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KRZYSZTOF
TADEUSZ PERLICKI
Krzysztof Perlicki urodził się 19 lutego 1969
ro ku w Szubinie w rodzinie Tadeusza i Krys -
ty ny Majewskiej. Krzysztof Perlicki ukończył
Szko łę Podstawową nr 16 im. Marii Dą brow -
skiej we Włocławku (1976–1984) i Liceum
Ogól nokształcące im. Ziemi Kujawskiej we
Wło  cławku (1984–1988). Studiował na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej
w latach 1988–1994 i po ukończeniu stu diów
uzyskał tytuł magistra inżyniera. W 1994 ro ku
rozpoczął studia doktoranckie w Zakła dzie Sys -
temów Mikrofalowych i Optoelektro nicz nych
w Instytucie Telekomunikacji na Wy dziale
Elek troniki Politechniki War szaw skiej. W grud -
niu 1996 roku został przyjęty na etat asys ten ta.
W 1999 roku obronił z wy różnieniem roz pra -
wę doktorską Transmisja wy korzystująca zja -
wi sko światłowodowej kon wersji modulacji
częs totliwości na mo du lację amplitudy o dwu -
poziomowym optycz nym sygnale wyjś cio wym
i otrzymał tytuł dok tora nauk technicznych ze
specjalnością Telekomunikacja. Rozprawę dok   -
tor ską napisał pod opieką profesora Je rze go
Siuzdaka. W tym samym roku został przy ję ty na
etat adiunkta. W 2010 roku obro nił roz pra   wę
ha bilitacyjną Transmisja świa tło wo do wa wy ko -
rzystująca polaryzację światła i otrzy mał tytuł
doktora habilitowanego nauk tech nicznych.

Krzysztof Perlicki jest autorem lub współ -
au  torem 70 artykułów naukowych, 2 pod -
ręcz  ni ków akademickich oraz 1 monografii
naukowej.

Krzysztof Perlicki specjalizuje się w ba da -
niach sieci optokomunikacyjnych o du żych

prze pustowościach, a jego za in te  re sowa nia za -
wodowe dotyczą: systemów zwie lo krot  nia nia
falowego i po la ry za cyj  nego, zjawisk pola ry za -
cyjnych występują cych w świa tłowodach oraz
przewodowych i bez przewodowych optycz -
nych sieci do  stępo wych.

Do jego najważniejszych osiągnięć za wo -
 dowych należy zaliczyć: opracowanie sys te mu
transmisja wykorzystująca zjawisko światło -
wo dowej konwersji modulacji częs to tliwości
na modulację amplitudy o dwu po ziomowym
optycznym sygnale wyjściowym, opra co wa nie
nowych metod służących do wyznaczania
iloś ciowego rozkładu dyspersji polaryzacyjnej
w tra kach światłowodowych, opracowanie me -
tody służącej do określania rozkładu stanów
po laryzacji na sferze Poin carégo, opra co wa nie
statystycznego symu lator zjawisk pola ry za cyj -
nych, opracowanie metody odbioru syg na łów
optycznych w sys temie z kluczowaniem po -
la ryzacji opartej na parametrach krzywej
prze st rzennej oraz badania dotyczące ja koś ci
trans misji mowy w języku polskim w sie ciach
pa kie towych.
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