
tech no logicznych do produkcji wyświetlaczy
cie  kło  krystalicznych, szczególnie efektu goś-
cia-go spo darza. Opracował (jako autor lub
współ  autor) modele użytkowe i prototypy barw -
 nych cyf rowych wyświetlaczy ciekłokrysta licz -
 nych, wyświetlacza do zastosowania w desce
roz dziel czej samochodu i wyświetlacza do
szy bowca PW-5 (1999–2000) opracowa nego
w Po  litechnice Warszawskiej.

W 1994 roku rozpoczął badania nad wy ko -
 rzystaniem właściwości fotorefrakcyjnych ne -
matycznych ciekłych kryształów do zobra zo -
wań holograficznych. Zrealizował jako je den
z kilku pierwszych w Polsce i na świecie dy na -
miczne zapisy holograficzne z wykorzy sta niem
domieszkowanych barwnikami ciek łych krysz -
tałów. Zagadnienia te są obecnie bar dzo in ten -
sywnie badane na świecie ze wzglę du na moż -
liwości ich zastosowania do optycznego prze -
twarzania informacji oraz w te lekomunikacji.
Prace Janusza Parki dotyczące tych zagadnień
są wielokrotnie cytowane w li teraturze świa-
towej.

JANUSZ PARKA
Janusz Parka urodził się 10 stycznia 1952 ro ku
w Ełku. W 1971 roku rozpoczął studia na kie -
runku Fizyka Techniczna w Wojskowej Aka de -
mii Technicznej. Ostatnie dwa lata stu dio wał
w trybie indywidualnym, zapocząt ko wu jąc
swo je zainteresowania ciekłymi krysz ta łami.
Stu dia ukończył w 1977 roku z wy ni kiem bar -
dzo dobrym, broniąc z wyróżnieniem pracę
magisterską i uzyskując tytuł magistra inży nie -
ra fizyki technicznej.

Po ukończeniu studiów, w tym samym ro -
ku, rozpoczął pracę w Wojskowej Akademii
Tech nicznej i jednocześnie rozpoczął pod kie -
 runkiem pułkownika profesora Józefa Żmiji re -
alizację pracy doktorskiej Badania możli wo  ści
wykorzystania efektów barwnych w ciek łych
kryształach do matrycowego zobrazo wa nia in -
formacji. Pracę obronił w 1983 roku, uzysku-
jąc stopień doktora nauk technicz nych. Tytuł
doktora habilitowanego uzyskał w roku 2001
za monografię Właściwości elek tro op tycz nych
i zastosowania nematycznych ciekłych krysz -
tałów domieszkowanych barw nikami di chro -
icz nymi. W latach 1977–1989 prowadził ba da -
nia efektów barwnych w ciek łych kryształach.
Badał właściwości elektro optyczne ciekło -
krys talicznych mieszanin zło żonych z azo -
ksy związ ków, estrów i izo tio cyjanianów oraz
di chroicze barwniki azo we, azometimowe
i an tra chinonowe. Zajmo wał się efektami dwój -
łomnymi, efektami typu superskręconego ne -
ma tyka oraz zjawiskiem przejścia fazowego
cholesteryk– nematyk w ciek łych kryszta łach.
W latach 1982–1994 uczestniczył w realizacji
tematyki związanej z zastosowaniem ciek łych
kryształów do zob razowania informacji. Pra co -
wał nad wpro wadzeniem nowych rozwiązań

parka
INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI



P
Obecnie Janusz Parka kontynuuje bada-

nia zagadnień fotorefrakcji w nematycz nych
i smek tycznych ciekłych kryształach do dy na -
micznych i stałych zapisów hologra ficz nych.
Jest współautorem monografii Displeje ciek ło -
krystaliczne, fizyka, technologia, za sto  so wa -
nie, wydanej przez Państwowe Wydaw nic two
Nau kowe. Uczestniczył w re ali  za cji wie lu
gran  tów krajowych i mię dzy naro do wych.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki ogól -
nej, technicznych zastosowań fizyki, opto elek -
tronicznych technik obrazowania informacji
oraz zaawansowanych metod op tycznego prze -
 twarzania informacji. Był kie row nikiem ponad
20 prac dyplomowych inżynierskich i magis -
ter skich oraz promotorem dwóch prac dok-
torskich.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi
w kra ju i za granicą, m.in. z Politechniką Wro -

 cławską (współpraca wieloletnia) oraz od kil ku
lat z Instytutem Fizyki Ukraińskiej Aka de mii
Nauk w Kijowie, Instytutem Elektroniki Bia ło -
ruskiej Akademii Nauk w Mińsku, a ostatnio
z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Stano we go
w Cleveland (USA). Uczestniczył sześ cio krot -
nie w wykładach na zaproszenie w uni wer sy -
tetach we Włoszech, Ukrainie, Korei, Rosji,
Chinach i USA. Był wielokrotnie uczestni kiem
komitetów naukowych krajo wych i między na -
rodowych konferencji dotyczących tematyki
ciekłych kryształów oraz przetwarzania in for -
macji. Jest członkiem Pol skiego Towarzystwa
Wzrostu Kryształów i Pol skiej Sekcji SPIE.

Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie
na gradzany, m.in.: nagrodą Prezesa Rady Mi -
nis  trów, sześciokrotnie nagrodami rektorskimi
oraz krajowym i międzynarodowym wy róż nie -
 niem za nowatorskie rozwiązania techniczne.
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