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KRZY SZTOF
DE RZA KOW SKI
Krzy sztof De rza kow ski uro dzi³ siê 23 lip ca
1959 ro ku w Miñ sku Ma zo wiec kim. Jest sy -
nem Zdzi s³a wa i Te re sy z d. Po lem ber skiej.
Szko ³ê Pod sta wo w¹ im. Bo le s³a wa Pru sa w Ka -
 ³u szy nie ukoñ czy³ w 1974 ro ku, a na stêp nie
uczê szcza³ do Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce go
im. Ma cie rzy Szkol nej w Miñ sku Ma zo wiec -
kim. W 1978 ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra uzy ska³ w 1984 ro ku
za pra cê do ty cz¹ c¹ po mia rów pa ra me trów
ma te ria ³ów w pa œmie mi kro fa lo wym z wy ko -
rzy sta niem re zo na to rów die lek trycz nych. Od
lu te go 1985 ro ku pra cu je w In sty tu cie Ra dio -
e lek tro ni ki na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej,
kon  ty nu u j¹c ba da nia w te ma ty ce pra cy ma -
gi ster skiej. W 1991 ro ku uzy ska³ sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych (z wy ró¿ nie niem) za
roz pra wê Me to da po mia ru pa ra me trów fer ry -
tów mi kro fa lo wych z wy ko rzy sta niem re zo na -
 to rów die lek trycz nych i fer ry to wych. Od ma -
ja 1994 ro ku za tru dnio ny jest na sta no wi sku
ad iunk ta w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej.

Za in te re so wa nia na u ko wo-ba daw cze Krzy -
sz to fa De rza kow skie go kon cen tru j¹ siê wo -
kó³ tech ni ki mi kro fa lo wej i ra dio ko mu ni ka cji.
Szcze gól nym ob sza rem je go za in te re so wa nia
s¹ re zo na to ry die lek trycz ne i ich za sto so wa nia,
przede wszy st kim w po mia rach pa ra me trów
ma te ria ³ów w pa œmie czê sto tli wo œci mi kro fa lo -
 wych. Jest wspó³ twór c¹ wie lu me tod po mia ru
pa ra me trów ma te ria ³o wych, m.in. ze spo lo nej
prze ni kal no œci elek trycz nej, ze spo lo nej prze ni -

 kal no œci ma gne tycz nej, re zy stan cji po wierz ch -
 nio wej, ta kich ma te ria ³ów jak die lek try ki,
fer ry  ty, nad prze wo dni ki, me ta ma te ria ³y. Je go
g³ów  ny wk³ad w opra co wa nie tych me tod to
roz wi¹  za nia te o re tycz ne z³o ¿o nych nie jed -
no  rod nych struk tur re zo nan so wych za wie ra -
j¹  cych mie rzo ny ma te ria³ oraz pro gra my
kom pu  te ro we do eks trak cji pa ra me trów ma te -
 ria ³o wych na pod sta wie prze pro wa dzo nych
po mia rów pa ra me trów ob wo do wych. Opra co -
 wa ne me to dy po mia ro we s¹ wy ko rzy sty wa ne
w la bo ra to riach i oœrod kach na u ko wych na ca -
 ³ym œwie cie. W ostat nich la tach zaj mu je siê
rów nie¿ wie lo war stwo wy mi an te na mi szcze -
li no wy mi o re kon fi gu ro wa nej aper tu rze. 

Bra³ udzia³ w wie lu pro jek tach ba daw czych
fi nan so wa nych przez Ko mi tet Ba dañ Na u ko -
wych, Mi ni ster stwo Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿ -
sze go, Uniê Eu ro pej sk¹ oraz za k³a dy prze my  s -
³o we. Jest po sia da czem trzech pa ten tów.

Krzy sztof De rza kow ski jest au to rem lub
wspó³ au to rem 80 pu bli ka cji w tym 11 ar ty ku -
³ów w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej, m.in.

derzakowski

Sło wa klu czo we
n technika mikrofalowa

n radiokomunikacja

n technika antenowa



w: „IE EE Trans ac tions on Mi cro wa ve The o ry
and Tech ni qu es”, „IE EE Trans ac tions on An ten -
nas and Pro pa ga tions”, „Me a su re ment Scien ce
and Tech no lo gy”. Za ar ty ku³ w cza so pi œmie
„Me a su re ment Scien ce and Tech no lo gy” pt.
Com  plex Per mit ti vi ty of So me Ultra-low Loss
Die lec tric Cry stals at Cry o ge nic Tem pe ra tu re
otrzy ma³ na gro dê MST Best Pa per Award
w 1999 ro ku (wspól nie z J. Krup k¹, M. To bar,
J. Hart nett, R.G. Ge y er). Za re fe rat pt. Exten -
ding Func tio na li ties of Wa ve gu i de Slot An ten -
 nas by Me ans of Re con fi gu ra ble Aper tu re otrzy -
 ma³ wspól nie z Ye vhe nem Ya sh chy shy nem
i Je rzym Mo del skim na gro dê EuMC Mi ro wa ve
Pri ze w 2008 ro ku w Am ster da mie. Je go pu b li -
 ka cje s¹ czê sto cy to wa ne przez in nych au to -
rów z ca ³e go œwia ta — œre dnio 27 ra zy rocz nie
(we d³ug Scien ce Ci ta tion In dex).

Za osi¹ gniê cia na u ko wo-ba daw cze otrzy -
my wa³ na gro dy Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
w 1991 i 1995 ro ku oraz Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej w 1987 i 2009 ro ku. Otrzy ma³
rów nie¿ na gro dê URSI Yo ung Scien ti sts Award
w 1989 ro ku w Szto khol mie.

Od 2010 ro ku jest re cen zen tem w pre sti ¿o -
 wych cza so pi smach na u ko wych: „IE EE Trans -
 ac tions on Mi cro wa ve The o ry and Tech ni qu es”
i „IE EE Mi cro wa ve and Wi re less Com po nents
Let ters”. Jest cz³on kiem IE EE MTT So cie ty.

By³ opie ku nem kil ku dzie siê ciu prac dy plo -
 mo wych — ma gi ster skich i in ¿y nier skich. Jest
kie row ni kiem La bo ra to rium Pod staw Tech ni ki
Mi kro pro ce so ro wej.
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