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Robert Piotr Łukaszewski urodził się 16 maja
1971 roku w Warszawie, gdzie ukończył szko -
łę podstawową i Technikum Elek tro nicz no-Me -
chaniczne im. Marcina Kasprzaka. W 1990
roku otrzymał tytuł technika elektronika.

Dyplom magistra inżyniera elektroniki i te -
 le komunikacji uzyskał w 1997 roku na Wy -
dzia le Elektroniki Politechniki War szaw skiej
w Instytucie Radioelektroniki. Praca ma gis ter -
ska System w standardzie IEEE-488 do po mia -
rów akustycznych dotyczyła skonstru owania
i oprogramowania przenośnego systemu do
auto matycznego pomiaru akustyki wnętrz.

Dyplom doktora nauk technicznych o spe -
 cjalności Elektronika uzyskał w 2007 roku na
Wy dziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Promotorem rozprawy doktorskiej Wy ko -
 rzystanie sieci Petriego do modelowania kom -
puterowych systemów pomiarowo-sterujących
był profesor Wiesław Winiecki. Roz pra wa dok -
torska dotyczyła modelowania i sy mulacji cza -
sowych rozproszonych kompute rowych sys te -
mów pomiarowo-sterujących.

Od 1997 roku pracuje w Instytucie Ra dio -
 elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie
był zatrudniony na stanowisku asystenta w Za -
kładzie Urządzeń Radio tech nicz nych. W 2008
roku został zatrudniony w Za kła dzie Elek tro -
akus tyki na stanowisku adiunkta.

Działalność dydaktyczna Roberta Łuka -
szew  skiego obejmuje tematykę systemów po -
miarowych. Na Wydziale Elek troniki i Technik
Informacyjnych prowadził lub prowadzi wy -
kła dy z przedmiotów „Roz pro szone systemy
pomiarowo-kontrolne” i „Oprogramowanie

sys temów pomia ro wych”, zajęcia laborato ryj -
ne „Systemy po mia rowe” i „Systemy pomia ro -
we I” oraz za ję cia projektowe z przedmio tów
„Opro gra mo wanie systemów pomiarowych”
i „Roz proszone systemy pomiarowo-kontrolne”.

W ramach działalności naukowej brał ak -
tyw ny udział w ponad dwudziestu pracach
na ukowo-badawczych realizowanych w Pra -
cowni Komputerowej Techniki Pomiarowej
w Instytucie Radioelektroniki. Najważniejsze
z nich to: Opracowanie systemu do badania
odchyłek częstotliwości nadajników UKF/TV
i stabilności aparatury pomiarowej (praca
nau  kowo-badawcza dla Zarządu Głównego
Pań st wowej Agencji Radiokomunikacyjnej,
1998–1999); Metodyka projektowania kom pu -
te ro wych systemów pomiarowych z wyko rzys -
taniem graficznych, zintegrowanych śro do wisk
programowych (grant rektorski, 1999–2000);
Laboratorium wirtualne w Internecie (grant
dzie kański, 1999–2000); Wyko rzy sta nie no -
wo czesnych technologii progra mo wych i ko -
mu ni kacyjnych w projektowaniu sieciowych

INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

Słowa kluczowe
n systemy pomiarowe

n systemy rozproszone

n sieci czujnikowe



Ł
nych. Jest autorem lub współautorem czte rech
rozdziałów w monografiach, dzie sięciu arty ku -
łów w czasopismach krajowych i zagra nicz -
nych, około trzydziestu artykułów, które uka -
za ły się w materiałach konferencyjnych w kraju
i za granicą.

Zainteresowania naukowe Roberta Łu ka -
szewskiego dotyczą systemów pomiaro wych,
sieci komputerowych, systemów roz pro szo -
nych, systemów operacyjnych czasu rzeczy -
wis tego, sieci czujnikowych, krypto gra fii, mo -
delowania systemów współbież nych, analizy
czasowej systemów kompute rowych i pro gra -
mowania.

Zainteresowania pozazawodowe: po dró że,
film, literatura, sport, turystyka górska, tech ni -
ka, muzyka.

wirtu alnych przyrządów pomia rowych (grant
Ko mi tetu Badań Naukowych, 2001–2003);
Wy korzystanie nowoczesnych tech nologii ko -
munikacyjnych i progra mo wych w projekto -
wa niu przewodowych i bez przewodowych
roz proszonych systemów pomiarowych (grant
Komitetu Badań Nau kowych, 2004–2006);
Wy korzystanie metod formalnych w projek to -
waniu systemów po miarowych (projekt ba daw -
czy — promo torski, MNiSW, 2006–2007); Za -
stosowanie me tod kryptograficznych do pod -
wyż szenia bez pie czeństwa sieci typu RSPS
(grant dzie kań ski, 2007); Bezpieczeństwo sieci
typu RSPS o asymetrycznych zasobach obli cze -
 nio wych (grant dziekański, 2008).

Robert Łukaszewski brał udział w około
pięt nastu konferencjach krajowych i za gra nicz -
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