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dobrowolski

Sło wa klu czo we
n te o ria i tech ni ka mi kro fa-

lo wa

JA NUSZ A.
DO BRO WOL SKI
Ja nusz A. Do bro wol ski uro dzi³ siê 6 ma ja 1942
ro ku w Rze szo wie. W 1959 ro ku ukoñ czy³ Li -
 ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. St. Ko nar skie go
w Rze szo wie. W tym sa mym ro ku roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki
War szaw skiej. W 1965 ro ku ukoñ czy³ stu dia
i uzy ska³ dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni -
 ki. W mar cu 1965 ro ku zo sta³ za tru dnio ny na
sta  no wi sku na u czy cie la aka de mic kie go w Ka -
 te drze Uk³a dów Elek tro nicz nych Po li tech ni ki
War szaw skiej. W 1973 ro ku Ra da Wy dzia ³u
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skie nada ³a
mu sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych za roz -
 pra wê Ana li za pra cy ge ne ra to ra z dio d¹ Gun na
oscy lu j¹ c¹ w ro dza ju re zo nan so wym z opóŸ -
nie niem oraz z ga sze niem do me ny. W ro ku
aka de mic kim 1974/1975 prze by wa³ na sta ¿u
na u ko wym w Uni ver si ty of Ma ni to ba, Win ni -
peg, Ma ni to ba, Ka na da. W 1979 ro ku Ra da
Wy  dzia ³u Elek tro ni ki PW nada ³a mu sto pieñ
na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go za mo no gra -
 fiê Kom pu te ro we me to dy pro jek to wa nia ob wo -
 dów mi kro fa lo wych. We wrze œniu 1980 ro ku
zo sta³ po wo ³a ny na sta no wi sko do cen ta w Po -
 li tech ni ce War szaw skiej. W la tach 1979–1983
by³ za stêp c¹ dy rek to ra ds. na u ko wo-ba daw -
czych In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki oraz kie -
row ni kiem Za k³a du Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi -
kro fa lo wej w tym sa mym In sty tu cie.

W la tach 1983–1984 Ja nusz A. Do bro wol -
 ski pra co wa³ w Uni ver si ty of Win ni peg, Win ni -
peg, Ma ni to ba, Ca na da na sta no wi sku re se arch
as so cia te. Od 1985 ro ku jest kie row ni kiem
Za  k³a du Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej.
W 1987 ro ku zo sta³ po wtór nie mia no wa ny

za stêp c¹ dy rek to ra ds. na u ko wo-ba daw czych
In sty tu tu Pod staw Ee lek tro ni ki. Od 1 gru dnia
1990 do 30 wrze œnia 2005 ro ku by³ dy rek to -
rem In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki (obe cnie
In sty tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych). Ja nusz
A. Do bro wol ski otrzy ma³ ty tu³ pro fe so ra w mar -
 cu 1992 ro ku. Od 1997 ro ku jest pro fe so rem
zwy czaj nym Po li tech ni ki War szaw skiej.

Dzia ³al noœæ na u ko wo-ba daw cza Ja nu sza
A. Do bro wol skie go jest zwi¹ za na z te o ri¹
i tech  ni k¹ mi kro fa lo w¹. W la tach 1965–1974
przedmio tem je go za in te re so wañ by ³a mi kro -
fa lo wa elek tro ni ka cia ³a sta ³e go, a w szcze -
gól no œci mi kro fa lo we wzmac nia cze z dio da -
mi tu ne lo wy mi, wzmac nia cze tran zy sto ro we
i ge ne ra to ry z dio da mi Gun na. W okre sie po -
by tu w Uni ver si ty of Ma ni to ba (w la tach 1974–
–1975), pro wa dzi³ ba da nia nad no wy mi mi -
kro fa lo wy mi me to da mi po mia ru pr¹ du sta ³e go
i pr¹ du zmien ne go w ener ge tycz nych li niach
trans mi syj nych wy so kie go na piê cia. Od 1973
ro ku te ma ty ka je go prac na u ko wych roz sze -



rzy ³a siê o kom pu te ro we me to dy pro jek to wa -
nia uk³a dów elek tro nicz nych i mi kro fa lo wych.
W okre sie dru gie go po by tu w Uni ver si ty of
Ma ni to ba (w la tach 1983–1985) ucze st ni czy³
w pra cach ba daw czych w dzie dzi nie an ten
i sy ste mów za si la nia wie lo e le men to wych an -
ten fa zo wa nych do mi kro fa lo wej ko mu ni ka -
cji sa te li tar nej. Po po wro cie do Pol ski zaj mo -
wa³ siê te ma ty k¹ wspo ma ga nej kom pu te rem
ana li zy i pro jek to wa nia uk³a dów mi kro fa lo -
wych w aspek cie opty ma li za cji ich pa ra me -
trów szu mo wych oraz ra dio me trycz ny mi sy s -
te  ma mi do po mia ru pa ra me trów szu mo wych
ele men tów i uk³a dów mi kro fa lo wych. Od 1995
ro ku kie ru je i bie rze udzia³ w pra cach na u ko -
wych zwi¹ za nych z te ma ty k¹ pro jek to wa nia,
mo de lo wa nia i po mia rów mi kro fa lo wych uk³a -
dów i sy ste mów, w tym mo no li tycz nych mi kro -
fa lo wych uk³a dów sca lo nych. Ja nusz A. Do bro -
 wol ski jest au to rem lub wspó³ au to rem oko ³o
100 pu bli ka cji i re fe ra tów kon fe ren cyj nych.
Jest te¿ au to rem oœmiu ksi¹ ¿ek: pierw szej i je -
 dy nej w jê zy ku pol skim mo no gra fii Wspo ma -
ga ne kom pu te rem pro jek to wa nie ob wo dów
mi kro fa lo wych (WKi£, War sza wa 1987), trzech
ksi¹ ¿ek wy da nych w USA — In tro duc tion to
Com pu ter Me thods for Mi cro wa ve Cir cu it
Ana ly sis and De sign (Ar tech Ho u se, Bo ston–
–Lon don 1991), Com pu ter Ai ded Ana ly sis Mo -
 de ling and De sign of Mi cro wa ve Ne tworks:
The Wa ve Ap pro ach (Ar tech Ho u se Bo ston–
– Lon don 1996) i Mi cro wa ve Ne twork De sign
Using the Scat te ring Ma trix (Ar tech Ho u se
2010) oraz ksi¹ ¿ek Pro jek to wa nie mi kro fa lo -
wych wzmac nia czy z tran zy sto ra mi ME SFET
(WNT, War sza wa 1991), Mo no li tycz ne mi kro -
fa lo we uk³a dy sca lo ne — mo de lo wa nie, pro -
jek to wa nie i po mia ry (WNT, War sza wa 1999),
Tech ni ka wiel kich czê sto tli wo œci (Ofi cy na Wy -
 daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza -
wa 2001) oraz Uk³a dy sca lo ne CMOS na czê s -
to tli wo œci ra dio we i mi kro fa lo we (Aka de mic ka
Ofi cy na Wy daw ni cza EXIT, War sza wa 2007).
By³ pro mo to rem sze œciu za koñ czo nych prze -
wo dów dok tor skich na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych. Za osi¹ gniê cia na u -
 ko wo-ba daw cze by³ na gra dza ny piê cio krot nie
przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej (1980,
1987, 1993, 1997 i 1999) oraz przez Se kre ta rza
Wy dzia ³u IV Pol skiej Aka de mii Na uk (1992).
Ja nusz A. Do bro wol ski otrzy ma³ tak ¿e na gro -
dê w Kon kur sie im. Prof. Mie czy s³a wa Po ¿a -
ry skie go za naj lep szy ar ty ku³ opu bli ko wa ny
w cza so pi smach Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich w 2000 ro ku.

Ja nusz A. Do bro wol ski pro wa dzi³ wie le
ory  gi nal nych wy k³a dów, wœród których na le ¿y
wy mie niæ przede wszy st kim: „Ana li za i pro -

jek to wa nie uk³a dów mi kro fa lo wych przy po -
mo cy elek tro nicz nej ma szy ny cy fro we” (1975–
–1982), „Wspo ma ga ne kom pu te rem pro jek to -
wa nie ob wo dów mi kro fa lo wych” (1986–
–1991), „Mi kro fa le” (1979–1992), „Te o ria po -
la” (1992–1995) oraz „Tech ni ka mi kro fa lo wa”
(1992–1995), „Pod sta wy tech ni ki wiel kich
czê sto tli wo œci” (od 1995 roku). Od po ³o wy lat
sie dem dzie si¹ tych roz po cz¹³ na u cza nie no wej
dzie dzi ny mi kro fal — hy bry do wych mi kro fa -
lo wych uk³a dów sca lo nych. W la tach 1978–
–1980 pro wa dzi³ wy k³ad „Mi kro fa lo we uk³a dy
sca lo ne, tech no lo gia i pro jek to wa nie”, a w la -
tach 1980–1990 „Pro jek to wa nie mi kro fa lo -
wych uk³a dów sca lo nych”. Wraz z roz wo jem
tech ni ki i tech no lo gii mo no li tycz nych mi kro -
fa lo wych uk³a dów sca lo nych i uk³a dów sca lo -
nych CMOS na czê sto tli wo œci ra dio we i mi -
kro fa lo we opra co wa³ wy k³a dy po œwiê co ne tej
no wo cze snej tech ni ce: „Mo no li tycz ne mi kro -
fa lo we uk³a dy sca lo ne — pro jek to wa nie, mo -
de lo wa nie, po mia ry”, pro wa dzo ny w la tach
1997–2002 oraz „Wspó³ cze sne uk³a dy ana -
lo go we, im pul so we i RF”, od 2003 ro ku. Jest
au to rem piê ciu podrêcz ni ków aka de mic kich:
Kom pu te ro wa ana li za i pro jek to wa nie ob wo -
dów mi kro fa lo wych (Wy daw nic twa Po li tech -
ni ki War szaw skiej, War sza wa 1984), Mi kro fa -
le (Wy daw nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 1991), Tech ni ka wiel kich czê sto -
tli wo œci — za da nia (Ofi cy na Wy daw ni cza
Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 1996),
Tech ni ka wiel kich czê sto tli wo œci (Ofi cy na Wy -
daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza -
wa 1999) oraz Uk³a dy sca lo ne CMOS na czê -
s to tli wo œci ra dio we i mi kro fa lo we (Ofi cy na
Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War -
sza wa 2006).

Ja nusz A. Do bro wol ski ja ko cz³o nek Ra dy
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
jest prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji Wy bor czej Wy -
dzia ³u Ei TI oraz prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji
Skru ta cyj nej Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów
i Przy ja ció³ Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In -
for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej —
EL KA. Jest po nad to cz³on kiem Sek cji Sy gna -
³ów, Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz nych oraz
Sek cji Mi kro fal Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko -
mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk, cz³on kiem
In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers
(USA) oraz cz³on kiem Edi to rial Bo ard of the
IE EE Trans ac tions on Mi cro wa ve The o ry and
Tech ni qu es (USA).
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