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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Konrada Godziszewskiego 

 

temat: „Charakteryzacja materiałów dielektrycznych w zakresie częstotliwości 

subterahercowych” 

 

promotor – prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

dr hab. inż. Piotr Słobodzian, prof. Politechniki Wrocławskiej 

dr hab. inż. Adama Abramowicz, prof. Politechniki Warszawskiej 

 

Obrona odbędzie się w dniu  9 stycznia 2018 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 9.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
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Autor- mgr inż. Konrad Godziszewski 

Tytuł rozprawy: Charakteryzacja materiałów dielektrycznych w zakresie częstotliwości 

subterahercowych. 

promotor – prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn 

 

Streszczenie: 

Rozprawa poświęcona jest metodom charakteryzacji materiałów dielektrycznych w zakresie 

częstotliwości subterahercowych. Zawiera przegląd technik pomiaru zespolonej 

przenikalności elektrycznej stosowanych w różnych przedziałach częstotliwości i dla różnych 

materiałów. Opisane zostały zalety i ograniczenia poszczególnych rozwiązań.  

W ramach pracy zostało stworzone i przebadane quasi-optyczne stanowisko pomiarowe do 

charakteryzacji materiałów w zakresie 50-500 GHz. Opracowane zostały także dwie nowe 

metody pozwalające na określenie parametrów elektrycznych dielektryków.  

Metody te łączą znane koncepcje z możliwościami współczesnej aparatury pomiarowej i nie 

wymagają rozwiązywania zawiłych równań matematycznych lub skomplikowanego 

przetwarzania danych pomiarowych. 

Część rozprawy poświęcono problemom związanym z badaniem trzech specyficznych grup 

materiałów: ceramiki LTCC, ferroelektrycznych kompozytów ceramiczno-polimerowych i 

materiałów imitujących tkanki biologiczne. Każdy z typów charakteryzuje się odmiennymi 

właściwościami elektrycznymi i fizycznymi, które muszą być uwzględnione, aby otrzymać 

wiarygodne wyniki pomiaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yevhen Yashchyshyn  



 


















