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1.Informacje
og6lne

Dr Yuriy Tasinkevychw 1999 ukohczyl.studia wyhszena UniwersyteciePafstwowym
PolitechniceLwowskiej, na Wydziale Radiotechniki uzyskujqc tytul zawodowy magistra
elektronikii telekomunikacj
i.
W roku 2000 rozpoczqlstudia doktoranckiew Instytucie PodstawowychProblem6w
Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,wynikiem kt6rych byho przygotowanie
rczptary doktorskiej pt. ,,EfektywnoS6numeryczna metod obliczania widma ladunku
przetwornik6wmiEdzypalczastych"
i w roku 2004 uzyskalstopieridoktoranauk technicznych
w dyscyplinieinformatyka.
Dr Yuriy Tasinkevychod 2003r. do chwili obecnejpracujew InstytuciePodstawowych
Problem6wTechnikiPolskiejAkademiiNauk w Warszawie,w latach2003-2004pracowaljako
asystenta w chwili obecnejjako adiunkt.
t'
2. Ocenadzialalnotcinaukowej

Zgodnre przedstawiona dokumentacjq (zil.qcznik ff 6) dorobek naukowy dra Yuriya
Tasinkevychaobejmuje 22 pozycje w bazie Journal Citattion report (JCR) Web of Science:13
artykul6w, 4 pozycje w ksi4zce Acoustical Imaging oraz 5 pozycji opublikowanych
w materialach konferencyjnych oraz I

monografii. Habilitant wystEpowal r6wniez na

(9) Z przedstawionychoSwiadczeri
konferencjachkrajowych (5) i miEdzynarodowych
wsp6lautor6w oraz oceny wkladu wlasnego Habilitanta wynika, 2e w publikacjach
wieloautorskich
rola Habilitantabylawiodaca.udziat
od25% do 85%.

Badania prowadzone przez Habilitanta po doktoracie dotyczyly gl6wnie czterech
zagadnief badawczych:
.

Zagadnieniarozpraszaniana ograniczonymukladzie elektrod przetwornika akustycznych
fal powierzchniowych w przyblileniu elektrostatycznym. W wymienionej problematyce
Habilitant opracowal metodE analizy "elektrostatycznego rozpraszania" dla ukladu
pask6wo skoficzonejliczbie element6w.

.

Teorii dyfrakcji fal elektromagnetycznychw periodycznych strukturach falowodowych.
Habilitant przeprowadzil teoretycznq analizg rozpraszania fal elektromagnetycznych
w periodycznych ukladach falowod6w plaskich o grubych Sciankach,otaz na planarnym
periodycznym ukLadziepr zewo dzqcychelektrod o skofrczonejgruboSci.

'

Modelowania periodycznych struktur w do generacji oraz tozpraszaniafal akustycznych,
zwlaszcza modelowania zjawisk falowych w

liniowych

szykach przetwornik6w

akustycznych. W ramach tego zagadnieniaHabilitant opracowal metodE wyznaczenia
zlohonego pola falowego w przypadku liniowego szyku przetwornik6w akustycznych
umieszczonegona powierzchni oSrodkaakustycznego.

'

Zastosowania ultad?wrpkowych fal w diagnostyce medycznej, zwlaszcza opracowania
oraz implementacji zaawansowanychalgorltm6w do diagnostyki ultrasonograficznej.
W ramach tego zagadnienia Habilitant opracowal nowoczesny algorytmu obrazowania
oparty o schemat syntetycznejaperlury nadawczej.Opraco
polega na

koherentnym

z odpowiedni4

wag%

aprzez Habilitanta metoda

sumowaniu rejestrowanych sygnal6w

uwzglgdniajqcym

kierunkowoSci

odbitych

element6w

ech

nadawczo-

odbiorczych. W ramach tego zagadnienia Dr Yuriy Tasinkevych realizuje projekt
badawczy

dotyczqcy

opracowania

nowoczesnej

uniwersalnej

platformy

ultrasonograficznej. Habilitant opracowal algorytmy korekcji sygnal6w w metodzie

wieloelementowej syntetycznej apertury nadawczej celem polepszenia jakoSci
obrazowania ultrasonogrufrcznego. Przeprowadzil analizg por6wnawcz4 r62nych
algorytm6w obrazowaniaultrasonografrcznegooraz opracowal i przetestowal algorytmy
obrazowaniaultrasonografrcznegozwykorzystaniem technik polegajqcych na nadawaniu
fal plaskich z rcZnymi k4tem odchylenia wi4zki i syntezie obrazu polegaj4cej na
koherentnym sumowaniu sygnal6w odbitych ech.

Dr Yuriy Tasinkevych uczestniczyLw rcalizacji 5 projekt6w badawczych, w kt6rych byl
kierownikiem lub gl6wnym wykonawcq. tr qczna liczba cytowafr w dniu w dniu 1.02.2012
wynosila 44,przy czymbez autocytowafrliczba ta wynosi I 1. IndeksHirscha mial wartoS65.

3. Ocenapracy habilitacyjnej- monografii

Monografia pt." Electlostatic methodsin analysisof acousticbeam-forming structures"
zostala wydana w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie w 2012 roku. Praca liczy 159 i zostata podzielona La 7 rozdzialow, bibliografia
zawrera134 pozycje.
W rozprawy habilitacyjnej Habilitant przedstawil rozwinigcie i uog6lnienie metod
stosowanych w elektrostatyce uklad6w planarnych do analizy zagadnieri teorii generacji
i detekcji fal akustycznych, wi4zek falowych formowanych poprzez zastosowanie liniowych
szyk6w przetwornikowych. Opracowaneprzez Habilitanta metody pozwalajq na pelnofalow4
analizg mieszanego zagadnienia brzegowego dla periodycznego oraz nieperiodycznego,
o skofczonej iloSci element6w, liniowego szyku przetwornik6w akustycznych. Metody te
pozwalajq uzyskad rozwiqzanie zagadnienia brzegowego bezpoSrednio w dziedzinie widma
przestrzennego- dla przestrzennego widmo rozkladu ciSnienia akustycznego w pLaszczylnie
element6w promieniuj4cych lub detekcyjnych co pozwala na.. obliczenie charakterystyki
kierunkowoScidla analizowanychstruktur ksztaltuj4cychwiqzkE akustyczn4.
W

rozdziale drugim Autor

przewodzqcych elektrod

o

opisuje metody elektrostatyki planarnych uklad6w

infinitezymalnej

gruboSci ich

zastosowanie do

obliczeri

przestrzewregowidma ladunku elektrycznego w plaszczylnie elektrod, W rozdziale trzecim
Autor uog6lnia i rozwija metody spektralne w celu analizy zagadnieh ksztaltowania pola

falowego w teorii generacji oraz detekcji fal akustycznych poptzez planarne uklady
przetwornik6w (model wieloelementowegoakustycznegoliniowego szyku przetwornikowego).
Analizowane s4 modele: nieskoticzonego periodycznego ukladu sztywnych przegr6d oraz
nieperiodycznego ukladu zawierajqcego skoriczonq liczbE element6w (generalnie o r62nej
szerokoSci oraz odstgpach migdzy nimi). W rozdzialach czwartym i piqtym Autor opisat
zastosowanieopracowanych metod w diagnostycemedycznej. W rozdziale czwartym Habilitant
om6wil opracowan4 metodp obrazowania ultrasonografrcznego z zastosowaniem schematu
nadawczo-odbiorczego wieloelementowej

syntetycznej apertury

nadawczej, w

kt6rej

uwzglEdnianajest kierunkowoSdsub-aperturynadawczejoraz odbiorczej. Natomiast w rozdziale
pi4tym Autor rozwa2azastosowanieuog6lnieniametod elektrostatykido modelowaniastruktur
dwuwymiarowych w celu obrazowaniatr6jwymiarowego w urzqdzeniachultrasonografrcznych.
Rozdzial sz6sty dotyczy metodg modelowania zjawisk rozpraszaniafal elektromagnetycznych
w periodycznych strukturach falowodowych na podstawie uogolnienia i rozwinigcia metod
elektrostatyki, a w

szczeg6lnoSci modelowane se zjawiska rozpraszania ptaskiej fali

elektromagnetycznej skoSnie padajqcej na periodycznym ukladzie falowod6w plaskich
o grubych Scianach.Rozdzial si6dmy zawierazestawieniewniosk6w dotyczqcychopracowanych
i zastosowany
ch przez Autora metod.
Rozprawahabilitacyjnadr Yuriya Tasinkevychaopartajest na oryginalnychpublikacjach
Autora lub publikacjach powstalychze znaczqcymudzial.emAutora monografii. Autor cy.tuje 17
artykulow z czasopismo zasiggu migdzynarodowym lub materialachkonferencyjnych.
W trakcie swoich badari Habilitant osi4gn4loryginalne rczultaty:
t

Zaproponowal nowe podejScie do modelowania liniowych szyk6w przetwornik6w
akustycznych stosowanych do ksztaltowania zlohonegopola falowego w zagadnieniach
formowania

wiqzkr

o

potencjalnym

znaczenin aplikacyjnym

w

diagnostyce

ultradZwiEkowej lub w nieniszczqcych badaniach ultradZwiEkowych. Sformulowal
iprzeanalizowal mieszane zagadnieniebrzegowe dla periodycznego ukladu sztywnych
przegr6d dla przypadku generacji oruz rozpraszaniafal akustycznych oraz dla ukladu
sztywnych przegrod o skof czonej Iiczbie element6w.
'

Zaimplementowal opracowan4 metodq modelowania liniowych szyk6w przetwornik6w
akustycznych w nowoczesnym algorytmie obrazowania ultrasonografrcznego,algorytm

wieloelementowejsyntetycznejaperturynadawczejuwzglgdniajqcykierunkowoS6subaperturnadawczejorazodbiorczejpoprzezodpowiedniewazeniesygnal6wodbitychech.
.

Uog6lnil

metodE rozldadu BIS

do

analizy zagadnienia rozpraszania fal

elektromagnetycznych
w periodycznychukladach falowod6w ptaskich ze Sciankami
o skoriczonej gruboSci oraz w periodycznych ukladach przewodzqcychelektrod
grubo6ci.
o skoflczonej
4. Wniosekkofcowv

Dr Yuriy Tasinkevych posiada wartoSciowy dorobek naukowy udokumentowany
licznymipublikacjamiw prestizowychczasopismach
zagranicznych
i polskich,liczbqcytowarii
indeksem
Hirscha.
Zdobfiawiedza i doSwiadczenie
w badaniachi pracachwdrozeniowychwchodz4cychw
zakres metod diagnostycznych w medynie otwieraj4 nowe mozliwoSci zastosowari
opracowanych
metodw tej dziedziniewiedzy.W tym aspekcieoceniam,2e badaniaHabilitanta
i opracowanemetody wnosze duZy wl<Ladw poprawp efektywnoScimetod obrazowania
go.
ultrasonografrczne
Reasumuj4cstwierdzam,2e Part dr Yuriy Tasinkevych spelnia wymogi stawiane
samodzielnemupracownikowi naukowemuokreSlonew "Ustawie o stopniachnaukowych
i tytule naukowym"z dnia 14 marca2003 r. z p62n. zm. wnoszq znaczqcywklad w rozw6j
dyscypliny naukowej uprawianej przez habilitanta. Stawiam wniosek do Rady Naukowej
Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
o dopuszczenie
do dalszychetap6wprzewoduhabilitacyjnego.

PowyZszqocenQprzygotowanona podstawiedostarczonych
material6w :
- Rozprawahabilitacyjnapt." Electrostaticmethodsin analysis-ofacousticbeam-forming
structures"
- Autoreferat- zalqczniknr2.
- Wykazdorobkunaukowego- zalqczniknr6.
- PoSwiadczeniaudzialu
w pracachzamieszczonych
w "Dorobkunaukowym"zaLqcznik
nr 4.

