
DO MI NIK
KA SPRO WICZ
Do mi nik Ka spro wicz uro dzi³ siê 6 kwiet nia
1976 ro ku w War sza wie. W 2001 ro ku uzy ska³
dy plom ma gi stra in ¿y nie ra 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 la tach 2001–2006 by³
uczest  ni kiem stu diów dok to ranc kich na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych.
W tym okre sie odby³ oœmio mie siêcz ny sta¿
w fir mie PDF So lu tions (San Jo se w Ka li for nii),
gdzie zaj mo wa³ siê m.in. pro jek to wa niem
struk tur te sto wych dla prze my s³u pó³ prze wo d -
ni ko we go i ana li z¹ czyn ni ków wp³y wa j¹ cych
na uzysk pro duk cyj ny. Sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych w dzie dzi nie elek tro ni ki uzy ska³
(z wy ró¿ nie niem) w 2006 ro ku w In sty tu cie
Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki Wy dzia ³u
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za pra cê
na te mat wp³y wu roz rzu tów pro duk cyj nych na
sy gna³ ze ga ra w uk³a dach cy fro wych, pro wa -
dzo n¹ pod kie row nic twem An drze ja Pfit zne ra.
Od 2006 ro ku jest za tru dnio ny w In sty tu cie
Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki (od 2006 ro -
ku na sta no wi sku asy sten ta, zaœ od 2007 ro ku
— ad iunk ta). Pro wa dzi za jê cia dy dak tycz ne
(pro jek ty oraz la bo ra to ria), m.in. z pro jek to -
wa nia ana lo go wych uk³a dów sca lo nych oraz
in ¿y nier skich za sto so wañ me tod Mon te Car lo.

Za in te re so wa nia na u ko we Do mi ni ka Ka s -
pro wi cza obej mu j¹ m.in. au to ma tycz n¹ opty -

ma li za cjê uk³a dów ana lo go wych oraz mo de lo -
wa nie tran zy sto rów aku mu la cyj nych. W 2007
ro ku otrzy ma³ na gro dê Rek to ra Po li tech ni ki
War szaw skiej za dzia ³al noœæ na u ko w¹. Od
2007 ro ku jest za an ga ¿o wa ny w pra ce nad no -
wa tor sk¹ kon struk cj¹ tran zy sto ra dwu bram ko -
we go Ve SFET, gdzie jest od po wie dzial ny m.in.
za mo de lo wa nie po jem no œci i eks plo ra cjê za -
sto so wañ ana lo go wych.

Do mi nik Ka spro wicz jest au to rem lub
wspó³ au to rem kil ku na stu pu bli ka cji na u ko -
wych zwi¹ za nych z tran zy sto rem Ve SFET,
a tak ¿e do ty cz¹ cych te sto wa nia uk³a dów cy f -
ro wych i mo de lo wa nia prze strzen ne go roz -
rzu tu sy gna ³u ze ga ra (clock skew) w uk³a dach
sca lo nych.

kasprowicz
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

Sło wa klu czo we
n modelowanie pojemno -

ści w tranzystorach aku-
mulacyjnych

n modelowanie tranzys -
torów dwubramkowych
(VeSFET)

n automatyczna opty ma -
li zacja układów ana lo -
go wych




