
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

smolik

WALDEMAR
TOMASZ SMOLIK
Waldemar Tomasz Smolik urodził się 5 kwiet -
 nia 1966 roku w Otwocku. Edukację roz po -
czął w Szkole Podstawowej nr 1 w Jó ze fo wie,
kontynuował w Szkole Pod sta wowej nr 126 na
warszawskiej Pradze. Jest absolwentem II Li ce -
um Ogólnokształcącego im. Stefana Bato re go
(matura w 1985 roku). Studiował na Wy dzia le
Elektroniki Poli tech niki Warszawskiej. Uzys kał
dyplom magistra inżyniera o specjalności Apa -
ratura Elektroniczna w Instytucie Radio elek -
tro niki. W la tach 1991–1997 był uczestnikiem
studiów doktoranckich na tym wydziale i w Ins -
tytucie Wysokich Energii w Brukseli (In ter uni -
versity Institute for High Energies, Free Uni ver -
sity of Brussels). Doktorat z nauk technicznych
obronił w 1997 roku (na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Technik Informacyjnych Po litechniki War -
szaw skiej). Jego promotorem był kierownik
Za kładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej pro -
fesor Zdzisław Paw łowski. Od 1998 roku jest
zatrudniony na sta nowisku adiunkta w Za kła -
 dzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytu -
cie Radio elek troniki Politechniki War szaw skiej.

Waldemar Smolik rozpoczął swoją działal -
ność naukową od informatyki medycznej i prac
nad komputerowym systemem dla me dy cyny
nu klearnej NMS (Nuclear Medicine System),
two rzonym pod kierunkiem doktora Romana
Sza batina i doktora Piotra Brzes kie go. System
NMS został opracowany do wspo ma gania pro -
 cesu diagnostycznego w me dy cy nie nuklear-
nej, obsługiwał akwizycję, wi zu alizację i ana -
 lizę obrazów scyntygraficznych i tomo gra ficz -
 nych SPECT. System NMS został zainstalowany
w po nad 20 Zakładach Medycyny Nuklearnej

(głównie w Aka de miach Medycznych i Szpi -
ta lach Wojewódz kich). Rozprawa doktorska
Wal demara Smo lika dotyczyła algorytmów re -
konstrukcji obra zów w tomografii SPECT.

W latach 2002–2011 Waldemar Smolik
zaj mował się elektryczną tomografią pojem -
noś ciową w zespole docenta Romana Sza ba -
ti na. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu
Elek trycznego Tomografu Pojemnościowego
ET3 do wizualizacji rozkładu przenikalności
di elektrycznej. W opracowanym tomografie
za  stosowano nową oryginalną technologię po -
miaru femtofaradowych pojemności o trójde -
ka dowej dynamice. Tomograf ET3 znalazł za -
 stosowanie w laboratoriach w kraju i za gra nicą
(Manchester, UK; New Castle, Au stra lia) do
wi zualizacji przepływów. Opracował system
ECTsim do modelowania i rekonstrukcji obra -
zów w elektrycznej tomografii po jem noś cio -
wej. System, zrealizowany jako pa  kiet do śro -
dowiska MATLAB, umożliwia modelowanie
sond tomograficznych (roz wią zanie problemu
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w przód) i rekon struk cję obrazów (rozwiązanie
problemu odwrotnego) za pomocą algorytmów
nieli nio wych. Waldemar Smolik opublikował
wiele prac o tej tematyce w renomowanych
cza sopismach.

Waldemar Smolik brał udział w kilku dzie -
 sięciu konferencjach naukowych, opub li ko wał
wiele artykułów w czasopismach, w tym kil ka -
naście w czasopismach z tzw. li sty filadelfij-
skiej. Jest współautorem rozdziału książki po -
świę conej elektrycznej tomografii pojemno-
ściowej. Brał udział w kilkunastu projektach
badawczych i rozwojowych. Był kierownikiem
kilku projektów badawczych. Za działalność
na ukową otrzymał wiele na gród: w 1993 roku
— Nagrodę zespołową Mi nistra Edukacji Na ro -
dowej za „opracowanie systemu do akwizycji,
wizualizacji i ana li zy obrazów dla medycyny
nuklearnej” i trzy krotnie — Nagrody zespo ło -
we Rektora Po li techniki Warszawskiej (w 2003

roku za „elek tryczny tomograf pojemnościo-
wy”, w 2005 roku za „osiągnięcia naukowe
w 2004 roku” i w 2008 roku za „działalność
na ukową w la tach 2006–2007”).

W ramach działalności dydaktycznej na
Wy dziale Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych
Waldemar Smolik prowadzi zajęcia ze stu den -
tami z różnych specjalności: Elek tro nika i In for -
matyka w Medycynie, Inżynieria Kom pu te ro wa
i Inżynieria Biomedyczna. Obec nie prowadzi
wykłady z „Pro gra mo wa nia obiektowego”,
„Ję zyków programowania” i „Tomografii kom -
 pu terowej”. Prowadził wy kła dy z „Opro gra -
mo wa nia systemów me dycz nych” i „Technik
mul timedialnych”. Wal de mar Smolik zaanga -
żo wany był w rozwój la bo ratorium tomografii
komputerowej. Dzię ki jego zaangażowaniu la -
boratorium to zo sta ło wyposażone w rentge -
now ski tomograf komputerowy i przeszło ko lej -
ne modernizacje.
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