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Sło wa klu czo we
n prze twa rza nie obra zu 3D

n hy bry do we sy ste my wi -
zyj ne

n obra zo wa nie 3D

n za sto so wa nie prze twor ni -
ków cie kło kry sta licz nych
w ukła dach po zy ski wa nia
obra zów

garbat

ra me trów we nty la cyj nych stru mie ni na wiew -
nych, a w la tach 2010–2012 gran tu ba daw cze -
go Struk tu ral na ka me ra 3D-HD. Opu bli ko wa³
oko ³o dzie siê ciu ko mu ni ka tów kon fe ren cyj -
nych i piê ciu ar ty ku ³ów na u ko wych w wio d¹ -
cych cza so pi smach na u ko wych. Od 2009 ro ku
jest cz³on kiem Pol skie go To wa rzy stwa Cie k³o -
kry sta licz ne go.

PIOTR GAR BAT
Piotr Gar bat uro dzi³ siê 23 kwiet nia 1975 ro ku
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim. W 1995 ro -
 ku ukoñ czy³ Tech ni kum Elek tro nicz ne w War -
 sza wie i roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Me cha -
 tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W 2000 ro -
ku obro ni³ pra cê ma gi ster sk¹ na spe cjal no œci
Tech ni ki Mul ti me dial ne wy ko na n¹ w Za k³a -
dzie Tech ni ki Optycz nej (ZTO) Po li tech ni ki
War szaw skiej. W la tach 2000–2005 by³ stu -
den tem Stu diów Dok to ranc kich na Wy dzia -
le Me cha tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
W gru d niu 2005 obro ni³ pra cê dok tor sk¹ Wi -
zu a li za cja obiek tów trój wy mia ro wych w sy ste -
mach wir tu al nej rze czy wi sto œci na pod sta wie
da nych po zy ska nych me to da mi optycz ny mi.

Jest wspó³ au to rem wy k³a du „Sy ste my mo -
ni to rin gu wi zyj ne go” dla stu den tów stu diów
I i II stop nia. Jest kie row ni kiem na u ko wym
kil  ku na stu prac dy plo mo wych in ¿y nier skich
i ma gi ster skich.

W 2008 ro ku kie ro wa³ gran tem ba daw -
czym UPB Ana li za obra zu w okre œla niu pa -




