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ANDRZEJ MIĘKINA
Andrzej Miękina urodził się 7 grudnia 1954 ro -
ku w Kielcach. Od 1956 roku mieszka w War -
szawie, gdzie ukończył szkołę pod sta wową
(1969). W 1974 roku został absolwentem Tech -
nikum Nukleonicznego w Otwo cku. W la tach
1974–1979 studiował na Wydziale Fizyki Tech   -
nicznej i Matematyki Stosowanej Poli tech ni ki
Warszawskiej. Od 1980 roku jest zatrud nio ny
w Instytucie Radio elek tro ni ki na Wydziale Elek -
troniki i Technik Infor ma cyjnych: począt ko wo
jako robotnik, a po uzy skaniu dyplomu ma gis -
tra inżyniera fizyki technicznej na sta no wisku
konstruktora, spe cja listy i nauczyciela akade -
mic  kiego, od 1998 roku — na stanowisku
adiun kta. Stopień doktora nauk technicznych
w dziedzinie elektroniki uzyskał na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1998
roku za rozprawę Zastosowanie wariacyj nych
metod odtwarzania mezurandów do popra -
wia nia jakości analiz spektrometrycznych.

Dwukrotnie przebywał na Uni ver sité du
Québec à Tro is-Ri viè res (Kanada) — w 1991 ro -
ku cztery miesiące i w 1994 roku dwa mie sią -
ce — jako chercheur invite, realizując system
wspomagania projektowania i badania me tod
odtwarzania mezurandów.

Zainteresowania badawcze Andrzeja Mię -
kiny od początku koncentrowały się na prob le -
matyce zastosowania cyfrowego przetwa rza -
nia sygnałów w spektrofotometrii i w in te -
ligentnych czujnikach optoelektro nicz nych,
sto so wa nych w monitoringu śro dowiska na tu -
ral ne go, w monitoringu przemysłowym, w te -
leko mu nikacji i w badaniach żywności. Na Po -
litechnice Warszawskiej brał udział w pracach
dotyczących auto maty zacji pomiarów fizy ko -
chemicznych, me tod odtwarzania wielkości

pomiarowych zmien nych w czasie, metod dy -
namicznego wzorcowania torów pomia ro wych
oraz me tod interpretacji danych spek tro fo to -
met rycz nych. W firmie Measurement Micro -
sys tems, Inc., jako research advisor, realizo wał
prace ba dawczo-rozwojowe dotyczące spek -
tro fotometrycznych monitorów optycznych
ka  na łów telekomunikacyjnych. Jest współ au -
to  rem ponad 30 artykułów w takich czaso pis -
mach jak „IEEE Transactions on Instru men ta tion
and Measurement” i „Measurement — Jour nal
of IMEKO”. Jest współtwórcą 9 za gra nicz nych
patentów. Za osiągnięcia badawcze był na gra -
 dzany przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż -
szego i Techniki (1986), i dwukrotnie przez
Rek tora Politechniki Warszawskiej (1981,
1986).

Andrzej Miękina brał udział w prowadze-
niu wykładów: „Opro gra mowa nie systemów
po miarowych”, „Metody i algorytmy prze twa -
rza nia sygnałów pomia rowych”, „Cyfrowe
prze  twarzanie sygnałów pomiarowych”, „Me -
tody numeryczne”, „Wstęp do metod nu me -
rycz nych” oraz w zajęciach laboratoryjnych
z przedmiotów „Systemy po miarowe”, „Me -
to dy numeryczne” i „Cyfrowa technika po -
mia  ro wa”. Ponadto prowadzi wy kład i zajęcia
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la bo  ratoryjne z przedmiotu „Tech nika obli -
cze nio wa i metody symulacyj ne” na studiach
wie czo rowych. Jest współautorem pod ręcz ni -
ka akademickiego Wstęp do metod nume rycz -
nych dla studentów elektroniki i technik in for -
macyjnych (Oficyna Wydawnicza Poli tech ni ki
Warszawskiej, War szawa 2009).

Andrzej Miękina jest członkiem (senior
mem  ber) Institute of Electrical and Electronic
Engineers (USA), gdzie pełni funkcję skarbnika
Polskiej Sekcji Institute of Electrical and Elec -
tro nics Engineers (IEEE).

Jest żonaty; ma syna i dwoje wnuków. Wła -
da biernie i czynnie językiem angielskim i ro -
syj skim. Interesuje się muzyką poważną, lite ra -
turą science-fiction i historyczną, wolne chwi le
lubi spędzać z wnukami w swoim ogrodzie.
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