostrykcyjnych.

PowyZsze osi4gnigcia mogq znale26 zastosowanie w diagnostyce ultradnviEkowej i w

badantachnieniszcz4cych (1), w projektowaniu uklad6w przetwornik6w akustycznych (2), w



projektowaniu ekran6w akustycznych i przetwornik6w migdzypalczastych (3), w

projektowaniu ukladu przetwornik6w akustycznych o skofczonej liczbie element6w (4), w

technice obrazowattta ulatrasonografrcmego (5), w analu;ie rozpraszaria fal

elektromagnetycznych w ukladach falowod6w plaskich (6) , w projektowaniu anten" struktur

falowodowych i podzespol6w z akustycznq falq powierzchniowa (7) oraz w projektowaniu

uklad6w z ortogonalnymi ukladami eleklrod naloZonych na warstwie dielektrycznej o

wlasnoSciach elektrostrykcyjnych lub piezoelektrycznych (8)

Bior4c pod uwagE przedstawione rozprawg habilitacyjnq oraz caloksilak dorobku

naukowego , rtwgizam, Le zgodnie z ustawq o stopniach naukowych, spetnione sq warunki do

nadaniaPanu Yuriy Tasynkevych stopnia naukowego doktora habilitowanego.
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