
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ANTONI LEŚNIEWSKI
Antoni Leśniewski urodził się w 1947 roku
w Mła wie. Liceum Ogólnokształcące imienia
Stanisława Wyspiańskiego w Mławie ukoń czył
w 1964 roku. Rozpoczął studia na Wy dziale
Łącz ności Politechniki Warszawskiej, które
ukoń czył w 1970 roku, uzyskując dy plom
ma gistra inżyniera elektronika w dzie dzinie
apa ra tury elektronicznej. W trakcie studiów
po bie rał stypendium naukowe.

Pracę zawodową rozpoczął w 1970 roku
w Zakładzie Miernictwa Instytutu Podstaw
Elek troniki. Rozprawę doktorską w dzie dzi nie
cyfrowej korekcji błędów dynamicznych obro -
nił na wydziale Elektroniki w 1980 roku.

Jego zainteresowania naukowe koncen -
tro  wały się wokół zagadnień dotyczących
auto  ma tyzacji pomiarów immitancji oraz cyf -
 ro wego przetwarzania sygnałów w syste mach
pomiarowych. Jest autorem lub współ au to rem
18 publikacji z tej dziedziny. Za wy niki ba dań
w dziedzinie cyfrowych przy rządów pomia -
ro wych otrzymał w 1978 roku wyróżnienie
w konkursie Mistrza Techniki Naczelnej Orga -
nizacji Technicznej. Brał udział w projektach
badawczych z dziedziny systemów pomia ro -
wych przeznaczonych do testowania ukła dów
scalonych, za co otrzymał kilkakrotnie na gro -
dę Rektora Poli tech niki Warszawskiej za osiąg -
nięcia w dzie dzi nie naukowej.

W ramach obowiązków dydaktycznych
An toni Leśniewski prowadzi zajęcia z przed -
mio tu „Podstawy pomiarów” i jest współau -
to rem podręcznika do tego przedmiotu pt.
Pod  stawy miernictwa. Opracował również
i pro   wadził wykłady z przedmiotów obieral-
nych „Zastosowanie transformacji ortogonal-
nych do przetwarzania sygnałów cyfrowych”
oraz „Opro gramowanie systemów pomia ro -
wych”. Cieszy się wśród studentów opinią do -
b  rego dydaktyka. Za działalność dydak tycz ną
otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkol nic -
twa Wyższego i Techniki w 1973 roku, a tak -
że trzykrotnie nagrodę Rektora Politechniki
War  szawskiej za osiągnięcia dydaktyczne.

leśniewski

Słowa kluczowe
n systemy pomiarowe

n przetwarzanie analogo -
wo-cyfrowe




