
i w przemyśle. Opra co wania te pod wzglę-
dem parametrów były zbli żone do najlepszych
osiąg nięć świato wych. Kilka z nich zostało
wdro żonych do pro dukcji przemysłowej przez
Zakład Do świad czalny Biura Urządzeń Tech -
niki Ją dro wej, Zakłady Wytwórcze Aparatury
Po mia rowej ELPO i Zakład Opracowań i Pro -
duk cji Aparatury Naukowej ZOPAN. W 1967
roku górna częstotliwość graniczna licz ni ko -
we go po miaru częstotliwości w jego opra co -
wa  niach kolejnych modeli użytkowych wy -
niosła 100 MHz, w 1968 roku — 150 MHz,
a w 1969 roku — 330 MHz. Opracowania te
były oparte na wykonanych wcześniej przez
niego analizach opublikowanych w pracach
zbiorowych Licznik elektroniczny w mier ni -
kach zliczających (Wydawnictwa Komu ni ka -
cji i Łączności, 1962) oraz Elektroniczne mier -
 niki zliczające (Wydawnictwa Komu ni ka cji
i Łączności, 1964). Dalsze rozwinięcie tej
analizy zawarte jest w jego pracy doktor skiej
z 1967 roku.

WALDEMAR
ANDRZEJ KIEŁEK
Waldemar Andrzej Kiełek urodził się 16 kwiet -
nia 1930 roku w Warszawie. Tam też w 1944
ro ku ukończył szkołę powszechną, a w 1949
ro ku liceum ogólnokształcące. W 1953 roku
otrzy mał dyplom inżyniera łączności, a w 1957
roku magistra inżyniera łączności na Wy dzia le
Łączności Politechniki Warszawskiej. W 1967
ro ku otrzymał stopień doktora, a w 1989 ro ku
stopień doktora habilitowanego na Wydziale
Elektroniki tej Uczelni. W latach 1952–1995
pracował na Politechnice War szaw skiej jako
nauczyciel akademicki, kolej no w Katedrze
Urzą dzeń Radiotechnicznych, następnie w Ins -
tytucie Radioelektroniki, w la tach 1967–1990
jako adiunkt, a w latach 1990–1995 jako do -
cent. W latach 1991–1995 był kierownikiem
Zakładu Radio ko mu nikacji Instytutu Radio elek -
troniki. W 1995 ro ku przeszedł na emeryturę.

W pierwszym okresie pracy na Poli tech -
ni  ce Warszawskiej, w latach pięćdziesią -
tych, opra  cowywał m.in. aparaturę odbiorczą
i uczest  niczył w badaniach odporności ra dio -
 ko munikacyjnych systemów modulacji na
za   kłócenia — dla zastosowań wojskowych.
Głów  nym jednak obszarem jego zaintereso -
wań badawczych w latach pięćdziesiątych,
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych było pod -
wyższanie granicznej górnej częstotliwo ści
pra cy liczników elektronicznych — naj pierw
lampowych, następnie tranzysto ro wych. Licz -
niki te stanowiły część opracowywanych przez
niego mierników często tliwości i odstępu cza -
su, które, wykonywane jednostkowo na Po -
litech nice Warszawskiej, były przekazywa -
ne użytkownikom w instytucjach badawczych
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Na początku lat siedemdziesiątych kraje

RWPG postanowiły uruchomić w ramach po -
 rozumienia Interkosmos globalną sieć dal mie -
rzy laserowych do mierzenia odległości do
sztucznych satelitów Ziemi pasywną im pu l so -
wą metodą radaru laserowego. W skład takich
dalmierzy musiały wejść mierniki od stępów
cza su o zakresie do 1 sekundy i o błę  dzie przy -
padkowym, już na początku tego okresu, 2 na -
nosekundy (30 cm w mierzonej odległości),
a następnie o błędzie coraz mniej szym. Na ta -
kie mierniki obowiązywało bardzo silne em -
bargo, a w krajach RWPG jedynie Waldemar
Kiełek był w owym czasie przygotowany do
szybkiego opracowania i bu dowy takich mier -
ników. Opracował modele o błędzie przy pad -
kowym 2 nanosekundy (1971) i 1 nano se kun -
da (1975). Następne mo   dele, opracowane wraz
z Adamem Ja strzęb skim, w których zasto so wa -
no inter pola cję ana logową między impulsami
o wzor cowym odstępie czasu, osiągnęły błąd
przypadkowy 100 pikosekund (1978) i 30 pi -
ko sekund (1983). Modele użytkowe tych mier -
ników, wykonywane początkowo w pracow ni
Wal demara Kiełka, a w latach osiemdziesiątych
w Zakładzie Doświadczalnym Apa ratury Ra -
dio elektronicznej Instytutu Radioelektroniki
Po litechniki Warszawskiej ZDAR, zostały za in -
 stalowane w latach siedemdziesiątych i osiem -
 dziesiątych w 15 obserwatoriach astrono micz -
nych lub geofizycznych w różnych punk tach
globu ziemskiego, stanowiąc wkład Polski
w bu  dowę sieci dalmierzy satelitarnych po ro -
 zumienia Interkosmos. Zajmował się też urzą   -
dzeniami odbiorczymi bardzo słabych (rzę  du
kilkudziesięciu fotonów) impulso wych syg na -
łów świetlnych oraz polepsza niem do kład -
ności pomiaru wielkich od leg ło ści przez od po -
 wiednie przetwarzanie odbie ra nego syg nału
stochastycznego, m.in. stosując w dal mie rzach
dyskryminatory tzw. sta ło frak cyjne we dług
włas  nego patentu oraz opra cowane przez sie -
bie dyskryminatory spełniające kryterium mak -
symalnej wiarygodności.

W latach 1975–1998 prowadził badania
analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
róż nych metod dyskryminacji chwili czaso wej
odbioru sygnału w dalmierzach sate li tar nych,
przedstawiając wyniki tych prac na spe cja lis -
tycznych konferencjach międzynarodowych.
Było to tematem jego pracy habilitacyjnej
z 1987 roku, zatytułowanej Wpływ obróbki
wie lofotoelektronowego sygnału odbitego na
dokładność laserowych impulsowych mier ni -
ków odległości do satelitów. Część wyników

opublikował w „IEEE Transactions on Instru -
men tation and Mea surement” (1988, vol. 47,
no 2). W drugiej połowie lat osiemdziesiątych
opracował syntetyzer częstotliwości wzorco -
wej 100 MHz o paropikosekundowej dokład-
ności wytwa rza nej skali czasu. Na początku lat
dzie więć dzie siątych przeprowadził badania
ana li tycz ne, eksperymentalne i symulacyjne
do  kład ności timingu w licznikach scyn ty la -
cyj  nych. Wyniki opublikował w „Nuclear Ins -
tru  ments and Methods in Physics Rese arch”
(1996, vol. A 368). Wykonał eksperyment po -
mia ru zanieczyszczeń gazowych atmosfery
nad rafinerią w Płocku metodą lidaru rama -
now skiego. W latach 1988–2004 prowadził
prace nad dokładnością absolutnych pomia -
rów miejscowego przyspieszenia ziemskiego
(dokładność względna rzędu 10–9) we współ -
pra cy z profesorem Zbig nie wem Ząbkiem
z Wy działu Geodezji Poli tech niki War szaw -
skiej. Wynikiem były 2 pub likacje, w tym w cza -
sopiśmie BIPM „Metrologia” (2004, vol. 41,
no 6).

Waldemar Kiełek opracował samodzielnie
lub kierował opracowaniem 47 urządzeń elek -
tronicznych, głównie pomiarowych. Opub li -
ko wał 38 pozycji. Jest autorem 3 i współ au -
to rem 4 patentów. Jest laureatem zespołowej
Nagrody Państwowej I stopnia w dziedzinie
techniki w 1966 roku. Za osiągnięcia badaw-
cze otrzymał 4 nagrody Mi ni stra Nauki (1962,
1968, 1974, 1981), na gro dę Sekretarza Nau -
ko wego Polskiej Akademii Nauk (1988) oraz
kilka nagród Rektora Po li techniki War szaw -
skiej. W latach 1971–1989 był członkiem
ko misji „Radar Laserowy” sek cji „Fizyka Kos -
micz na” porozumienia Inter kos mos. W latach
1974–1994 był członkiem Ko misji Geodezji
Satelitarnej Komitetu Ba dań Kosmicznych Pol -
skiej Akademii Nauk. Był opiekunem około
80 prac dyplomowych. W latach 1971–1997
prowadził wykłady z: „Mier nictwa cyf ro we go”,
„Techniki cyfro wej”, „Układów logicznych”,
„Techniki im pul so wej”, „Urządzeń ra dio wych”,
„Podstaw radio komunikacji” oraz „Pro jek to -
wa nia układów cyfrowych”. Był współauto rem
i redaktorem 3 skryptów wydanych przez Wy -
dawnictwa Po litechniki Warszawskiej (1971,
1972, 1973). Za organizację procesu dydak-
tycznego otrzy mał w 1972 roku nagrodę in dy -
widualną Mi ni stra Nauki i Szkolnictwa Wyż -
sze go. Jest od  znaczony Srebrnym i Złotym
Krzyżem Za słu gi oraz Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odro dze nia Polski.

Jest żonaty, ma córkę i wnuczkę.




