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DA NIEL GRY GLEW SKI
Da niel Gry glew ski uro dzi³ siê 1 gru dnia 1970
ro ku w War sza wie. Po ukoñ cze niu Tech ni kum
Elek tro nicz ne go przy ul. Ge ne ra ³a Za j¹cz ka 7
w War sza wie (1991) roz po cz¹³ stu dia na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
W 1996 ro ku uzy ska³ dy plom ma gi stra in ¿y -
nie ra i roz po cz¹³ stu dia dok to ranc kie. Sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych (z wy ró¿ nie niem)
uzy ska³ w 2001 ro ku za roz pra wê Mi ni ma li za -
cja zmian trans mi tan cji mi kro fa lo wych im pul -
so wa nych wzmac nia czy mo cy kla sy A po œwiê -
co n¹ zja wi skom ter micz nym w tran zy sto rach
Ga As ME SFET. W tym sa mym cza sie pod j¹³
pra cê za wo do w¹ w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni -
ki Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie pra cu -
je do chwi li obe cnej na sta no wi sku ad iunk ta. 

W pra cy na u ko wej Da niel Gry glew ski zaj -
mu je siê pro ble ma ty k¹ pro jek to wa nia wy so -
ko sta bil nych Ÿróde³ mi kro fa lo wych, wzmac -
nia czy ni sko szum nych, sze ro ko pa smo wych
prze suw ni ków fa zy oraz za sto so wa nia mi tych
uk³a dów w sy ste mach ra dio ko mu ni ka cyj nych
i ra dio lo ka cyj nych. Wy ni ki tych prac zo sta ³y
opu bli ko wa ne w po nad 60 ar ty ku ³ach na u ko -
wych i ko mu ni ka tach kon fe ren cyj nych.

Da niel Gry glew ski bie rze ak tyw ny udzia³
w pra cach kon struk cyj no-apli ka cyj nych wy ko -
ny wa nych przez Za k³ad Te chniki Mikro fa lo wej
i Radiolokacyjnej dla prze my s³u, m.in. ucze st -
 ni czy³ w du ¿ych pro jek tach wdro ¿e nio wych

do ty cz¹ cych kon wer sji pasm 2,4–3,5 GHz
pub licz nych sie ci ra dio wych punkt–wie lo -
punkt (LU CENT IRT2000, AL CA TEL A9800)
dla El-Net i NE TIA w po nad 100 lo ka li za cjach.
Jest rów nie¿ wspó³ au to rem kil ku eks per tyz wy -
ko na nych na zle ce nie Pol skiej Agen cji ¯e glu -
gi Po wie trz nej i Pol skich Po rtów Lot ni czych
Wro c³aw i Gdañsk. 

Da niel Gry glew ski pro wa dzi za jê cia
z przed mio tów „Uk³a dy elek tro nicz ne” i „Pod -
sta wy tech ni ki wiel kich czê sto tli wo œci”, æwi -
cze nia la bo ra to ryj no-pro jek to we w ra mach
przedmio tów „Tech ni ka mi kro fa lo wa” i „Bez -
prze wo do we sie ci do stê po we” oraz jest opie -
ku nem stu den tów w ra mach pra cow ni pro ble -
mo wych i dy plo mo wych.

Pry wat nie jest ¿o na ty, ma dwóch sy nów.
Sło wa klu czo we

n technika mikrofalowa

n układy elektroniczne

n sieci radiowe




