
KON RAD
JÊ DRZE JEW SKI
Kon rad Jê drze jew ski uro dzi³ siê w 1971 ro ku
w Lu bli nie. W 1990 ro ku ukoñ czy³ II Li ceum
Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ste fa na ¯e rom skie go
w To ma szo wie Ma zo wiec kim. W trak cie na u -
ki w szko le œre dniej by³ fi na li st¹ XVI Olim pia -
dy Wie dzy Tech nicz nej w gru pie elek tro nicz -
no-elek tro tech nicz nej. W 1990 ro ku roz po cz¹³
stu dia na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1995 ro ku
(z wy ró¿ nie niem) i dy plo mem ma gi stra in ¿y -
nie ra w dzie dzi nie elek tro ni ki i te le ko mu ni ka -
cji. Pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a al go ryt mów
opty mal nej de tek cji sy gna ³ów i esty ma cji ich
pa ra me trów przy ad ap ta cyj nym ste ro wa niu od -
bior ni kiem. W 1993 ro ku roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Na uk Eko no micz nych Uni wer sy te tu
War szaw skie go, które ukoñ czy³ z wy ró¿ nie -
niem w 1998 ro ku z dy plo mem ma gi stra eko -
no mii w dzie dzi nie ban ko wo œci i fi nan sów.
Pra ca ma gi ster ska do ty czy ³a pro mo cji us³ug
ban ko wych w In ter ne cie. W 1995 ro ku roz po -
cz¹³ stu dia dok to ranc kie na Wy dzia le Elek tro -
ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Roz pra wê dok tor sk¹ w dzie dzi nie
elek tro ni ki obro ni³ (z wy ró¿ nie niem) w 2000
ro ku. Te ma tem roz pra wy dok tor skiej by ³o prze -
twa rza nie sy gna ³ów nie sta cjo nar nych z wy ko -
rzy sta niem kon cep cji ad ap ta cyj nej do pa so wa -
nej ob ser wa cji. 

W 2000 ro ku roz po cz¹³ pra cê na sta no -
wi sku ad iunk ta w Za k³a dzie Te o rii Ob wo dów
i Sy gna ³ów w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz -
nych na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej. Je sz -
cze przed ukoñ cze niem pra cy dok tor skiej

zgro ma dzi³ zna cz¹ cy do ro bek pu bli ka cyj ny,
co z pew no œci¹ przy czy ni ³o siê do przy zna -
nia mu w 2001 ro ku sty pen dium Fun da cji na
Rzecz Na u ki Pol skiej dla m³o dych na u kow -
ców. Je go za in te re so wa nia na u ko we po cz¹t ko -
wo kon cen tro wa ³y siê na za ga dnie niach do ty -
cz¹ cych wy ko rzy sta nia kon cep cji ad ap ta cyj -
nej do pa so wa nej ob ser wa cji w prze twa rza niu
sy gna ³ów, w szcze gól no œci sy gna ³ów nie sta -
cjo nar nych. Rów no le gle ucze st ni czy³ w pro -
wa dzo nych w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro -
nicz nych Po li tech ni ki War szaw skiej ba da niach
w dzie dzi nie ra dio lo ka cji, w te ma ty ce do ty cz¹ -
cej prze twa rza nia sy gna ³ów w ra da rach FMCW.

W 2001 ro ku pod j¹³ no wy kie ru nek ba daw -
czy nad opra co wa niem no wej kla sy prze twor -
ni ków ana lo go wo-cy fro wych, wy ko rzy stu j¹ -
cych al go ryt my wy wo dz¹ ce siê z kon cep cji
ad ap ta cyj nej do pa so wa nej ob ser wa cji.

Jest au to rem 40 pu bli ka cji na u ko wych,
w tym 10 w cza so pi smach na u ko wych, m.in.
„Me a su re ment”, „IE EE Trans ac tions on In stru -
men ta tion and Me a su re ment” i „Me tro lo gy and
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Sło wa klu czo we
n adaptacyjne prze twa rza -

nie sygnałów

n optymalizacja systemów
przetwarzania sygnałów

n przetworniki analogo wo-
-cyfrowe

n koncepcja nieliniowej sta -
tystycznie dopasowanej
obserwacji



Me a su re ment Sy stems” oraz 30 w ma te ria ³ach
re no mo wa nych kon fe ren cji na u ko wych.

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych pro wa dzi³ za jê cia z przedmio tów: „Cy -
fro we prze twa rza nie sy gna ³ów”, „Te o ria sy gna -
³ów i mo du la cji”, Te o ria sy gna ³ów i in for ma cji”,
„Sy gna ³y i sy ste my”, „Opty mal ne prze twa rza -
nie sy gna ³ów”, „Te o ria ob wo dów”, „Pod sta wy
tech ni ki kom pu te ro wej”. W 2009 ro ku opra co -
wa³ no wy przedmiot „Ad ap ti ve Si gnal Pro ces -
sing” i roz po cz¹³ pro wa dze nie za jêæ z te go
przedmio tu na stu diach an glo jê zycz nych na
Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych.
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