INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

jędrzejewski
KONRAD
JÊDRZEJEWSKI
Konrad Jêdrzejewski urodzi³ siê w 1971 roku
w Lublinie. W 1990 roku ukoñczy³ II Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Stefana ¯eromskiego
w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie nauki w szkole œredniej by³ finalist¹ XVI Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektroniczno-elektrotechnicznej. W 1990 roku rozpocz¹³
studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, które ukoñczy³ w 1995 roku
(z wyró¿nieniem) i dyplomem magistra in¿yniera w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Praca magisterska dotyczy³a algorytmów
optymalnej detekcji sygna³ów i estymacji ich
parametrów przy adaptacyjnym sterowaniu odbiornikiem. W 1993 roku rozpocz¹³ studia na
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, które ukoñczy³ z wyró¿nieniem w 1998 roku z dyplomem magistra ekonomii w dziedzinie bankowoœci i finansów.
Praca magisterska dotyczy³a promocji us³ug
bankowych w Internecie. W 1995 roku rozpocz¹³ studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Rozprawê doktorsk¹ w dziedzinie
elektroniki obroni³ (z wyró¿nieniem) w 2000
roku. Tematem rozprawy doktorskiej by³o przetwarzanie sygna³ów niestacjonarnych z wykorzystaniem koncepcji adaptacyjnej dopasowanej obserwacji.
W 2000 roku rozpocz¹³ pracê na stanowisku adiunkta w Zak³adzie Teorii Obwodów
i Sygna³ów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jeszcze przed ukoñczeniem pracy doktorskiej

zgromadzi³ znacz¹cy dorobek publikacyjny,
co z pewnoœci¹ przyczyni³o siê do przyznania mu w 2001 roku stypendium Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej dla m³odych naukowców. Jego zainteresowania naukowe pocz¹tkowo koncentrowa³y siê na zagadnieniach dotycz¹cych wykorzystania koncepcji adaptacyjnej dopasowanej obserwacji w przetwarzaniu
sygna³ów, w szczególnoœci sygna³ów niestacjonarnych. Równolegle uczestniczy³ w prowadzonych w Instytucie Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej badaniach
w dziedzinie radiolokacji, w tematyce dotycz¹cej przetwarzania sygna³ów w radarach FMCW.
W 2001 roku podj¹³ nowy kierunek badawczy nad opracowaniem nowej klasy przetworników analogowo-cyfrowych, wykorzystuj¹cych algorytmy wywodz¹ce siê z koncepcji
adaptacyjnej dopasowanej obserwacji.
Jest autorem 40 publikacji naukowych,
w tym 10 w czasopismach naukowych, m.in.
„Measurement”, „IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement” i „Metrology and

Słowa kluczowe
n adaptacyjne przetwarzanie sygnałów
n optymalizacja systemów
przetwarzania sygnałów
n przetworniki analogowo-cyfrowe
n koncepcja nieliniowej statystycznie dopasowanej
obserwacji
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Measurement Systems” oraz 30 w materia³ach
renomowanych konferencji naukowych.
W ramach obowi¹zków dydaktycznych na
Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych prowadzi³ zajêcia z przedmiotów: „Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów”, „Teoria sygna³ów i modulacji”, Teoria sygna³ów i informacji”,
„Sygna³y i systemy”, „Optymalne przetwarzanie sygna³ów”, „Teoria obwodów”, „Podstawy
techniki komputerowej”. W 2009 roku opracowa³ nowy przedmiot „Adaptive Signal Processing” i rozpocz¹³ prowadzenie zajêæ z tego
przedmiotu na studiach anglojêzycznych na
Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

