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An to ni Do bro s³aw Grzan ka uro dzi³ siê w 1955
ro ku w Pa bia ni cach. Tech ni kum Elek tro nicz ne
w Pa bia ni cach ukoñ czy³ w 1975 ro ku. Ja ko
fi na li sta Olim pia dy Ma te ma tycz nej roz po cz¹³
stu dia na wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej, które ukoñ czy³ w 1980 ro ku,
uzy sku j¹c dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro -
ni ki w dzie dzi nie na uk tech nicz nych. Je go pra -
ca ma gi ster ska do ty czy ³a prze twa rza nia sy gna -
³ów w apa ra tu rze neu ro chi rur gicz nej. Na u kê,
po ³¹ czo n¹ z pra c¹ ba daw cz¹ kon ty nu o wa³ na
stu diach dok to ranc kich na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Roz pra wê dok -
tor sk¹ w dzie dzi nie na uk tech nicz nych obro ni³
na tym ¿e wy dzia le w 1986 ro ku (z wy ró¿ nie -
niem). Te ma ty ka pra cy dok tor skiej by ³a roz wi -
niê ciem pra cy ma gi ster skiej. Pra cê za wo do w¹
roz po cz¹³ w 1985 ro ku w In sty tu cie Pod staw
Elek tro ni ki ja ko kon struk tor, szyb ko awan su j¹c
na sta no wi sko spe cja li sty, a po tem ad iunk ta.

W 2003 ro ku uzy ska³ sto pieñ na u ko wy
dok to ra ha bi li to wa ne go w dys cy pli nie Bio cy -
ber ne ty ka i In ¿y nie ria Bio me dycz na na pod -
sta wie de cy zji Ra dy Na u ko wej In sty tu tu Bio cy -
ber ne ty ki i In ¿y nie rii Bio me dycz nej Pol skiej
Aka de mii Na uk. Mo no gra fia ha bi li ta cyj na mia -
³a ty tu³ Ry no ma no me tria i ry no me tria aku s -
tycz na — obiek ty wi za cja oce ny prze strze ni
we wn¹trz no so wych. W 2007 ro ku otrzy ma³
sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne go na Po -
li tech ni ce War szaw skiej. 

Zgro ma dzi³ istotny do ro bek pu bli ka cyj ny,
w tym w zna cz¹ cych wy daw nic twach miê -
dzy na ro do wych kon fe ren cji na u ko wych i re -

no mo wa nych cza so pi smach na u ko wych. Je go
za in te re so wa nia na u ko we po cz¹t ko wo kon -
cen tro wa ³y siê wo kó³ za ga dnieñ do ty cz¹ cych
me tod prze twa rza nia in for ma cji zwi¹ za nej
z uk³a dem we wn¹trz cza szko wym. Po dok to ra -
cie roz wi ja³ pra ce in ¿y nier skie na u¿y tek la ryn -
go lo gii, przede wszy st kim in ten syw nie zaj mu -
j¹c siê s³u cho wy mi po ten cja ³a mi wy wo ³a ny mi
pnia mózgu, emi sj¹ oto a ku stycz n¹ i ry no me tri¹
oraz mo w¹ osób po usu niê ciu krta ni.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem po nad
200 pu bli ka cji z tej dzie dzi ny, z cze go 20 to
wspó³ au tor skie ar ty ku ³y w cza so pi smach me -
dycz nych miê dzy na ro do wych o sze ro kim
za siê gu. Naj wa¿ niej szy mi s¹: Iden ti fi ca tion of
Oto  a co u stic Emis sions Com po nents by Me ans
of Ad ap ti ve Ap pro xi ma tions (W.W. Je drzej -
czak, K.J. Bli now ska, W. Ko nop ka, A. Grzan ka,
P.J. Dur ka w „Jo ur nal Aco u sti cal So cie ty Ame -
ri ca”, 2004, 115:2148-2158.), Ti me-Fre qu en cy
Ana ly ses of TE O AE Re cor dings from Nor mal
and SNHL Pa tients (S. Hat zo po u los, J. Cheng,
A. Grzan ka, A. Mar ti ni w „Au dio lo gy”, 2000,
39, 1–12), Me thods for For mant Extrac tion in
Spe ech of Pa tients After To tal La ryn gec to my
(R. Pie truch, M. Mi chal ska, W. Ko nop ka,

g r z a n k a
INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

Sło wa klu czo we
n in ży nie ria bio me dycz na

n elek tro fi zjo lo gia

n emi sje oto a ku stycz ne

n ry no me tria

n bez kr ta niow cy

n gu sto me tria



A. Grzan ka w „Proc. and Con trol”, vol. 1,
2006, 107–112), A. Bi la te ral Na sal Al ler gen
Pro vo ca tion Mo ni to red with Aco u stic Rhi no -
me try. As ses sment of Both Na sal Pas sa ges and
the Si de Re ac ting with Gre a ter Con ge stion:
Re la tion to Na sal Cyc le (T. Go tlib, B. Sa mo -
lin ski, A. Grzan ka w „Clin. Exp. Al ler gy”, 2005,
35:313-8).

Oprócz mo no gra fii ha bi li ta cyj nej, jest au -
to rem lub wspó³ au to rem roz dzia ³ów w kli ku
ksi¹¿ kach o te ma ty ce zwi¹ za nej z za ga dnie nia -
mi in ¿y nier ski mi w ba da niach s³u chu i mo wy.

W la tach 2008–2009 roz sze rzy³ swo je za -
in te re so wa nia na ba da nia na apa ra tu r¹ sto -
so wa n¹ w po ³o¿ nic twie i roz po cz¹³ ba da nia
nad elek trycz n¹ ak tyw no œci¹ ma ci cy. Pro wa -
dzi rów nie¿ pra ce z za kre su ba da nia zmy s³u
sma ku u cz³o wie ka.

Jest wspó³ au to rem dwóch pa ten tów kra -
jo wych.

Antoni D. Grzanka by³ ini cja to rem i prze -
wo dni cz¹ cym kon fe ren cji: In ¿y nie ria Bio me -
dycz na i Te le me dy cy na, która oby wa ³a siê
w la tach 2006–2008. Jest za pra sza ny do ko -
mi te tów na u ko wych kon fe ren cji m³o dych na -
u kow ców. Jest re cen zen tem pro gra mów ba -
daw czych, pu bli ka cji i roz praw na u ko wych
(pol skich i za gra nicz nych).

Bra³ udzia³ w pro jek tach ba daw czych
z dzie dzi ny prze twa rza nia ci œnie nia we wn¹trz -
cza szko we go, dia gno sty ki ry no lo gicz nej i al -
ger go lo gicz nej. By³ kie row ni kiem gran tów
Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go
z za kre su ba da nia sy gna ³u emi sji oto a ku stycz -
nej oraz ba da nia g³o su osób po usu niê ciu
krta ni.

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
pro wa dzi³ za jê cia z przedmio tów: „Wzmac -
nia cze ope ra cyj ne”, „Cy fro we prze twa rza nie
sy gna ³ów bio lo gicz nych”, „Pod sta wy tech nik
in for ma cyj nych w me dy cy nie”.

W la tach 1996–1999 pra co wa³ w w In s -
ty tu cie Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³u chu w War sza -
wie, po cz¹t ko wo na sta no wi sko spe cja li sty,
a po tem ad iunk ta, gdzie zaj mo wa³ siê te ma ty -
k¹ ba dañ prze sie wo wych s³u chu u no wo rod -
ków oraz ba da nia mi nad tech ni ka mi dia gno s -
tycz ny mi w au dio lo gii.

W la tach 2001–2006 by³ tak ¿e pra cow ni -
kiem dy dak tycz nym w Aka de mii Me dycz nej
w War sza wie (Wy dzia³ Na u ki o Zdro wiu),
gdzie opra co wa³ i wy k³a da³ ta kie przedmio ty,
jak „Bio sta ty sty ka”, „Me to do lo gia ba dañ na u ko -
wych” oraz „Tech ni ki in for ma cyj ne”. Obe cnie
wy k³a da na Po li tech ni ce War szaw skiej przed -
mio ty „Ana li za i mo de lo wa nie pro ce sów fi zjo -
lo gicz nych”, „Pod sta wy mo de lo wa nia w me -
dy cy nie” (PMOM) oraz „Pro gram ming I” na
stu diach an glo jê zycz nych.

Na pi sa³ skryp ty do przedmio tów PMOM
i „Me to do lo gia ba dañ na u ko wych w me dy cy -
nie” (wspó³ au tor ski). Jest opie ku nem Stu denc -
kie go Ko ³a Na u ko we go Cy ber ne ty ki, z któ -
rym wspól nie orga ni zu je im pre zy na Fe sti wa lu
Na u ki.

W 2005 zo sta³ odzna czo ny Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi Rzecz po spo li tej Pol skiej.

In te re su je siê ogro dnic twem i lu bi pod ró -
¿o waæ.
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