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Mieczysław Rydel urodził się 27 listopada
1930 roku w Woli Mieleckiej. W 1949 roku
ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ryb ni -
ku. Dyplom inżyniera elektryka w specjalności
Teletransmisja uzyskał w 1953 roku na Wy -
dzia le Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gli -
wicach. Dyplom magistra inżyniera łączności
uzyskał w 1957 roku na Wydziale Łączności
Po litechniki Warszawskiej. Na tym że Wy dzia -
le w 1965 roku uzyskał stopień na u kowy dok -
tora nauk technicznych za rozprawę Analiza
teoretyczna własności niejednorodnych współ -
osiowych torów teletrans mi syjnych. Stopień
na ukowy doktora habili to wanego w zakresie
telekomunikacji uzyskał na Wydziale Elek tro -
niki Politechniki War szaw skiej w 1979 roku za
monografię Analiza syg nałów kodowych. Ty tuł
profesora nauk tech nicznych został mu na da -
ny przez Pre zy denta RP 29 lipca 1991 roku. Za -
trud nio ny jest w Politechnice Warszawskiej od
lutego 1955 roku jako nauczyciel akademicki,
po czątkowo w Katedrze Teletransmisji Wy dzia -
 łu Łączności, a następnie — po reformach or ga -
nizacyjnych — w Instytucie Tele ko munikacji
Wy działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych.

Działalność badawcza Mieczysława Ry dla
koncentrowała się wokół problematyki to rów
transmisyjnych i transmisji sygnałów (zwłasz-
cza cyfrowych) oraz na związanej z nią teorii
sygnałów kodowych. Zajmował się również
pro jektowaniem i konstruowaniem aparatury
po miarowej i laboratoryjnej. Prace aplikacyjne,
których z reguły był kierownikiem i współ wy -

konawcą, były m.in. wykonywane na za mó -
wie nia instytucji przemysłowych i naukowych,
takich jak fabryki kabli w Krakowie i Byd gosz -
czy, Przed się bior stwo Budowy Linii Kab lo -
wych, Biuro Studiów i Projektów Łączności,
Cen tralny Ośrodek Badań i Rozwoju Ko lej nic -
twa, Instytut Łączności, Wojskowy Instytut
Łącz ności, Pań stwo we Zakłady Tele trans mi syj -
ne. W latach 1956–1965 zajmował się opra co -
waniami przyrządów pomiarowych i aparatu ry
laboratoryjnej oraz teorią torów współ osio -
wych; opra cował metodykę wyznaczania pa -
ra metrów to rów i rozwinął teorię torów o lo -
sowych nie jednorodnościach stosowaną przy
inter pre tacji wyników pomiarów. W latach
póź  niejszych zajmował się zastosowaniem te -
orii grafów przepływowych do analizy ukła-
dów zawierających tory transmisyjne. Roz wi -
jał rów nież metody obliczania zniekształceń
impulsów niemodulowanych i modulowa-
nych w torach przewodowych. W 1970 roku,
podczas stażu w Królewskim Uniwersytecie
w Sztok holmie, zajmował się teorią błędów
transmisji cyfrowej. Po 1970 roku, zajął się te -
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orią kodowania transmisyjnego. Jest autorem
oryginalnych, stosowalnych do różnych klas
ko dów, modeli matematycznych kodera i ogól -
nych metod opisu sygnału łańcuchami Mar ko -
wa. Rozwinął metody analizy sygnałów ko do -
wych. Wyniki były wykorzystywane i rozwi ja -
ne w jego dalszych pracach prowadzonych ze
współpracownikami i doktorantami. Opra co -
wa no m.in. metody analizy widmowej syg na -
łów z cyfrowymi modulacjami fazy oraz przy -
spieszenia kątowego, metodę analizy procesu
fluktuacji fazowych w synchronizatorze ele -
men towym, rozwinięto teorię detekcji błędów
transmisji w regeneratorach i w odbiorniku,
roz winięto teorię procesu synchronizacji blo -
ko wej. Do tych zagadnień opracowano algo -
ryt my i programy komputerowe, w tym wiele
autorstwa Mieczysława Rydla. Zbadano wiele
kodów transmisyjnych, zaproponowano sze-
reg rozwiązań technicznych urządzeń. Wyniki
tych prac były wykorzystywane przez projek-
tantów systemów cyfrowych, między innymi
w Instytucie Tele komunikacji, przy opraco wa -
niu pierwszego w Polsce i jednego z pierw-
szych na świecie, doświadczalnego traktu świa -
tłowodowego PCM w Lublinie (1979) i kolej-
nych w Łodzi i Poznaniu (lata osiemdziesiąte).
Obecnie in te resuje się możliwościami zasto so -
wań procesów chaotycznych w telekomuni ka -
cji. Mie czysław Rydel jest autorem lub współ -
autorem ponad 60 artykułów, publikowanych
w czasopismach Polskiej Akademii Nauk
„Ar  chiwum Elektrotechniki” i „Rozprawy Elek -
 tro techniczne”, w „Zeszytach Nau ko wych Poli -
 tech niki Warszawskiej — Elektry ka”, „Prze glą -
dzie Telekomunikacyjnym” i „Wia do moś ciach
Telekomunikacyjnych”, „Proce ed ings SPIE”,
„AMSE Revue” oraz materiałach z konferencji
krajowych (m.in. Pol skie go Towarzystwa Elek -
trotechniki Teoretycznej i Stosowanej i Kra jo -
we go Sympozjum Tele komunikacji) i zagra -
nicz nych (m.in. IEEE In ter national Symposium
on Information The ory, Society of Photo-Opti -
cal Instrumentation Engineers i „Association for
Advancement of Modeling and Simulation
Tech niques in Enterprises”). Jest współtwórcą
dwóch patentów. Wyniki badań upowszech-
niał również w monograficznych cyklach wy -
 kładów, do których był zapraszany przez
ośrod ki naukowe i przemysłowe w kraju, oraz
w odczytach wygłaszanych w kraju i za gra ni -
cą. Był opiekunem naukowym i promotorem
w 5 zakoń czonych przewodach doktorskich,
w tym trzech obronionych z wyróżnieniem
i jed nego zagranicznego. Sprawował także
opie kę naukową nad doktorantami z ośrodków
krajowych i zagranicznych, odbywającymi sta -
 że naukowe. Recenzował rozprawy doktorskie

i przewody habilitacyjne, a także liczne pub li -
kacje i granty Komitetu Badań Nau ko wych. Od
lat 80. jest członkiem Sekcji Tele ko munikacji
Ko  mitetu Elektroniki i Tele ko mu  nikacji Pol skiej
Akademii Nauk, członkiem Rady Sym po zjum
i Komitetu Programowego Krajowego Sym po -
zjum Telekomunikacji. W la tach 1992–2000,
jako Przewodniczący Ko mi sji Rady Wy dzia łu
Elektroniki ds. Prze wo dów Doktorskich kie -
run ku Telekomunikacji przeprowadził ponad
20 obron.

Jako nauczyciel akademicki prowadził róż -
nego rodzaju zajęcia dydaktyczne na wszyst-
kich rodzajach studiów, m.in. wykłady: „Pod -
stawy teletransmisji”, „Tory telekomunikacyjne”,
„Teoria transmisji sygnałów cyf ro wych”, „In tro -
duction to Signal Trans mis sion”. Poza Po li tech -
niką Warszawską wykładał w filii Uni wer sy -
te tu Śląskiego i w Wie czorowej Szkole Inży -
nier skiej oraz prowadził specjalistyczne cykle
wykładów dla pracowników telekomunikacji.
W wykładach uwzględniał własne badania
i opracowania. Jest autorem lub współautorem
4 skryptów Politechniki Warszawskiej i 4 ksią -
żek (WKiŁ). Jako wykładowca został w 1979
ro ku wyróżniony przez studentów „Złotą Kre -
dą”. Kierował ponad 60 pracami dyplomo wy -
mi. Przewodniczy jednej z Komisji Egza mi nów
Dyplomowych w Ins tytucie Telekomunikacji.
Był kilkakrotnie członkiem Komisji Rady Wy -
dzia łu związanych z dydaktyką: Pro gra mo wej,
Rozwoju Kadry, Organizacji Wydziału. Opra -
cował wie le programów przedmiotów. W Ins -
tytucie Telekomunikacji, w latach 1972–1974,
1980– –1984 i 1987–1990 był kierownikiem
Za kładu Podstaw Telekomunikacji, a w la tach
1972–1973 i 1978 –1980 zastępcą dyrektora
ds. nauczania.

Za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne
Mie czysław Rydel został odznaczony: Meda -
lem Komisji Edukacji Narodowej (1976), Zło tą
Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”
(1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1977), Zło tą
Odznaką „Zasłużony dla Politechniki War -
szawskiej” (1980), Złotą Honorową Od znaką
„Zasłużony Pracownik Łączności” (1983), Krzy -
żem Kawalerskim Orderu Od ro dzenia Polski
(1987), Medalem „Zasłużony dla Krajowego
Sympozjum Telekomunikacji” (1999).

Zmarł nagle, w pełni sił twórczych, 2 grud -
 nia 2005 roku w Warszawie. Był wybitnym
na u  kowcem, cenionym i lubianym nau czy cie -
 lem oraz dobrym szefem. Kochał swo ją pracę
i, w każdej wolnej chwili, wypoczynek w uko -
chanych Tatrach, gdzie kiedyś uprawiał naj -
trud niejsze wspinaczki, a w późniejszych la tach
— samotne wędrówki z aparatem fotogra-
ficznym.
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