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ALE KSAN DER AL BIC KI
Ale ksan der Al bic ki uro dzi³ siê 24 ma ja 1941
ro ku w War sza wie. W 1958 ro ku ukoñ czy³
li ceum ogól no kszta³ c¹ ce w Ma ko wie Ma zo -
wiec kim. Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro -
ni ka ze spe cjal no œci¹ Te le tran smi sja Prze wo -
do wa uzy ska³ w 1965 ro ku na Wy dzia le
£¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw skiej. Sto pieñ
na u ko wy dok to ra na uk tech nicz nych (z wy -
ró¿ nie niem) uzy ska³ w 1973 ro ku w In sty tu cie
£¹cz no œci w Mie dze szy nie za roz pra wê Mi ni -
ma li za cja licz by sta nów w au to ma tach nie zu -
pe³ nych, a sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to -
wa ne go w 1980 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej za mo no gra fie
Kon struk tyw ne me to dy re a li za cji au to ma tów.
W 1964 ro ku pod j¹³ pra ce na Wy dzia le
£¹cz no œci w Pra cow ni Uk³a dów Lo gicz nych.
W 1980 ro ku po wie rzo no mu sta no wi sko do -
cen ta w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji Po li tech -
ni ki War szaw skiej. W 1967 ro ku odby³ prak ty -
kê za wo do w¹ w fa bry ce sy ste mów kon trol no-
-po mia ro wych Spre cher und Su che w Lin zu
(Au stria). W 1978 ro ku pra co wa³ ja ko wy k³a -
dow ca w La bo ra to rium Sy ste mów i Au to ma ty -
ki w Na ro do wej Wy ¿szej Szko le Te le ko mu ni -
ka cji (Éco le Na tio na le Supérieu re des Te le com -
mu ni ca tions) w Pa ry ¿u. W la tach 1974–1980
byt kie row ni kiem Za k³a du Pod staw Te le ko mu -
ni ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej. Od 1981 ro -
ku jest za tru dnio ny w De par ta ment of Elec tri -
cal and Com pu ter En gi ne e ring, Uni ver si ty of
Ro che ster (USA); od 1996 ro ku ja ko pro fes sor
of elec tri cal and com pu ter en gi ne e ring.

Za in te re so wa nia na u ko we Ale ksan dra Al -
bic kie go do ty czy ³y po cz¹t ko wo ana li zy i syn -
te zy uk³a dów lo gicz nych, a zw³a szcza two rze -
nia na rzê dzi wspo ma ga j¹ cych au to ma tycz ne

pro jek to wa nie. Wy ni ki pro wa dzo nych przez
nie go prac ba daw czych znaj do wa ³y prak tycz -
ne za sto so wa nie w pro jek to wa niu i uru cha -
mia niu przy rz¹ dów po mia ro wych na po trze by
trans mi sji da nych. Zaj mo wa³ siê tak ¿e za sto so -
wa niem uk³a dów mi kro pro ce so ro wych w sy s -
te mach ko mu ta cyj nych. Od 1981 ro ku te ma ty -
ka je go ba dañ za czê ³a ewo lu o waæ w kie run ku
pro jek to wa nia i te sto wa nia uk³a dów sca lo nych
wiel kiej ska li in te gra cji, a przede wszy st kim
pro jek to wa nia uk³a dów sa mo te sto wal nych.
Pra ce w tej dzie dzi nie by ³y spo nso ro wa ne
przez Se mi con duc tor Re se arch Cor po ra tion.
Kie ro wa³ tak ¿e pra ca mi nad syn te z¹ uk³a dów
i sy ste mów cy fro wych o ni skim po bo rze mo cy,
fi nan so wa ny mi przez Na tio nal Scien ce Fo un -
da tion, oraz ucze st ni czy³ w pra cach ze spo ³u
zaj mu j¹ ce go siê pro jek to wa niem nad prze wo d -
ni ko wych uk³a dów cy fro wych — ba da nia w tej
dzie dzi nie by ³y pro wa dzo ne w ra mach pro -
jek tu fi nan so wa ne go przez Air For ce Offi ce of
Scien ti fic Re se arch. Zaj mo wa³ siê rów nie¿ pro -
to ko ³a mi w ra dio wych sie ciach pa kie to wych.
W po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ tych przed mio -
 tem za in te re so wa nia Ale ksan dra Al bic kie go
sta ³y siê sie ci ener ge tycz ne, a zw³a szcza ana li -
za pr¹ dów har mo nicz nych oraz zdal na iden ty -
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fi ka cja odbior ni ków ener gii elek trycz nej w tych
sie ciach i ich kla sy fi ka cja. Ba da nia w tej dzie -
dzi nie by ³y pro wa dzo ne w USA na po trze by
Ro che ster Gas and Elec tric, New York Sta te
Ener gy Re se arch and De ve lop ment Au tho ri ty
oraz Elec tric Po wer Re se arch In sti tu te Inc.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem 16 ar ty -
ku ³ów w cza so pi smach na u ko wych, m.in.
w: „IE EE Trans ac tions on Com pu ters”, „IE EE
Trans ac tions on Com mu ni ca tions”, „IE EE Trans -
 ac tions on Cir cu it and Sy stems”, „IE EE Jo ur nal
of So lid Sta te Cir cu it” i w „ Roz pra wach Elek -
tro tech nicz nych”. Opu bli ko wa³ tak ¿e 91 ar -
ty ku ³ów w ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych. By³
pro mo to rem w 9 za koñ czo nych prze wo dach
dok tor skich. Za osi¹ gniê cia ba daw cze by³
na gra dza ny przez Mi ni stra £¹cz no œci (1972,
1974) oraz Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go
(1969, 1979, 1987).

Ale ksan der Al bic ki pro wa dzi³ wie le ory gi -
nal nych wy k³a dów na Po li tech ni ce War szaw -
skiej: „Te o ria i pro jek to wa nie uk³a dów im pul -
so wych” (1973–1980), „Al ge bra icz na te o ria
au to ma tów” (1973–1980), „Uk³a dy lo gicz ne”
(1970–1980) oraz w Uni ve ri sty of Ro che -
ster: „Di gi tal Cir cu it” (1981–1993), „Ad van ced
Swit ching The o ry and De sing” (1984–1993),
„Spe cial To pi ce in Com pu ter In ter fa cing and
Ne t works” (1984–1986), „VL SI Sy stems”
(1989–1994), „Da ta and Com pu ter Com mu -
ni ca tions” (1988–2000), „Elec tric Po wer Qu a -
li ty” (1999–2001). Pro wa dzi³ rów nie¿ se rie
wy k³a dów w Linz Uni ver si ty (Au stria), Tian jin
Uni ver si ty (Chi ny), Ro che ster In sti tu te of Tech -
no lo gy (USA), Bra zy lij skim to wa rzy stwie Mi -
kro e lek tro nicz nym w Sao Pau lo oraz w fir mie
Ea st man Ko dak (USA).

Jest wspó³ au to rem dwóch podrêcz ni ków
aka de mic kich: Al ge bra icz na te o ria au to ma tów

(WNT, War sza wa 1980) oraz Uk³a dy cy fro we
w te le ko mu ni ka cji (WKi£, War sza wa 1986),
a tak ¿e wie lu ra por tów i ar ty ku ³ów do ty cz¹ -
cych dy dak ty ki, pu bli ko wa nych m.in. w „IE EE
Trans ac tions on Edu ca tion” i ma te ria ³ach kon -
fe ren cyj nych.

Ale ksan der Al bic ki pe³ ni³ i nadal pe³ ni wie -
le funk cji orga ni za cyj nych na Uni wer sy te cie
w Ro che ster: jest m.in. cz³on kiem Uni ver si ty
Co un cil on Gra du a le Stu dy (1986–1991 i od
1999 ro ku), cz³on kiem Col le ge Co un cil (od
1996 ro ku) i prze wo dni cz¹ cym Gra du a le Cur -
ri cu lum Com mit tee w De par ta ment of Elec -
tri cal and Kom pu ter En gi ne e ring (1984–1992
i od 1999 ro ku).

Jest tak ¿e cz³on kiem (se nior mem ber) In sti -
tu te of Elec tro nic En gi ne ers (USA) oraz cz³on -
kiem ko le gium re dak cyj ne go cza so pi sma
„Jo ur nal of Elec tro nic Te sting: The o ry and Ap -
pli ca tions”, a tak ¿e ko mi te tów pro gra mo wych
wie lu kon fe ren cji miê dzy na ro do wych.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. W³a da czyn -
nie jê zy ka mi an giel skim i ro syj skim. Pa sjo nu je
go na rciar stwo i tu ry sty ka. W la tach 1964–1968
pe³ ni³ funk cjê pre ze sa Aka de mic kie go Klu bu
Na rciar stwa w War sza wie, przez wie le lat by³
in struk to rem na rciar stwa w Pol sce i w USA.
Zdo by³ br¹ zo wy me dal w ¯e glar skich Mi strzo -
stwach Pol ski w 1965 ro ku. In te re su je siê hi sto -
ri¹ i kul tu r¹ In dian obu Ame ryk. Uwa ¿a, ¿e
naj wiê cej za wdziê cza dok to ro wi Le o pol do wi
Grze go rzo wi — na u czy cie lo wi jê zy ka pol -
skie go i lo gi ki w li ceum ogól no kszta³ c¹ cym
w Ma ko wie Ma zo wiec kim, W³a dy s³a wo wi Ma -
jew skie mu — pro fe so ro wi Po li tech ni ki War -
szaw skiej, oraz dok to ro wi Er wi no wi Kin ne no -
wi — eme ry to wa ne mu pro fe so ro wi Uni ver si ty
of Ro che ster.
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