
KRZY SZTOF
MA REK CZU BA
Krzy sztof Ma rek Czu ba uro dzi³ siê 28 wrze œ -
nia 1977 ro ku w Kra snym sta wie. Stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Po li tech ni ki War szaw skiej ukoñ czy³ w 2002
ro ku. Te ma ty ka obro nio nych prac, in ¿y nier -
skiej i ma gi ster skiej obej mo wa ³a kon stru o wa -
nie mi kro fa lo wych syn te ze rów czê sto tli wo œci.
Pra ca ma gi ster ska Krzy szto fa Czu by zdo by ³a
w 2004 ro ku pierw sz¹ na gro dê w kon kur sie na
naj lep sz¹ pra cê dy plo mo w¹ z za kre su tech ni -
ki mi kro fa lo wej, an te no wej i ra dio lo ka cy nej
orga ni zo wa nym przez Jo int Chap ter AP/AES/
/MTT Pol skiej Sek cji IE EE. 

Po obro nie pra cy in ¿y nier skiej, w ra mach
pro gra mu So cra tes-Era smus, Krzy sztof Czu ba
wy je cha³ na jed no se me stral ny po byt na Uni -
wer sy te cie Kas sel w Niem czech. W trak cie te -
 go po by tu zaj mo wa³ siê pro jek to wa niem ge ne -
ra to ra pra cu j¹ ce go na czê sto tli wo œci 24 GHz.
Po za koñ cze niu se me stru odby³ prak ty kê stu -
denc k¹ w fir mie ZF-Lu ft fahrt tech nik, w miej -
sco wo œci Kas sel-Cal den. W cza sie tej prak ty -
ki za pro jek to wa³ sy stem do po mia ru w cza sie
lo tu na prê ¿eñ w ro to rze œmi g³a he li kop te ra.

Po stu diach Krzy sztof Czu ba kon ty nu o wa³
na u kê na stu diach dok to ranc kich na Wy dzia -
le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej w Za k³a dzie Uk³a dów
i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej. W 2002 ro ku Krzy -
sztof Czu ba roz po cz¹³ wspó³ pra cê na u ko -
w¹ z oœrod kiem na u ko wo-ba daw czym DE SY
w Ham  bur gu. W ra mach tej wspó³ pra cy bra³
udzia³ w kon stru o wa niu urz¹ dzeñ ana lo go -
wych i mi kro fa lo wych do ste ro wa nia ak ce le -

ra to rem cz¹ stek ele men tar nych FLASH. G³ów -
nym ob sza rem jego dzia ³añ by ³a bu do wa sy s -
te  mu syn chro ni za cji ak ce le ra to ra o nie spo ty -
ka nych do tych czas wy ma ga niach co do do -
k³ad no œci syn chro ni za cji (prze kra cza j¹ cych
ps na ob sza rze urz¹ dze nia o d³u go œci oko ³o
300 me trów) W ra mach pro jek tu Krzy sztof
Czu ba skon stru o wa³ wie le ory gi nal nych urz¹ -
dzeñ, ta kich jak pre cy zyj ne ana lo go we ³¹ cza
œwia t³o wo do we z ak tyw n¹ kom pen sa cj¹ fa zy
roz pro wa dza ne go sy gna ³u, sy ste my ge ne ra cji
czê sto tli wo œci, uk³a dy i opro gra mo wa nie dla
au to ma tycz nej dia gno sty ki sy ste mu roz pro -
szo ne go, a na wet ko mo ra kli ma tycz na o wy -
so kiej pre cy zji usta wia nia tem pe ra tu ry.

Uwieñ cze niem prac nad sy ste mem syn -
chro ni za cji ak ce le ra to ra FLASH by ³a roz pra wa
dok tor ska Pha se Re fe ren ce Di stri bu tion Sy s -
tem for the TE SLA Tech no lo gy Ba sed Pro jects,
obro nio na w 2007 ro ku. Pra ca zo sta ³a na pi sa -
na w jê zy ku an giel skim, a po obro nie dok tor
Czu ba otrzy ma³ wy ró¿ nie nie oraz in dy wi du -
al n¹ na gro dê I stop nia Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej za dzia ³al noœæ na u ko w¹.

Od 2008 ro ku Krzy sztof Czu ba jest kie row -
ni kiem pro jek tu sy ste mu syn chro ni za cji dla ak -
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ce le ra to ra XFEL bu do wa ne go w oœrod ku DE SY
w Ham bur gu. 

W 2006 ro ku Krzy sztof Czu ba zo sta³ za -
tru d nio ny ja ko asy stent w In sty tu cie Sy ste mów
Elek tro nicz nych Po li tech ni ki War szaw skiej,
a w 2008 ro ku zo sta³ mia no wa ny na sta no wi -
sko ad iunk ta. W cza sie pra cy w In sty tu cie,
oprócz ba dañ na u ko wych, pro wa dzi za jê cia
dy dak tycz ne z pod staw uk³a dów elek tro nicz -
nych, a tak ¿e bar dzo in ten syw nie zaj mu je siê
orga ni za cj¹ prac stu denc kich. W cza sie piê -
ciu lat pra cy wy pro mo wa³ trzy na œcie prac ma -
gi ster skich i in ¿y nier skich, z cze go czte ry z oce -
na mi ce lu j¹ cy mi, a jed na z nich zdo by ³a pierw -
sz¹ na gro dê na miê dzy na ro do wej kon fe ren cji
na u ko wej.
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