INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

hennel
JAN HENNEL
Jan Hennel urodzi³ siê 18 stycznia 1922 roku
w Warszawie. Podczas wojny by³ s³uchaczem
Pañstwowej Szko³y Budowy Maszyn i Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Technicznej w Warszawie.
Studia kontynuowa³ na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Warszawskiej, uzyskuj¹c w 1948
roku dyplom magistra in¿yniera radiotechnika. W roku akademickim 1959/1960 odby³ sta¿
naukowo-dydaktyczny w Stanford University i w Massachusetts Institute of Technology
w USA. Stopieñ doktora nauk technicznych
otrzyma³ w 1969 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej za rozprawê Prawa przep³ywu pr¹du elektronowego ograniczonego ³adunkiem przestrzennym. W 1980
roku uzyska³ tytu³ profesora nadzwyczajnego.
Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1945 roku
w Pañstwowym Instytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie, gdzie w 1948 roku zosta³
kierownikiem Pracowni Miernictwa Lampowego. Równolegle podj¹³ pracê w Politechnice Warszawskiej na stanowisku asystenta
na 1/2 etatu. Od 1953 roku kierowa³ dzia³em
w Biurze Konstrukcyjnym Zak³adów Wytwórczych Lamp Elektrycznych w Warszawie. W latach 1956 –1962 by³ doradc¹ technicznym
w Przemys³owym Instytucie Elektroniki w Warszawie (na 1/2 etatu). Pe³noetatowym nauczycielem akademickim zosta³ w 1956 roku po
uzyskaniu tytu³u zastêpcy profesora. W 1961
roku zosta³ starszym wyk³adowc¹, a w 1970 roku docentem w Katedrze Przyrz¹dów Elektronowych na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Od 1980 roku pracowa³ na
stanowisku profesora w Instytucie Technologii
Elektronowej (obecnie Mikroelektroniki i Optoelektroniki). Zorganizowa³ zespó³ naukowo-

-dydaktyczny i kierowa³ Zak³adem Lamp Elektronowych w latach 1970 –1978, a nastêpnie
Zak³adem Przyrz¹dów Elektronopromieniowych i Mikrofalowych w latach 1978 –1982.
Po przejœciu na emeryturê, w 1987 roku, nadal
pracowa³ na 1/2 etatu do 1992 roku, wyk³ada³
do 1995 roku.
Dzia³alnoœæ badawcza Jana Hennela koncentrowa³a siê wokó³ zjawisk fizycznych wystêpuj¹cych w lampach elektronowych oraz
metod badania parametrów tych lamp. Na uwagê zas³uguje sformu³owanie nowej postaci
prawa opisuj¹cego przep³yw pr¹du elektronowego w pró¿niowych lampach elektronowych
(nagroda Ministra Szkolnictwa Wy¿szego
w 1970 roku), monografia Lampy mikrofalowe
oraz prace dotycz¹ce mocy bombardowania
wstecznego i bariery emisyjnej w lampach
mikrofalowych o polach skrzy¿owanych. Jan
Hennel bra³ udzia³ w pionierskich pracach nad
konstrukcj¹ i technologi¹ pierwszych w Polsce
lamp mikrofalowych du¿ej mocy (nagroda Ministra Przemys³u Ciê¿kiego w 1951 roku). By³
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inicjatorem i wspó³autorem licznych urz¹dzeñ
pomiarowych dla przemys³u lamp elektronowych. Wdro¿one przez niego oryginalne metody badania znalaz³y bezpoœrednie zastosowanie w produkcji (m.in. metoda oceny w³asnoœci
emisyjnych katod na podstawie pomiaru równowa¿nego pr¹du szumów, zastosowana do
lamp nadawczych po raz pierwszy w skali
œwiatowej). Jest autorem lub wspó³autorem
oko³o 40 artyku³ów naukowych, komunikatów
i referatów konferencyjnych, a ponadto publikacji informacyjnych dotycz¹cych postêpów
wiedzy, kierunków i metod badawczych, opracowañ encyklopedycznych i normalizacyjnych.
Przez kilkanaœcie lat (od 1957 roku) reprezentowa³ Polskê w Komitecie Lamp Elektronowych
Miêdzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej
(IEC) (m.in. opracowa³ projekt zalecenia IEC
dotycz¹cego metod badania wzmacniaj¹cych
lamp mikrofalowych). Zosta³ te¿ zaproszony
do Komitetu Lamp Elektronowych w Institute
of Radio Engineers, gdzie opiniowa³ projekty
zaleceñ normalizacyjnych IRE (1959 –1964).
Jan Hennel opracowa³ i wyg³osi³ kilkanaœcie ró¿nych wyk³adów. By³ kierownikiem ponad 50 prac magisterskich oraz promotorem
2 prac doktorskich. Jego dzia³alnoœæ dydaktyczna zwi¹zana by³a g³ównie z elektronik¹ pró¿niow¹, prowadzi³ wyk³ady: „Lampy elektronowe”, „Lampy mikrofalowe”, „Przetworniki
elektronooptyczne”, a nastêpnie z elektronik¹
pó³przewodnikow¹ — od 1977 roku prowadzi³ wyk³ady: „Podstawy elektroniki pó³przewodnikowej” (póŸniej „Fizyka pó³przewodników”) oraz „Przyrz¹dy pó³przewodnikowe”.
Jest autorem 7 podrêczników (w tym 3 wspó³autorskich) i 5 skryptów. Ksi¹¿ki te przez kilkadziesi¹t lat stanowi³y podstawowe pomoce
dydaktyczne dla studentów wy¿szych uczelni
technicznych w ca³ym kraju. Podrêcznik Lampy elektronowe (6 wydañ w latach 1966–1977,
w tym pi¹te w 1973 roku ca³kowicie zmienione), zosta³ wyró¿niony nagrod¹ Ministra Szkolnictwa Wy¿szego w 1968 roku, a wspomniana
ju¿ monografia Lampy mikrofalowe (wydana
w 1976 roku) uzyska³a nagrodê II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki. W 1986 roku ukaza³ siê podrêcznik Podstawy elektroniki pó³przewodnikowej (II wyd.

w 1995 roku) — wci¹¿ jest wykorzystywany.
Za osi¹gniêcia dydaktyczne otrzyma³ Medal
Komisji Edukacji Narodowej (1976) oraz Nagrodê I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego (1987).
W latach 1970 –1975 Jan Hennel by³ zastêpc¹ dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie
Technologii Elektronowej Politechniki Warszawskiej. Zorganizowa³ i przez wiele lat kierowa³ Studium Podyplomowym Technologii
Elektronowej. W latach 1971–1973 oraz 1975–
–1984 by³ prodziekanem Wydzia³u Elektroniki. Od 1972 roku by³ przewodnicz¹cym Komisji Rady Wydzia³u Elektroniki ds. przeprowadzania przewodów doktorskich w zakresie
Technologii Elektronowej, a w latach 1984 –
–1992 kierownikiem Studium Doktoranckiego
Politechniki Warszawskiej w kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Otrzyma³ z³ot¹ odznakê Zas³u¿ony dla Politechniki Warszawskiej.
Jan Hennel wspó³organizowa³ dwie krajowe narady elektroniki (1958, 1962), które po³o¿y³y podwaliny pod rozwój elektroniki w Polsce. By³ cz³onkiem zespo³ów problemowych
i autorem opracowañ problemowych dla Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk oraz na I i II Kongres Nauki
Polskiej. Od 1969 roku by³ cz³onkiem Sekcji
Elektroniki i Telekomunikacji Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.
W 1975 roku zosta³ cz³onkiem, a nastêpnie
przewodnicz¹cym Rady Naukowo-Technicznej Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Pró¿niowej. Od 1975 roku by³ cz³onkiem
zarz¹du Oddzia³u Warszawskiego Elektroniki
i Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, gdzie jako przewodnicz¹cy Komisji
ds. M³odzie¿y i Studentów organizowa³ coroczne konkursy na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny elektroniki i telekomunikacji.
Otrzyma³ wiele odznak honorowych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a tak¿e Medal im.
Prof. Mieczys³awa Po¿aryskiego w 1979 roku.
Jest ¿onaty, ma dwoje dzieci. W³ada jêzykiem angielskim i niemieckim. Przez kilkanaœcie lat uprawia³ turystykê rowerow¹. Interesuje
siê antropogenez¹ i genetyk¹.

