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PRZE MY S£AW
GRZE GORZ
DY MAR SKI
Prze my s³aw Grze gorz Dy mar ski uro dzi³ siê
24 kwiet nia 1951ro ku we Wro c³a wiu, gdzie
uczê szcza³ do XII Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce -
go i, ja ko lau re at Olim pia dy Fi zycz nej, do sta³
siê bez eg za mi nu na stu dia na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki Wro c³aw skiej. Stu dia ukoñ -
czy³ z wy ró¿ nie niem (spe cjal noœæ — au to -
ma ty ka) w 1974 ro ku. W tym sa mym ro ku
roz po cz¹³ pra cê ja ko asy stent — sta ¿y sta
w Za k³a dzie Uk³a dów Elek tro nicz nych In s -
ty tu tu Te le ko mu ni ka cji i Aku sty ki Po li tech ni -
ki Wro c³aw skiej, kie ro wa nym przez pro fe so ra
Mie czy s³a wa Gro bel ne go. Zaj mo wa³ siê pro -
ble ma ty k¹ au to ma tycz ne go pro jek to wa nia
nie li nio wych dy na micz nych uk³a dów elek -
tro nicz nych, a w szcze gól no œci me to da mi roz -
wi¹ zy wa nia „sztyw nych” uk³a dów rów nañ
ró¿ nicz  ko wo-al ge bra icz nych. Pra ce te kon ty -
nu o wa³ po prze pro wa dze niu siê (z przy czyn
ro dzin nych) do War sza wy w koñ cu 1975 ro ku
i za koñ czy³ je dok to ra tem obro nio nym (z wy -
ró¿ nie niem) w 1983 ro ku na Wy dzia le Elek tro -
ni ki Po li tech ni ki Wro c³aw skiej (pro mo tor —
pro fe sor Mie czy s³aw Gro bel ny). Re zul ta tem
prak tycz nym by³ eks pe ry men tal ny pro gram
ana li zy cza so wej nie li nio wych dy na micz nych
uk³a dów elek tro nicz nych.

Od 1976 ro ku pra cu je w Za k³a dzie Sy ste -
mów Te le tran smi syj nych In sty tu tu Te le ko mu -
ni ka cji, na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, ko lej no
ja ko asy stent, ad iunkt (od 1984 ro ku) i pro fe sor
nad zwy czaj ny (od 2010 ro ku). W pierw szym

okre sie zaj mo wa³ siê, bê d¹c cz³on kiem ze s po -
³u kie ro wa ne go przez Pio tra Bu ble wi cza, tech -
ni k¹ wo ko de ro w¹, tzn. kom pre sj¹ te le fo nicz -
ne go sy gna ³u mo wy do prze p³yw no œci 1000–
–3000 b/s. Ze spó³ Pio tra Bu ble wi cza opra co -
wa³ w koñ cu lat sie dem dzie si¹ tych ubie g³e go
stu le cia pierw szy w Pol sce wo ko der ka na ³o wy,
a na stêp nie wo ko der for man to wo-ka na ³o wy
o prze p³yw no œciach 1200 i 2400 b/s. 

Du ¿y wp³yw na prze bieg pra cy na u ko wej
Prze my s³a wa Dy mar skie go mia³ oœmio mie -
siêcz ny sta¿ w Éco le Na tio na le Supérieu re des
Télécom mu ni ca tions (ENST) w Pa ry ¿u w 1986
ro ku, gdzie na wi¹ za³ wspó³ pra cê z pro fe so -
rem Ni co la sem Mo re au, która trwa po dzieñ
dzi siej szy. Na za pro sze nie stro ny fran cu skiej
odby³ kil ka na œcie wi zyt w ENST. W pierw szym
okre sie wspó³ pra ca obej mo wa ³a kom pre sjê
mo wy me to da mi pre dyk cyj no-we kto ro wy mi
(ko de ry CELP), a w ko lej nym okre sie ko do -
wa nie trans for ma ty sy gna ³ów fo nicz nych z wy -
ko rzy sta niem kwan ty za cji we kto ro wej. Re -
zul ta tem by ³o opra co wa nie ko de ra sy gna ³u
mo no fo nicz ne go o pa œmie 16 kHz, cha rak te -
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ry zu j¹ ce go siê zmien n¹ prze p³yw no œci¹ bi -
nar n¹ (od 32 do 64 kb/s). W ostat nim okre sie
wspó³ pra ca z Ni co la sem Mo re au kon cen tru je
siê wo kó³ pro ble mów zna ko wa nia wod ne go
sy gna ³ów fo nicz nych i „rzad kie go” mo de lo wa -
nia sy gna ³ów w za sto so wa niu do kom pre sji
mo wy. 

Zdo by te do œwiad cze nia zo sta ³y wy ko rzy -
sta ne w pra cy za mówio nej przez KBN do ty -
cz¹ cej m.in. opra co wa nia ko de ra sy gna ³u
mo wy o zmien nej prze p³yw no œci bi nar nej
(2.4/4.8/8.0 kb/s). We wspó³ pra cy z Woj sko -
wym In sty tu tem £¹cz no œci i fir m¹ i Tel-KA po -
wsta³ rów nie¿ wo ko der ra dio wy, dla „cy fry za -
cji” ra dio sta cji krót ko fa lo wych.

In nym kie run kiem za in te re so wañ na u ko -
wych Prze my s³a wa Dy mar skie go jest syn te za
mo wy z te kstu i roz po zna wa nie mo wy. We
wspó³ pra cy z Ar tu rem Ja nic kim, S³a wo mi rem
Ku l¹ oraz fir m¹ ELAN-In for ma ti que z Tu lu zy,
bra³ udzia³ w opra co wa niu mo de lu syn te za to -
ra di fo no we go, umo¿ li wia j¹ ce go ste ro wa nie
in to na cj¹ na po zio mie wy ra zo wym i zda nio -
wym. Od kil ku lat pro wa dzi rów nie¿ pra ce
nad po mia ra mi ja ko œci sy gna ³u mo wy, mu zy -
ki i obra zu ru cho me go — w za sto so wa niu do
ba dañ ja ko œci us³ug te le ko mu ni ka cyj nych. 

Prze my s³aw Dy mar ski kie ru je Ze spo ³em
Prze twa rza nia Sy gna ³u Mo wy, z³o ¿o nym z pra -
cow ni ków i dok to ran tów Za k³a du Sy ste mów
Te le tran smi syj nych.

Wy ni ki prac Prze my s³a wa Dy mar skie go
w dzie dzi nie kom pre sji mo wy i in nych sy g na -
³ów aku stycz nych zo sta ³y opu bli ko wa ne w roz -
pra wie ha bi li ta cyj nej Pre dyk cyj ne i we kto ro we
me to dy kom pre sji sy gna ³u mo wy, obro nio nej
w koñ cu 2003 ro ku.

Swo je do œwiad cze nia w pra cy na u ko wej
i in ¿y nier skiej wy ko rzy stu je w dy dak ty ce
i kszta³ ce niu ka dry na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych. Ma g³ów ny udzia³
w opra co wa niu i pro wa dze niu wy k³a dów i la -
bo ra to riów: „Prze twa rza nie sy gna ³ów w te le -
ko mu ni ka cji”, „Pod sta wy te o re tycz ne mul ti me -
diów”, oraz pe wien udzia³ w przedmio tach
„Pod  sta wy trans mi sji cy fro wej”, „Sy ste my te le -
tran smi syj ne” i „Com mu ni ca tions”. Jest wspó³ -
au to rem 2 skryp tów wy da nych w Wy daw nic -
twach Po li tech ni ki War szaw skiej, pro wa dzi³
kil ka dzie si¹t prac dy plo mo wych i 3 dok tor -
skie (jed na pra ca po obro nie). Na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych kie ru je spe -
cjal no œci¹ Sie ci i sy ste my te le ko mu ni ka cyj ne,
jest cz³on kiem Wy dzia ³o wej Ko mi sji Akre dy ta -
cji Przedmio tów i Ko mi sji Wy bor czej. Jest te¿
cz³on kiem Ko mi te tu Tech nicz ne go ds. Mul ti -
me diów Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne -
go, ko or dy nu je pra ce nad t³u ma cze niem norm
ITU i ET SI.

Mie szka w podwar szaw skim Kon stan ci -
nie-Je zior nej, lu bi góry la tem i zi m¹, ma dwie
cór ki — har fi st ki.
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