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LESZEK JAN OPALSKI
Leszek Jan Opalski urodził się w 1953 roku
w Sos nowcu. Dyplom magistra inżyniera
w dzie  dzinie elektroniki (specjalność Auto ma -
tyka) uzyskał (z wyróżnieniem) w 1978 ro ku.
W 1979 roku rozpoczął pracę w Ins ty tu cie
Pod staw Elektroniki Politechniki War szaw skiej,
w Zespole Układów Analogowych profesora
Andrzeja Filipkowskiego, pod opie ką Ma cie ja
A. Styblińskiego. Po cząt ko wo jego praca do ty -
czyła zagadnień opty malne go projektowania
układów elektronicz nych w sensie najgor sze go
przypadku. Brał udział w dużych projektach
ba dawczych (np. Tolerance Analysis and Yield
Optimi za tion, Program elektronizacji kraju).

Znaczący, w rozwoju zawodowym, oka zał
się wyjazd w 1983 roku na dwuletni staż nau -
kowy do Department of Electrical Engi neer ing.
Texas A & M University (TAMU) w College Sta -
tion, USA. Pracując jako wykładowca, kon  ty -
nu ował pracę naukową w zespole profesora
Macieja Styblińskiego, w dziedzinie sta tys tycz -
nych metod projektowania. Opra co wał, z pro -
fesorem Maciejem Styblińskim, metodę sta tys -
tycznej perturbacji parametrów dla optymali -
zacji uzysku układów scalonych względem
pa rametrów technologicznych i roz miarów
tran zystorów. Opracował też orygi nal ną kon-
cepcję miary przychodu, uogólnia ją cą miarę
uzysku. W czasie pobytu w TAMU zgroma dził
nie tylko znaczący dorobek pub li kacyjny, ale
i inne wartościowe doświad cze nia — stał się
np. entuzjastą TeX-a, systemu UNIX i języka C;
polubił granie muzyki coun try, udzielał się
w stu denckich Aggie Retreat.

Optymalizacja miary przychodu i dalsze
roz winięcia metody perturbacji parametrów
by ły podstawowymi tematami rozprawy dok -

tor skiej Uogólnione sformułowania zadania
opty malizacji uzysku układów elektronicz nych,
metody rozwiązywania i algorytmy. Dok   torat
w dziedzinie elektroniki uzyskał (z wyróżnie-
niem) na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szawskiej w 1988 roku.

W latach 1989–1991 oraz w 1995 i 1997
roku Leszek Jan Opalski ponownie pracował
w TAMU, gdzie kontynuował prace nad mo de -
 lowaniem statystycznym i optymalizacją ukła -
 dów scalonych, metodologiami projek to wa nia
oraz symulacją behawioralną na potrzeby op -
ty malizacji. Prowadził też wy kła dy i projekty,
a tak że rozwijał system projek to wania sta tys -
tycz nego układów GOSSIP (pro dukt uboczny
pra cy nad doktoratem), li cen cjonowany przez
TAMU ośrodkom ba daw czo-rozwojowym.

Systematyczna analiza podstawowych źró -
deł niepewności projektowej (niedokładność
pro cesu wytwarzania, zmienność śro do wiska
pra cy układu, starzenie, nego cjo wal ność spe cy -
fikacji projektowych) oraz struktur i własności
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miar jakości doprowadzi ły do jednolitego opi -
su zadań projektowania zorien towanych na ja -
kość i opracowania metod ich roz wią zy wa nia,
przedstawionych w monografii Metody i al go -
rytmy optymalizacji jakości układów elek tro -
nicz  nych (habilitacja w zakresie elektroniki-
-op tymalizacji urządzeń elektronicznych,
Wy dział Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych
Poli tech niki Warszawskiej, 2003 rok).

Przez kilka lat był zaangażowany w te ma  ty -
kę symulacji szumów i niestałości w ukła dach
w ramach współpracy z profesorem T. Kwaś -
niew skim z Carleton University, w Ot ta wie,
bio rąc też udział (jako exchange visiting re se -
archer) w projekcie Strategic Micro elec tro nics
Consortium, dotyczącym projek to wania bez -
in dukcyjnych generatorów na potrzeby tele -
ko munikacji.

Brał również udział w projekcie dotyczą-
cym symulacji i projektowania sterowanych
prze łącznikami przetworników mocy. Jest au  to -
 rem nowej metody symulacji układów z ide al -
 nymi przełącznikami, dokładnego algorytmu
optymalizacji globalnej dla projektowania na
najgorszy przypadek oraz oprogramowania do
wielokryterialnej optymalizacji układów prze -
 łączanych SCAD.

Od 1998 roku, kiedy został głównym wy -
ko nawcą grantu Komitetu Badań Naukowych
Metody projektowania i symulacji mikrosys te -
 mów do monitorowania środowiska, roz po czął
aktywną działalność naukową i in ży nierską
w obszarze projektowania systemów i mi kro -
sys temów pomiarowych na potrzeby och ro ny
środowiska. Do 2010 roku był wy ko  nawcą
je sz cze 4 znaczących projektów zwią  zanych
z tą dziedziną, w tym trzech Unii Euro pej -
skiej. W ostat nim z nich (WARMER, FP 6) był
odpowiedzialny za międzynarodo wy zespół
rea lizujący zadanie badawcze De ve lopment
of Modular Algorithms and Firm ware for Data
Pro cessing and Instrument Con  trol. Opra co wał
metodę i algorytmy do pomiaru zawartości jo -
nów w wodzie, wykorzystując koncepcję fuzji
danych pomia rowych pochodzących z zes ta -
wu czujników jonoselektywnych.

Leszek Jan Opalski kształcił swoje umie jęt -
ności dydaktyczne od początku swojej dzia -
łal ności akademickiej. W latach 1992–2005
w ramach grantów Unii Europejskiej badał pro -
gramy i metody nauczania elektro niki w kil ku
europejskich uczelniach (w Wiel  kiej Bry ta nii,
Danii, Holandii).

Na Wydziale Elektroniki (obecnie Wy dział
Elektroniki i Technik Informacyjnych) Opal ski

prowadził początkowo zajęcia po moc nicze do
wykładów profesora Wiktora Gol dego (z „Ukła -
dów elektronicznych”) i Ma cieja A. Styb liń -
skie go („Zastosowanie metod optymalizacji do
projektowania układów”, „Ana liza i projekto wa -
nie komputerowe ukła dów”). Już jako adiunkt
został współautorem (i do dziś jest wykła dow -
cą) przedmiotu „Me tody numeryczne” i jego
kontynuacji, a także współautorem skryptów
i podręcznika akademickiego. Był autorem
i rea lizatorem kilku przedmiotów obieralnych:
„Komputerowe pro jektowanie układów”, „Sie -
ci TCP/IP — pod stawy projektowania”, „Opty -
malizacja pro jektów inżynierskich”. Od po nad
10 lat pro wadzi też autorskie wykłady z „Sys te -
mów Operacyjnych” na rodzimym Wydziale
Elek tro niki i Technik Informacyjnych, na Wy -
dzia  le Matematyki i Nauk Informacyjnych Po -
li  tech niki Warszawskiej i w innych uczelniach.

W 1995 roku uzyskał w Motorola Uni ver -
si ty certyfikat wykładowcy przedmiotu „Za rzą -
dza nie czasem cyklu — perspektywa syste mo -
wa”. Takie wykłady Leszek J. Opalski współ pro -
wadził w 1998 roku dla kadry me ne dżerskiej
polskich firm branży elektronicznej.

Był członkiem Wydziałowej Komisji Akre -
 dytacji Przedmiotów i członkiem Ze spo łu Pro -
gramowego Komisji Kształcenia Rady Wy dzia łu
do opracowania programu studiów II stopnia,
odpowiadając za kształtowanie pro gramu spe -
cjalności Mikrosystemy i Sys te my Elektroniczne.

Od 2000 roku jest kierownikiem Zakładu
Układów i Systemów Elektronicznych. W 2006
roku został mianowany na stanowisko profe so -
ra nadzwyczajnego.

Do chwili obecnej Leszek J. Opalski jest
autorem około 100 prac naukowych.

Za pracę naukowo-badawczą i dydak tycz -
ną uzyskał m.in. nagrodę Ministra i sześć na -
gród Rektora Politechniki Warszawskiej oraz
Srebrny Krzyż Zasługi.

W 2005 roku został członkiem Sekcji Syg -
nałów, Układów i Systemów Elek tro nicz nych
Ko mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Pol skiej
Akademii Nauk. Jest członkiem Ins titu te of Elec -
trical and Electronics Engineers (IEEE), obecnie
w stopniu senior member.

Leszek J. Opalski ukończył Szkołę Mu zyc z -
ną (I stopień) w klasie skrzypiec w 1967 roku;
od tego czasu częściej niż na skrzypcach gra
jednak na instrumentach klawiszo wych i gi ta -
rze. Lubi też słuchać muzyki.

Gdy tylko ma okazję, próbuje wchodzić na
wierzchołki gór, by zobaczyć — co też znaj du -
je się „z drugiej strony”...
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