
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

na stanowisku starszego konstruktora, od 1968
roku był zatrudniony na sta no wisku adiunkta
w Instytucie Radioelektroni ki, a od 1971 ro ku
— na stanowisku docenta. W tym okresie je go
działalność naukowa kon centrowała się m.in.
wokół zagadnień zwią zanych z badaniem znie -
kształceń intermodulacyjnych przy wie lo krot -
nej transmisji sygnałów wizyjnych. Był współ -
autorem opra cowania przetwornika a/c ukła du
steru ją cego i kompresora sygnału mowy, a tak -
że unikatowej aparatury do odbioru, pomiaru
i re jestracji sygnałów sztucznych satelitów Zie -
 mi. Zajmował się również analizą przesyłania
sygnałów wizyjnych drogą kablową na duże
odległości, w wyniku której został opracowa ny
prototyp układów korekcyjnych dla War szaw -
skich Zakładów Telewizyjnych oraz oryginalny
system instalacji tele wi zji użytkowej na po -
trze by techniki audio wi zualnej na Wydziale
Mechanicznym Tech nologicznym Poli tech ni -
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ALEKSANDER MAC
(1932–1988)

Aleksander Mac urodził się 21 lipca 1932
roku w Zagórzu, powiat Przeworsk. W 1948
ro ku rozpoczął naukę w liceum pedagogicz -
nym. W 1949 roku wstąpił do wojska jako
ochot nik. Maturę uzyskał w 1952 roku, w cza -
sie pełnienia służby wojskowej.

W 1954 roku wyjechał na studia do Związ -
 ku Radzieckiego. Studiował na Wy dziale Ra -
dio techniki Moskiewskiego Insty tutu Ener ge -
tycz nego. Po ukończeniu studiów w 1960 roku
rozpoczął staż naukowy w tym Instytucie. Do
1963 roku zajmował się urzą dzeniami radio -
lo kacyjnymi, a następnie zagadnieniami z za -
kresu telewizji specjalnej, a zwłaszcza — ba da -
niami i konstrukcją apa ra tury kontrolno-po mia -
rowej. Między innymi skonstruował precy zyj ny
oscyloskop do po mia ru i badań sygnału tele wi -
zyjnego oraz opra cowywał teoretyczne pod -
sta wy często tli wościowej metody pomiaru nie -
liniowości odchylania w kamerach telewizyj -
nych. Na pod stawie tej metody skonstruował
i wyko nał prototypy przyrządu do pomiaru
nie li nio wości odchylenia w kamerach te le -
wi   zyj nych, który został nagrodzony meda lem
na Wy stawie Osiągnięć Narodowych ZSRR
w 1964 roku, oraz przyrządu do pomiaru nie -
liniowości odchylania w odbiornikach tele -
wi zyjnych.

W 1966 roku obronił pracę doktorską Ba -
da nie częstotliwościowej metody pomiaru nie -
liniowości układów odchylania w kame rach
telewizyjnych.

W tym samym roku rozpoczął pracę na Po -
 litechnice Warszawskiej, w dawnej Ka te drze
Urządzeń Radiotechnicznych i Tele wi zyj nych,

Słowa kluczowe
n telewizja

n urządzenia radioloka -
cyj ne



ki Warszawskiej. Prowadził również badania
układów ra dio ko munikacyjnych w paśmie fal
de cy met ro wych i centymetrowych na potrze-
by służby specjal nej.

W latach 1982–1988 pełnił funkcję kie -
row  nika Zakładu Telewizji Instytutu Ra dio -
elek troniki Politechniki Warszawskiej. Jed no -
cześnie współpracował z przemysłem tele wi -
zyj  nym, zajmując się korekcją długiego kabla
współosiowego przy przesyłaniu sygnałów te -
le wizyjnych.

Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu
techniki odbioru, systemów radiotechnicz -
nych, radiokomunikacji, techniki mikrofalo wej
i telewizji. Kierował 21 pracami dyplomowymi.

Był autorem wielu publikacji w materia -
łach konferencyjnych wydawanych w języku
rosyjskim i niemieckim oraz w czasopismach
naukowo-technicznych. Jego opublikowany
do   robek naukowy obejmuje 18 pozycji, w tym
16 własnych. Wiele prac zostało wydanych
przez Oficynę Wydawniczą Politechniki War -
 szawskiej, m.in.: A. Fiok, M. Rusin, A. Mac,
A. Słowikowski, S. Poniatowski, Apa ratura do
odbioru pomiaru i rejestracji sygnałów sztucz -
nych satelitów Ziemi („Prace Naukowe Po li -
techniki Warszawskiej — Elek tryka”, 1971);

A. Mac, Zespół antenowy do od bioru sygna łów
sztucznych satelitów Zie mi („Prace Naukowe
Politechniki War szaw skiej — Elektryka”, 1971),
A. Mac, Wzmac niacze antenowe oraz głowi -
ce wejściowe apa ratury do odbioru sygnałów
sztucznych sa telitów Ziemi („Prace Naukowe
Poli tech niki Warszawskiej — Elektryka”, 1971)
oraz skrypty: Telewizja użytkowa, Auto ma tycz -
na regulacja częstotliwości i automatyczna re -
 gu lacja wzmocnienia w odbiornikach tele wi -
zyj nych, Tranzystorowa głowica wejściowa dla
I i III zakresu telewizyjnego oraz Tor pośredniej
częstotliwości wizji, detektor i wzmac niacz wi -
zji tranzystorowego od bior nika telewizyjnego.

W latach 1966–1967 pełnił funkcję gru -
powego partyjnego pracowników Instytutu.
W 1967 roku został wybrany do Egzekutywy
Oddziałowej Organizacji Partyjnej Wydziału
Elektroniki. Pełnił funkcję II sekretarza, a póź -
niej I sekretarza. Dwukrotnie otrzymał Na gro -
 dę Rektora Politechniki Warszawskiej (1967
i 1969). W 1970 roku został odznaczony
Srebr nym Krzyżem Zasługi za całokształt pra -
 cy nau kowej, dydaktyczno-wychowawczej
i spo łecz nej.

Zmarł 4 lipca 1988 roku.
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