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BOG DAN GA LIÑ SKI
Bog dan Sta ni s³aw Ga liñ ski uro dzi³ siê w 1939
ro ku w Mi la nów ku, gdzie w 1953 ro ku ukoñ -
czy³ szko ³ê pod sta wo w¹, a w 1957 ro ku XIV
Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Sta ni s³a wa Sta -
szi ca w War sza wie. 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, które ukoñ czy³ w 1964 ro ku,
uzy sku j¹c dy plom ma gi stra in ¿y nie ra ³¹cz no -
œci w dzie dzi nie ra dio tech ni ki. Pra ca ma gi s -
ter ska, wy ko na na w Ka te drze Fal Ultra krót -
kich na Wy dzia le £¹cz no œci pod kie run kiem
pro fe so ra Sta ni s³a wa S³a wiñ skie go, do ty czy ³a
po mia ru przy spie szeñ za po mo c¹ ra da ru do p -
ple row skie go. 

W 1964 ro ku odby³ sta¿ jê zy ko wy w Alian -
 ce Fran ca i se w Pa ry ¿u.

Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ w 1964 ro ku
na sta no wi sku asy sten ta, a na stêp nie od 1967
ro ku star sze go asy sten ta w Ka te drze Elek tro -
tech ni ki Te o re tycz nej „A” Wy dzia ³u £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej, która od 1970 ro ku
we sz³a w sk³ad In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki.
Je go za in te re so wa nia na u ko we obej mo wa ³y
wów  czas te o riê au to ma tów skoñ czo nych, a po -
 tem mo de lo wa nie ob wo do we zja wisk elek tro -
ma gne tycz nych w li niach trans mi syj nych. Roz -
 pra wê dok tor sk¹ w dzie dzi nie ra dio tech ni ki,
któ rej pro mo to rem by³ pro fe sor Cze s³aw Raj ski,
obro ni³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej w 1972 ro ku. Za tê pra cê otrzy -
ma³ na gro dê Rek to ra Po li tech ni ki War szaw -
skiej. W 1972 ro ku do sta je no mi na cjê na sta -
no wi sko ad iunk ta.

W ro ku aka de mic kim 1974/1975 prze by -
wa³ na sty pen dium Kon fe de ra cji Szwaj car skiej,
w Ka te drze Mi kro fal Po li tech ni ki w Lo zan nie
(EPF-L), gdzie pro wa dzi³ pra cê na u ko we z dzie -

dzi ny kom pu te ro wej ana li zy sprzê ¿o nych li -
nii trans mi syj nych TEM, mi kro fa lo wych sze -
ro ko pa smo wych sprzê ga czy kie run ko wych
oraz fil trów fa lo wych. Po po wro cie za j¹³ siê
za ga d nie nia mi do ty cz¹ cy mi nie zmien ni ków
trans for ma cji li nio wych uk³a dów elek trycz -
nych, a na stêp nie N-ga ³ê zio wych fil trów z prze -
³¹ cza ny mi po jem no œcia mi. Pro wa dz¹c pra ce
ba daw cze w tej dzie dzi nie, by³ au to rem lub
wspó³ au to rem 25 pu bli ka cji, w tym 3 za gra ni -
c¹. W 1983 ro ku zo sta³ prze nie sio ny na sta no -
wi sko star sze go wy k³a dow cy, a w 1991 ro ku
po now nie na sta no wi sko ad iunk ta. W ro ku
aka de mic kim 1985/1986 pe³ ni³ funk cjê wy k³a -
dow cy na Uni wer sy te cie Tech nicz nym USTHB
w Al gie rze, gdzie w tam tej szym In sty tu cie Elek -
tro ni ki wy k³a da³ „Mier nic two elek tro nicz ne”
i „Cy fro we prze twa rza nie sy gna ³ów”. W trak cie
tej pra cy wspó³ or ga ni zo wa³ la bo ra to rium M.E.,
opra co wu j¹c uk³a dy i in struk cje do æwi czeñ.

Je go za in te re so wa nia na u ko we kon cen tro -
wa ³y siê na stêp nie wo kó³ za ga dnieñ do ty cz¹ -
cych ana lo go wych fil trów MO SFET-C z kon -

galiński

Sło wa klu czo we
n te o ria ob wo dów

n fil try ana lo go we



we jo ra mi pr¹ do wy mi oraz fil trów za wie ra -
j¹ cych ró¿ ni co we wzmac nia cze pr¹ do we ze
sprzê ¿e niem zwrot nym (CD BA).

Za wy ni ki ba dañ na u ko wych otrzy ma³ na -
 gro dy Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
(1970, 1979 1980 i 1981). Ja ko cz³o nek Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich (SEP), przez
3 la ta pe³ ni³ funk cjê se kre ta rza ko ³a SEP w In s -
ty tu cie Pod staw Elek tro ni ki, a dwa ra zy by³ de -
le ga tem na Wal ny Zjazd Od dzia ³u War szaw -
skie go SEP. W 1976 ro ku otrzy ma³ III na gro dê
SEP w Kon kur sie im. Prof. Mie czy s³a wa Po ¿a -
ry skie go, za ar ty ku³ po pu la ry zu j¹ cy za sto so -
wa nia mi kro pro ce so rów w tech ni ce.

By³ rów nie¿ wspó³ or ga ni za to rem eu ro pej -
skiej kon fe ren cji: ECCTD’80, która oby ³a siê
w War sza wie, w 1980 ro ku, a tak ¿e cy klicz -
nych kon fe ren cji ro bo czych pol sko-cze sko-
-wê gier skich w la tach 1998, 2001 i 2004.
W la tach 1996 i 1998 bra³ udzia³ w pro jek tach
ba daw czych (gran tach dzie kañ skich) z dzie -
dzi ny pr¹ do wych fil trów ana lo go wych MOS
(w 1998 ro ku grant in dy wi du al ny).

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
pro wa dzi³ za jê cia z przedmio tów: „Pod sta wy
te le e lek try ki”, „Te o ria po la elek tro ma gne tycz -
ne go” (1968–1969), „Pod sta wy elek tro tech ni -
ki”, „Pod sta wy te o rii ob wo dów”, „Te o ria ob wo -
dów”, „Te o ria ob wo dów li nio wych”, „Cir cu -
its” (an glo jê zycz ny), „La bo ra to rium te o rii ob -
wo dów i sy gna ³ów”, „La bo ra to rium sy gna ³ów
i sys te mów”. Bra³ udzia³ w pra cach nad mo der -
ni za cj¹ la bo ra to rium Te o rii Ob wo dów. £¹cz ny
do ro bek pu bli ka cyj ny obej mu je oko ³o 60 pu b -

li ka cji na u ko wych, trzy po pu lar no nau ko we
oraz 15 in nych. Wzi¹³ ³¹cz nie udzia³ w 42 kon -
fe ren cjach na u ko wych, w tym wie lu za gra nicz -
nych. Jest wspó³ au to rem 6 skryp tów za da nio -
wych i la bo ra to ryj nych z te o rii ob wo dów.
Prze ³o ¿y³ 8 ksi¹ ¿ek z li te ra tu ry tech nicz nej
z jê zy ka an giel skie go i fran cu skie go oraz ha se³
do En cy klo pe dii My œli Wspó³ cze snej. Za dzia -
³al noœæ dy dak tycz n¹ otrzy ma³ na gro dy ze spo -
³o we Rek to ra Politechniki Warszawskiej (1990,
1996 2006). W 1987 ro ku zo sta³ odzna czo ny
Z³o tym Krzy ¿em Za s³u gi. Przez trzy ka den cje
pe³ ni³ funk cjê cz³on ka Ra dy Wy dzia ³u (w la -
tach 1993–1996, 1999–2002 oraz 2003–
–2006), a tak ¿e cz³on ka Ko mi sji: ds. Oce ny
i Roz wo ju Ka dry (1985), Hi sto rii i Tra dy cji
Wy dzia ³u, Ko mi sji ds. Stu diów An glo jê zycz -
nych oraz Ko mi sji Na gród. Pe³ ni³ te¿ funk cjê
se kre ta rza Ko mi sji D Miê dzy na ro do wej Unii
Na uk Ra dio wych (URSI), Ze spo ³u Tech ni ki
Œwia t³o wo do wej Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le -
ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk oraz Wy -
dzia ³o wej Ko mi sji Re kru ta cyj nej. Od wrze œ nia
1980 ro ku jest cz³on kiem NSZZ „So li dar noœæ”.
Pe³ ni³ funk cje: prze wo dni cz¹ ce go ko ³a przy
In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych, cz³on ka
Ko mi sji Za k³a do wej Po li tech ni ki War szaw skiej
oraz cz³on ka Ko mi sji Re wi zyj nej. Od 2006 ro -
ku na eme ry tu rze. Zna jo moœæ jê zy ków ob cych:
an giel ski, fran cu ski, ro syj ski, nie miec ki i w³o ski.

In te re su je siê mu zy k¹, hi sto ri¹, li te ra tu r¹,
fi lo zo fi¹, roz ma i ty mi pro ble ma mi kul tu ry i cy -
wi li za cji, sztu k¹, fo to gra fi¹ i tu ry sty k¹.
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