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KATARZYNA OPALSKA
Katarzyna Opalska urodziła się w 1961 roku
w Warszawie. W 1979 roku ukończyła XLIV
Li ceum Ogólnokształcące im. Antoniego Do bi -
 szew skiego w Warszawie i (zwolniona z egza -
 minów wstępnych) rozpoczęła studia na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki War szaw skiej,
w Instytucie Podstaw Elektroniki. Studia ukoń -
czyła w 1984 roku dyplomem ma gistra inży -
nie ra elektronika ze specjalnością Aparatura
elektroniczna. Tytuł doktora nauk technicz nych
w dziedzinie elektroniki otrzymała w 1998 ro -
ku za rozprawę doktorską Kom puterowo-po -
mia rowa weryfikacja mo de lu diody ładun ko wej
obronioną na Wy dziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych (promotor — profesor Jerzy
Ba ranowski).

Od czerwca 1985 roku (po półrocznym
sta żu na stanowisku młodszego konstruktora
w Centralnym Laboratorium Radio komu ni ka -
cji) zatrudniona została na macierzystej uczel -
ni w Instytucie Podstaw Elektroniki, prze mia -
no wanym następnie na Instytut Sys te mów
Elek  tro nicznych. Początkowo praco wała na
sta  no wisku konstruktora, w 1998 roku zo sta ła
adiunktem.

Jeszcze przed ukończeniem pracy doktor -
skiej zgromadziła znaczący dorobek publika -
cyj ny, głównie w materiałach między na ro do -
wych konferencji naukowych. Była też współ -
autorką książki Systemy interfejsu w miernic twie
(1985).

Jej zainteresowania naukowe począt ko wo
koncentrowały się wokół zagadnień do ty czą -
cych komputerowo sterowanej aparatury po -
mia rowej, automatyzacji pomiarów elektrycz -
nych, a także modelowania elementów i przy -
rządów półprzewodnikowych. W ko lej nych

latach zajmowała się głównie modelo wa niem
i identyfikacją parametrów, szcze gólnie w od -
niesieniu do elementów szybkiej techniki im -
pul  sowej oraz metodami analizy kompute ro wej
układów elektronicznych. W okre sie krót kiej
pra cy (1990–1991, nie peł ny wymiar) w Texas
A & M University na stanowisku programisty
zaj mowała się konstrukcją symbolicznych mo -
deli opóźnienia w układach cyfrowych CMOS.

Jest autorką lub współautorką około 20 pub -
likacji z tej dziedziny (głównie artykuły w ma -
teriałach konferencyjnych). Najważ niej szymi
są: A Charge Model of Step Re cove ry Diode for
CAD (w „MTT-S Digest”, 1997), A Pulser with
Inverted Microstrip Line for Time-domain
Ref lectometry (w „Proc. of SPIE”, 2007), TDR-
-ba sed Examination of DSL Transmission Line
(w „Electronics and Tele com munications quar -
terly”, 2008).

W ramach obowiązków dydaktycznych
pro wadziła zajęcia z przedmiotów „Metody
numeryczne” i „Algorytmy i struktury da nych”
oraz związanych z programowaniem nis kie go
poziomu (assembler, technika mi kro pro ce so ro -
wa), projektowaniem układów VLSI przy uży -
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ciu narzędzi CAD, a także „Ukła dy elektro nicz -
 ne” (również w języku angielskim). Była też
współautorką 2 zbio rów zadań dla studentów:
z dziedziny ukła dów impulsowych i cyf ro wych
(1997) oraz al gorytmów i struktur danych
(2011). Za dzia łalność dydaktyczną otrzyma ła
ze spo łową nagrodę I stopnia Rektora Poli tech -
niki Warszawskiej (1997). Zajmowała się też
dzia  łalnością organizacyjną związaną z pla no -
waniem dydaktyki w Zakładzie Układów i Sys -
 temów Elektronicznych.
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