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JAN OGRODZKI
Jan Ogrodzki urodził się 5 maja 1954 roku
w Warszawie. Jest wychowankiem XVI Li ce um
Ogólnokształcącego im. Stefanii Sem po łow -
skiej. W latach 1973–1977 studiował na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki War szaw skiej
i uzyskał tytuł magistra inżyniera w spe cjal no -
ści Aparatura elektroniczna na podsta wie pracy
dyplomowej Wrażliwości wielko przy rostowe
w układach elektronicznych, za którą otrzymał
wyróżnienie.

Od 1977 roku pracuje na Wydziale Elek -
tro  niki Politechniki Warszawskiej w Insty tu cie
Podstaw Elektroniki (później Instytut Sys te mów
Elektronicznych).

W latach 1977–1982 pracował pod kie run -
kiem Macieja Styblińskiego, zajmując się teo -
rią funkcji układowych i wrażliwości wiel ko -
przy  rostowych w układach liniowych w za sto -
 so wa  niu do komputerowego projek to wania
z uwzględ nieniem rozrzutów — za równo na
naj gorszy przypadek, jak i w sensie statys tycz -
nym. Prace te, prowadzone wraz z Ma ciejem
Styblińskim, Leszkiem Opalskim, Januszem
Lon cem i Witoldem Straszem, na le żały wów-
czas do światowej czołówki i by ły prezento -
wa ne na najważniejszych światowych konfe -
ren cjach, m.in. International Symposium on
Circuits and Systems.

W tym okresie Jan Ogrodzki opublikował
8 artykułów i komunikatów o zasięgu krajo -
wym oraz 8 o zasięgu międzynarodowym. Je   -
go dziełem było opracowanie techniki jed no   -
 wy mia rowych przeszukiwań ortogonalnych
(ODOS) oraz algorytmy do analizy i wizuali -
za cji obszarów sprawności. W 1982 roku Jan
Ogrodzki obronił rozprawę doktorską Zasto so -
 wanie jednowymiarowych przeszukiwań orto -

gonalnych do centrowania, doboru tole rancji
i optymalizacji uzysku produkcyjnego w ukła -
dach elektronicznych, za którą otrzymał wy róż -
nienie, a w 1983 roku nagrodę indywidualna
III stopnia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyż sze -
go i Techniki.

W latach 1983–1996 Jan Ogrodzki zaj mo -
 wał się komputerową analizą układów elek tro -
nicznych: algorytmami analizy stało prą dowej,
czasowej, elektrotermicznej oraz modelo wa -
niem i językami opisu sprzętu (HDL). Odbył
dwa staże naukowe — w Uni ver sity of Essex
(Col chester, Anglia, 1984) i Uni ver sity of York
(Heslington, Anglia, 1992).

Istotnym dziełem Jana Ogrodzkiego było
w tym okresie opracowanie i implementacja
(wraz z zespołem w składzie: D. Andziak,
D. Bu kat, L. Opalski, R. Rogocki, M. Bukow ski,
W. Bandurski, P. Plaskura) uniwersalnego ana -
lizatora układów elektronicznych OPTIMA z ję -
zykiem behawioralnego opisu modeli. Za pra -
cę tę zespół otrzymał w 1993 roku nagro dę
Rek tora Politechniki Warszawskiej. Zo stało
ono opisane w książce D. Bukat, J. Ogrodzki,
OPTIMA-2-uniwersalny analizator układów
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elek tronicznych (WNT, 1995). Symulator ten
został pod koniec lat dzie więć dziesątych wy -
po sażony w analizator relak sacyjny dla ukła -
dów mieszanych.

W tym okresie Jan Ogrodzki stał się spe cja -
listą w zakresie komputerowej symulacji ukła -
dów: opublikował 22 artykuły i komunikaty
o zasięgu krajowym i 23 o zasięgu międzyna -
rodowym, opracował cieszący się do brą opi -
nią studentów wykład „Analiza i pro jek to wa nie
komputerowe układów elektro nicznych” i wy -
dał trzy fundamentalne monografie: Analiza
i projektowanie komputerowe układów elek -
tro nicznych (wspólnie z E. Śli wą, Wy daw nic -
two PW, 1984), za którą otrzy mał nagrodę
Rek tora Politechniki Warszawskiej w 1986 ro -
ku, Komputerowa symulacja ukła dów elek -
tro nicznych (Wydawnictwo Nau ko we PWN,
1994), za którą otrzymał nagrodę Rektora Po -
li techniki Warszawskiej w 1994 roku, oraz
Cir cuit Simulation Methods and Algorithms
(CRC Press, USA 1995), za którą otrzymał na -
gro  dę Mi   nistra Edukacji Na ro do wej w 1995
roku. Przed stawione w tych książ kach ujęcie
jest opar te na będącej dziełem au tora jedno -
li tej teorii algorytmów analizy sie ci. Za sfor -
mu  ło wa nie tej teorii uzyskał w 1996 roku sto -
 pień na ukowy doktora habilito wa ne go nauk
tech nicz nych w zakresie elektroniki — kom -
pu te ro  wego projektowania, na pod sta wie roz -
prawy ha bilitacyjnej Jednolite ujęcie metod
klasycz nych komputerowej symulacji sieci
elek trycz nych.

Od 1997 roku Jan Ogrodzki zajmuje się
komputerową analizą systemów analogo wych,
cyfrowych i mieszanych oraz mikro sys te mów
wielodomenowych, ich modelo wa niem i sy -
mu lacją. W szczególności w ramach Gran tów
opracował wraz ze studentami kie ro wany zda -
rzeniami symulator SYMULAK dla ukła dów
cyf rowych modelowanych na po zio mie blo -

ków funkcjonalnych i przesłań międzyrejes tro -
wych oraz symulator SWITCH dla układów
z elementami przełączanymi (np. z prze twor -
ni kami mocy). Był promotorem dwóch dok -
to ratów z dziedziny komputerowej analizy
ukła dów elektronicznych.

Od 2000 roku pracuje w Politechnice War   -
szawskiej na stanowisku profesora nad zwy -
czaj nego. W tym okresie w ramach pro jek  tów
badawczych Unii Europejskiej zajmo wał się
modelowaniem i symulacją czuj ni ków che -
micz nych CHEMFET selektywnie wrażliwych
na jony. Podejmuje również prace nad mo de -
 lowaniem i symulacją mikrosystemów wie lo -
do menowych z wykorzystaniem języka opisu
sprzętu VHDL-AMS. Ze studentami pracuje
rów nież w dziedzinie architektury proceso rów
i projektowania ich prototypowych roz wią zań
za pomocą środowiska symulacyj nego VHDL.

Prowadzi wykłady z przedmiotów „Sys te -
my komputerowe” i „Algorytmy i struktury da -
nych”. Jest autorem i współautorem skryptów,
podręcznika i zbioru zadań do tych przed -
mio tów.

Jan Ogrodzki jest żonaty, ma syna Pawła.
Zainteresowania i działalność Jana Ogrodz -

 kiego daleko wykraczają poza obszar wy zna   -
czony pracą zawodową. Studiował teo lo gię
biblijną i teologię duchowości. Jest inten syw -
nie zaangażowany w Kościele kato lic kim. Wy -
głasza wykłady i prowadził reko lek cje. Zaj mu -
je się także indywidualną pomocą duchową.
Pracuje jako wolontariusz w Po radni Psy cho lo -
giczno-Pastoralnej Archi die ce zji War szaw skiej.
Prowadzi również działalność pisarską. Jest
au torem ponad stu arty kułów z dziedziny Bi blii
i duchowości oraz książ ki Słowo i kontem pla -
cja (Wydawnictwo Michalineum, Warszawa
1997). Interesuje się historią. Badał dzieje Wol -
nej Szkoły Malarstwa i Rysunku w Krakowie
i Lublinie. Jest autorem artykułu na ten temat.
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