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AN DRZEJ
TY MON MI LEW SKI
An drzej Ty mon Mi lew ski uro dzi³ siê 19 kwiet -
 nia 1939 ro ku w War sza wie. Tu te¿ ukoñ czy³
szko  ³ê pod sta wo w¹ i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce.
Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra uzy ska³ w 1963 ro -
 ku, a sto pieñ dok to ra w 1969 ro ku na Wy dzia -
 le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Sto -
pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska³
w 1976 ro ku na Po li tech ni ce Wro c³aw skiej za
pra cê za ty tu ³o wa n¹ Opty ma li za cja me tod ba -
 da nia die lek try ków ma ³o strat nych w pa œmie
mi kro fa lo wym, a ty tu³ pro fe so ra w 1988 ro ku.

W la tach 1963–1991 An drzej T. Mi lew ski
pra co wa³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, na sta no wi skach od asy sten ta
do pro fe so ra, a od 1992 ro ku do chwi li obe c -
nej jest pro fe so rem zwy czaj nym w In sty tu cie
Te le ko mu ni ka cji Aka de mii Tech nicz no-Rol ni -
 czej w Byd go szczy. Pra cu je tak ¿e ja ko se kre -
tarz na u ko wy w In sty tu cie Te le- i Ra dio tech -
nicz  nym w War sza wie.

Spe cjal no œcia mi na u ko wy mi An drze ja
T. Mi lew skie go s¹: tech ni ka wy so kich czê sto tli -
 wo œci, przy rz¹ dy pie zo e lek trycz ne oraz te le in -
 for ma ty ka.

Pro wa dzo ne przez nie go pra ce ba daw cze
kon cen tru j¹ siê na trzech dzie dzi nach: tech ni -
 ce wy so kich czê sto tli wo œci, za rów no dla fal
elek tro ma gne tycz nych (mi kro fa le), jak i sprê -
¿y s tych fal (aku stycz ne fa le po wierzch nio we);
ma te ria ³o znaw stwie w sze ro kim pa œmie czê s -
to  tli wo œci oraz ana lo go wej i cy fro wej obrób ce
sy gna ³ów dla ³¹cz no œci bez prze wo do wej i ra -
 dio lo ka cji.

W po wy¿ szych dzie dzi nach pro wa dzi³ po -
 nad 20 te ma tów ba daw czych fi nan so wa nych

przez prze mys³, PR3, CPBR i ostat nio Ko mi tet
Ba dañ Na u ko wych.

Do ro bek na u ko wy An drze ja T. Mi lew skie -
 go obej mu je po nad 130 po zy cji. Wie le z je go
prac uka za ³o siê w re no mo wa nych cza so pi s -
mach za gra nicz nych, ta kich jak „IE EE Trans -
ac  tions on Mi cro wa ve The o ry and Me a su re -
ment”, „IE EE Trans ac tions on In stru men ta tion
and Me a su re ment”, „Jo ur nal of Phy sics” i „Fer -
 ro ma gne tics”. In ne by ³y opu bli ko wa ne w wy -
 daw nic twach kon fe ren cji miê dzy na ro do wych
w Wiel kiej Bry ta nii, W³o szech, Bel gii, Fran cji,
RFN, Szwaj ca rii, Bra zy lii, Chi nach i by ³ych kra -
 jach blo ku wscho dnie go. Pod su mo wa nie prac
z dzie dzi ny ma te ria ³o znaw stwa za war te zo sta -
 ³o za war te w mo no gra fii Me to dy ba da nia ma -
 te ria ³ów w pa œmie bar dzo wy so kich czê sto tli -
 wo œci (Wy daw nic twa Ko mu ni ka cji i £¹cz no -
œci, War sza wa 1983). Ostat nie la ta dzia ³al no œci
na u ko wej An drze ja T. Mi lew skie go zwi¹ za ne
s¹ z za sto so wa niem AFP w elek tro ni ce oraz
wy  ko rzy sta niem przy rz¹ dów z fa l¹ po wierzch -
 nio w¹ (AFP) ja ko czuj ni ków wiel ko œci nie e lek -
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 trycz nych oraz w obrób ce sy gna ³ów z³o ¿o -
nych dla ce lów ra dio lo ka cji i ³¹cz no œci bez -
prze  wo do wej.

An drzej T. Mi lew ski wy pro mo wa³ 13 dok -
 to rów; 2 uzy ska ³o póŸniej sto pieñ dok to ra ha -
 bi li to wa ne go. Przy go to wa³ wie le re cen zji prac
dok tor skich i ha bi li ta cyj nych, opra co wañ na u -
 ko wych i wnio sków pro jek tów ba daw czych.

W Aka de mii Tech nicz no-Rol ni czej w Byd -
 go szczy pro wa dzi³ m.in. na stê pu j¹ ce wy k³a dy:
„Te o ria po la elek tro ma gne tycz ne go”, „Pod sta -
 wy te le tran smi sji” i „Pod sta wy te le in for ma ty ki”.

Za dzia ³al noœæ na u ko w¹, dy dak tycz n¹
i kszta³ ce nie ka dry by³ na gro dzo ny ze spo ³o w¹
i in dy wi du al n¹ Na gro d¹ Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej, ze spo ³o w¹ Na gro d¹ Se kre ta rza
Pol  skiej Aka de mii Na uk i wie lo ma na gro da mi
rek tor ski mi.

Kie ro wa³ trze ma ze spo ³a mi ba daw czy mi.
Pierw szy z nich, ist nie j¹ cy na Wy dzia le Elek -
tro  ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, zaj mo wa³
siê w la tach 1975–1985 ma te ria ³o znaw stwem
mi kro fa lo wym. Ze spól opra co wa³ wie le me tod
ba da nia ma te ria ³ów, ta kich jak die lek try ki, pó³ -
 prze wo dni ki, fer ro ma gne ty ki w pa œmie czê sto -
 tli wo œci mi kro fa lo wych oraz wy ko na³ spe cja -
li s tycz n¹ apa ra tu rê do re a li za cji tych me tod,
któr¹ wdro ¿o no w wie lu la bo ra to riach ba daw -
 czych na te re nie kra ju. Dru gi, w które go sk³ad

wcho dz¹ oso by z Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li -
tech   ni ki War szaw skiej, Wy dzia ³u Te le ko mu -
ni  ka cji i Elek tro tech ni ki Aka de mii Tech nicz   -
no-Rol ni cza w Byd go szczy i In sty tu tu Te le-
i Ra  dio tech nicz ne go w War sza wie pro wa dzi³
ba da  nia nad przy rz¹ da mi z aku stycz n¹ fa l¹
po  wierzch nio w¹. Pra ce te go, ist nie j¹ ce go do
chwi li obe cnej ze spo ³u do ty czy ³y m.in. wy ko -
 na nia re zo na to rów i li nii opóŸnia j¹ cych z akus -
tycz n¹ fa l¹ po wierzch nio w¹ ja ko czuj ni ków
wiel ko œci fi zycz nych i che micz nych, oraz opra -
co wa nia i wy two rze nia wie lu mo de li dys per -
syj  nych li nii opóŸnia j¹ cych z aku stycz n¹ fa l¹
po wierzch nio w¹ dla za sto so wañ spe cjal nych.
Trze ci ze spó³ zaj mu je siê za ga dnie nia mi ana -
 lo go wej i cy fro wej obrób ki sy gna ³ów.

An drzej T. Mi lew ski jest cz³on kiem Sek cji
Te le ko mu ni ka cji Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko -
 mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk, a tak ¿e rad
na u ko wych In sty tu tu Te le- i Ra dio tech nicz ne  go
oraz Prze my s³o we go In sty tu tu Te le ko mu ni  ka -
 cji. Przez wie le ka den cji by³ i jest cz³on kiem Se -
 na tu Aka de mii Tech nicz no-Rol ni czej w Byd -
go sz czy. Dru g¹ ka den cjê pe³ ni funk cjê dy  rek -
 to ra In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji tej Uczel ni.

Za swe go naj lep sze go na u czy cie la uwa ¿a
prof. dr hab. in¿. Lu dwi ka Ba dia ma.

Jest ¿o na ty, ma tro je dzie ci.
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