
za sto so wa nia ró¿ nych warstw pó³ prze wo dni -
ko wych w ogni wach s³o necz nych i czuj ni kach
che micz nych.

Ko lej nym ob sza rem za in te re so wañ jest
mo de lo wa nie przy rz¹ dów MOS. Stwo rzo no
mo del dio dy tu ne lo wej MIS oraz przy rz¹ dów
opar tych na jej ba zie. Za pro po no wa no ró¿ no -
rod ne mo de le kon den sa to ra MOS uwzglê dnia -
j¹ ce wp³yw nie do sko na ³o œci pod³o ¿a pó³ prze -
wo dni ko we go, a tak ¿e stwo rzo no uo gól nio ny
opis cha rak te ry styk C-V kon den sa to ra MOS.
Za pro po no wa no również no we mo de le fo to -
e lek trycz ne kon den sa to ra i tran zy sto ra MOS.
Stwo rzo no ana li tycz ne mo de le tran zy sto ra
MOS o zwiêk szo nej do sko na ³o œci, do sto so wa -
ne do przy rz¹ dów o bar dzo ma ³ych roz mia -
rach, a tak ¿e mo de le tran zy sto ra i kon den sa -
to ra MOS SOI.

Za pro po no wa no cha rak te ry za cjê struk tur
MIS (tak ¿e SOI) me to da mi elek trycz ny mi i fo -
to e lek trycz ny mi (no we me to dy wy zna cza nia

AN DRZEJ
JA KU BOW SKI
An drzej Ja ku bow ski uro dzi³ siê 26 sierp nia
1940 ro ku w Kra ko wie. Li ceum ogól no -
kszta³ c¹ ce ukoñ czy³ w 1957 ro ku w War sza -
wie i 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. Od ukoñ cze nia stu diów (1963) do chwi -
li obe cnej jest pra cow ni kiem na u ko wo-dy dak -
tycz nym Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych (wów czas Wy dzia ³u £¹cz no œci),
ak tu al nie na sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj -
ne go. Tu taj te¿ uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych za roz pra wê Struk tu ra cien ko -
war stwo wa me tal– die lek tryk– se le nek kad mu:
tech no lo gia i w³a œci wo œci oraz dok to ra ha bi li -
to wa ne go za mo no gra fiê Pod sta wo we w³a œci -
wo œci struk tu ry me tal – die lek tryk– pó³ prze -
wod nik oraz me to dy ich okre œla nia („Pra ce
In sty tu tu Tech no lo gii Elek tro no wej”, PWN,
War sza wa 1982). W 1977 ro ku zo sta³ po wo -
³a ny na sta no wi sko do cen ta, zaœ w 1989 ro ku
uzy ska³ ty tu³ na u ko wy pro fe so ra na uk tech nicz -
nych. W la tach 1989–1992 by³ dy rek to rem na -
czel nym In sty tu tu Tech no lo gii Elek tro no wej
(daw ne CE MI) w War sza wie. W la tach 1984–
–1990 i 1994–2001 by³ kie row ni kiem Za k³a du
Mi kro e lek tro ni ki, zaœ w la tach 2001–2004
kie row ni kiem Za k³a du Przy rz¹ dów Mi kro e lek -
tro ni ki i Na no e lek tro ni ki IMiO Po li tech ni ki
War szaw skiej. W la tach 2004–2008 by³ dy rek -
to rem In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.

Ob sza rem za in te re so wañ ba daw czych An -
drzeja Ja ku bow skie go jest m.in. tech no lo gia
cien kich warstw pó³ prze wo dni ko wych i die lek -
trycz nych oraz wy ko rzy sta nia ich w³a œci wo œci
do kon struk cji przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko -
wych. W tym za kre sie opra co wa no m.in. tech -
no lo giê cien kich warstw Cd Se, tech no lo giê
ano dy za cji pla zmo wej krze mu, tech no lo giê
diod tu ne lo wych MIS oraz ba da no mo¿ li wo œci
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m.in. na piê cia p³a skich pasm, na piê cia œrod ka
pasm, gê sto œci pu ³a pek po wierzch nio wych,
³a dun ku efek tyw ne go, kon tak to wej ró¿ ni cy
po ten cja ³ów w tran zy sto rze i kon den sa to rze
MOS, ru chli wo œci w ka na le tran zy sto ra, roz -
k³a du kon cen tra cji do mie szek w pod³o ¿u pó³ -
prze wo dni ko wym, po mia ru cza su ¿y cia i prêd -
 ko œci ge ne ra cji po wierzch nio wej). Roz sze rze -
nie te o rii tech ni ki spek tro sko pii elek trycz nej
g³ê bo kich po zio mów pu ³ap ko wych. 

An drzej Ja ku bow ski pro wa dzi³ ba da nia
mo de lo wa nia he te ro z³¹ czo wych tran zy sto rów
bi po lar nych z ba z¹ Si Ge oraz kon den sa to ra
i tran zy sto ra MOS z war stwa mi Si Ge oraz
ogra ni czeñ przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych
— zw³a szcza przy rz¹ dów MOS.

In nym ob sza rem za in te re so wañ jest opra -
co wa nie apa ra tu ry po mia ro wo-kon trol nej
g³ów nie dla ce lów dia gno sty ki struk tur pó³ prze -
wo dni ko wych (m.in. cha rak te ro gra fy C-V i I-V,
in ter fej sy ana lo go wo-cy fro we, na no wol to mie -
rze, ge ne ra to ry po la ry za cji dla tech nik DLTS
i po mpo wa nia ³a dun ku).

An drzej Ja ku bow ski jest au to rem b¹dŸ
wspó³ au to rem oko ³o 650 prac na u ko wych pub -
li ko wa nych w cza so pi smach i ma te ria ³ach kon -
fe ren cyj nych. Pu bli ko wa³ swo je pra ce m.in.
w: „IE EE Transactions on Elec tron De vi ces”
i „So lid Sta te Cir cu its”, „So lid Sta te Elec tro nics”,
„Jo ur nal of Ap plied Phy sics”, „Thin So lid Films”,
„Review of Scien ti fic In stru ments”, „Phy si ca Sta -
tus So li di”, „Mi cro e lec tro nics Jo ur nal”, „Mi cro -
e lec tro nics and Re lia bi li ty Mi cro e lec tro nics En -
gi ne e ring”, „Dia mond and Re la ted Ma te rals”,
„So lar Cells”, „Phy si que Re vue Ap pli que”, „So -
lid Sta te Com mu ni ca tions”, „Sen sors and Ac tu -
a tors”, „Sen sors”.

By³ za pra sza ny do wy g³o sze nia re fe ra tów
w wie lu oœrod kach ba daw czych i uni wer sy te -
tach w kra ju i za gra ni c¹, m.in. w USA, Niem -
czech, S³o we nii, Fran cji, we W³o szech, w Ju -
go s³a wii, na Wê grzech, w Cze chach, An glii,
na Li twie i w In diach.

Jest wspó³ au to rem 8 pa ten tów, wie lu prac
o cha rak te rze po pu lar no-na u ko wym (oko ³o
100 wy st¹ pieñ nie o pu bli ko wa nych i oko ³o 50
pu bli ka cji, ini cja tor i prze wo dni cz¹ cy Ra dy
Pro gra mo wej Wszech ni cy Wy dzia ³u Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych) oraz mo no gra fii,
skryp tów i pre skryp tów. Jest m.in. wspó³ au to -
rem mo no gra fii Dia gno stics Me a su re ments in
LSI/VL SI In te gra ted Cir cu its Pro duc tion (World
Scien ti fic, 1991) wy da nej w nie co zmie nio nej
for mie, tak ¿e w jê zy ku pol skim (WNT, 1991).
W 1986 ro ku z je go ini cja ty wy i pod je go re -
dak cj¹ na u ko w¹ uka za ³a siê dwu to mo wa mo -
no gra fia Me to dy i po mia ry elek trycz ne w dia g -
no sty ce tech no lo gii uk³a dów sca lo nych. W la -

tach 1985–1989 zor ga ni zo wa³ Se mi na rium
œro do wi sko we „VL SI-kie run ki, gra ni ce i ba rie -
ry roz wo ju”, które go re zul ta tem by ³o 6 to mów
ma te ria ³ów wy da nych pod je go re dak cj¹ na u -
ko w¹ przez PWN w la tach 1986–1990.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na obej mu je wszy st -
 kie for my kszta³ ce nia (æwi cze nia la bo ra to ryj ne
i au dy to ryj ne, pro jek ty, wy k³a dy, pra ce dy plo -
mo we) w za kre sie przy rz¹ dów pó³ prze wo d -
ni ko wych i mi kro e lek tro ni ki. Pro wa dzi³ tak ¿e
wy k³a dy na stu diach po dy plo mo wych i dok to -
ranc kich. Wy k³a da³ tak ¿e w Pol sko-Fran cu skiej
Wy ¿szej Szko le Te le ko mu ni ka cji oraz w Po li -
tech ni ce £ódz kiej. By³ pro mo to rem 23 roz praw
dok tor skich oraz oko ³o 150 prac dy plo mo -
wych — ma gi ster skich i in ¿y nier skich. Sied -
miu Je go wy cho wan ków zaj mu je sta no wi ska
pro fe so rów w kra ju i za gra ni c¹.

An drzej Ja ku bow ski by³ cz³on kiem Pre zy -
dium Ko mi te tu ds. Na u ki i Po stê pu Tech nicz ne -
go przy Ra dzie Mi ni strów oraz prze wo dni cz¹ -
cym Ko mi sji Ba dañ Sto so wa nych te go Ko mi -
te tu. Od 1988 ro ku jest cz³on kiem Ko mi te tu
Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de -
mii Na uk (w la tach 1988–2003 by³ prze wo d -
ni cz¹ cym Sek cji Mi kro e lek tro ni ki te go Ko mi te -
tu, a w la tach 1999–2007 tak ¿e wi ce-prze wod -
ni cz¹ cym Ko mi te tu). W la tach 1990–1995 by³
re dak to rem na czel nym „Elec tron Tech no lo gy”.
Jest cz³on kiem rad pro gra mo wych wie lu cza -
so pism oraz ko mi te tów na u ko wych kon fe ren -
cji miê dzy na ro do wych i kra jo wych. By³ ini cja -
to rem i jest prze wo dni cz¹ cym cy klicz nej miê -
dzy na ro do wej kon fe ren cji „Dia gno stics and
Yield: Ad van ced Si li con De vi ces and Tech no -
lo gy for ULSI Era”. 

By³ miê dzy in ny mi prze wo dni cz¹ cym Ra -
dy Nadzor czej fir my Vi go Sy stems oraz kon -
sul tan tem fir my X-ion (Fran cja – USA).

Za osi¹ gniê cia w pra cy na u ko wej i dy dak -
tycz nej zo sta³ wy ró¿ nio ny na gro d¹ Wy dzia ³u
Na uk Tech nicz nych Pol skiej Aka de mii Na uk,
piê cio krot nie na gro d¹ Mi ni stra Na u ki Szkol -
nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki, dwu krot nie na -
gro d¹ I stop nia im. Prof. Mieczys³awa Po ¿a -
ry skie go oraz „Ma gnum Tro pheum” M³o de go
Tech ni ka. Zo sta³ odzna czo ny m.in. Krzy ¿em
Ka wa ler skim Orde ru Odro dze nia Pol ski oraz
wy ró¿ nio ny Z³o t¹ Ho no ro w¹ Odzna k¹ „Za
Za s³u gi dla War sza wy”, Z³o tym Me da lem „Za
Za s³u gi dla Obron no œci Kra ju”, Ho no ro w¹
od zna k¹ AZS, oraz Ho no ro w¹ Odzna k¹ Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich, Sre br nym
i Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi, Me da lem Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do wej, Odzna k¹ Za s³u ¿o ny
dla Po li tech ni ki War szaw skiej i Po li tech ni ki
£ódz kiej.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci.

J
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