
TADEUSZ ŁUBA
Tadeusz Łuba urodził się 14 czerwca 1946 ro -
ku w Jeleniej Górze. Szkołę podstawową i Li ce -
um Ogólnokształcące im. Juliusza Sło wac kie -
 go ukończył w Warszawie. Dyplom ma gis tra
inży niera ze specjalnością Teletechniki uzys kał
w 1971 roku na Wydziale Elektroniki Po li tech -
niki Warszawskiej z wynikiem bar dzo dob rym.
Od tego roku jest zatrudniony w Instytucie Te -
lekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych jako na uczyciel akade -
mic ki. Stopień doktora nauk technicznych,
a następnie doktora habilito wa  nego uzyskał
na Wydziale Elektroniki Po li techniki War szaw -
skiej odpowiednio w 1980 i 1988 roku. W paź -
dzierniku 1995 roku Pre zy dent Rzeczy pos po -
litej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora.

W działalności naukowo-badawczej Ta -
de  usza Łuby wyróżnić można dwa okresy.
Pierwszy obejmuje lata 1972–1985, a drugi
— od 1986 roku do chwili obecnej. W pierw -
szym okresie Tadeusz Łuba brał przede wszyst -
kim udział w pracach naukowych do ty czą cych
metod i przyrządów pomiarowych dla tele -
ko munikacji cyfrowej. W szczegól ności brał
udział w opracowaniu koncepcji, me tody i wy -
konaniu aparatury do pomiarów traktów li nio -
wych systemów PCM. Opraco wa ne w ramach
tych prac urządzenia po mia rowe przez wiele
lat były wykorzystywane w Warszawskich Za -
kładach Telekomu ni ka cyj nych Telkom-Teletra
przy pomiarach pro duk cyjnych, a także przy
pracach badawczych związanych z wdra ża -
niem systemów PCM do eksploatacji. Wyniki
tych prac wy róż nione zostały nagrodą spec jal -
ną w I Ogól no polskim Konkursie na Apa ra tu rę
Nau ko wo-Badawczą w 1973 roku.

W 1986 roku Tadeusz Łuba roz począł pra -
ce badawcze w dziedzinie me tod syntezy

układów logicznych. W tym okre sie opubli ko -
wał pierwsze artykuły pre zentujące oryginal ne,
dekompozycyjne po dej ście do syntezy lo gicz -
nej. Pod su mo wa niem tych prac była roz pra wa
habilitacyjna Synteza wielopoziomowych ukła -
dów logicz nych (1988). Prace Tadeusza Łuby
w dzie dzinie metod i algorytmów dekompo -
zy cji uzy skały znaczne uznanie na arenie mię -
 dzy narodowej. Wyrazem tego było mię dzy
innymi zaproszenie do napisania arty kułów
o dekompozycji w specjalnych nu me rach cza -
sopism „Microprocessors and Micro sys tems”
(1994) i „VLSI Design” (1995) oraz do wy gło -
sze nia se mi na riów i prezentacji oprogra mo -
wa nia w Eind hoven, Bristolu, Evry i Grenoble.
W tym czasie rozpoczął również prace ba daw -
cze zwią zane z zastosowaniem procedur syn -
tezy lo gicz nej w zadaniach reprezentacji i po -
zyskiwania danych. Wyniki prac Tadeusza Łu -
by i jego zespołu prezentowane były na wielu
konferencjach międzynarodowych w Euro pie,
USA, Kanadzie i Australii, a także opubli ko wa -
ne w zbiorowych pracach monogra ficz nych
przez Kluwer Academic Publisher i Sprin ger
Ver lag. O dużym znaczeniu tych badań świad -
czy zaproszenie Tadeusza Łuby w ma ju 1995
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nych i cyfrowych oraz — opracowane na ich
podstawie skrypty, pomoce dydak tycz ne i stro -
ny internetowe (www.zpt.tele.pw.edu.pl/
pomoce.htm) — cieszą się ogromną popular -
nością wśród studentów i słu cha czy kursów.
Jest dwukrotnym laureatem kon kursu „Złota
Kre da” na najlepszego wykła dow cę Wy dzia łu
Elektroniki i Technik Infor macyjnych. Ta de usz
Łuba jest promotorem 13 zakończonych prze -
wodów doktorskich, z których 7 uzyskało wy -
różnienie. Z działalnością dydaktyczną ściśle
wiążą się prace nad organizacją procesu kształ -
cenia. W latach 2001–2008 był kierowni kiem
specjalności Elek tronika i Inżynieria Kom pu te -
rowa, a jed no cześnie (2007–2008) przewod -
ni czącym Ze społu Programowego makro kie -
runku Elek tro nika i Techniki Informacyjne.
W ra mach prac tego zespołu zainicjował re -
for mę i uno wo cześnienie nauczania techniki
cyfrowej na Wydziale Elektroniki i Technik In -
for ma cyjnych. Jest kierownikiem Zakładu Pod -
staw Telekomunikacji od 1991 roku.

Jego działalność naukowa i dydaktyczna
zo stała wyróżniona: czterokrotnie nagrodami
zespołowymi Ministra Nauki, Szkolnictwa
Wyż szego i Techniki oraz Ministra Edukacji
Narodowej, wielokrotnie nagrodami Rektora
Politechniki Warszawskiej, a także Złotą Od -
zna ką Zasłużonego dla Resortu Łączności
(1987); Brązowym Medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” (2002) oraz Srebrnym Krzy -
żem Zasługi (2007).

W latach 1993–2002 był członkiem Ko -
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk, a w kadencji 1993–1996 —
sekretarzem tego Komitetu. W latach 1997–
–2002 był członkiem Rady Wydziału Elek tro -
ni ki Wojskowej Akademii Technicznej, a w la -
tach 1998 –2005 — członkiem Senatu Wyższej
Szkoły Informatyki Stosowanej i Za rządzania
pod Auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Obec -
nie jest członkiem Board od Di rectors w The
Association for Micro pro ces sing and Micro -
prog ramming EUROMICRO; redaktorem na -
czel nym czasopisma Polskiej Akademii Nauk:
International Journal of Elec tronics and Tele -
communications oraz po now nie członkiem
Ko mitetu Elektroniki i Te le komunikacji Pol skiej
Akademii Nauk.

Jest żonaty. Żona Halina jest nauczyciel ką,
córka — absolwentką Wydziału Dzien ni kar -
stwa i Nauk Politycznych Uni wer sy tetu War -
szaw skiego. Ma dwóch wnuków. Interesuje się
historią Polski i turystyką.

roku (w ramach programu Window of Scien ce,
sponsorowanego przez US Air Force) na cykl
seminariów do kilku ośrodków naukowych
w Stanach Zjednoczonych (m.in. Wright Pat -
ter son Lab w Dayton, Ohio). Z po dobnymi ba -
daniami związany był również po byt w Uni -
ver sity of Waterloo (Kanada), gdzie w 1996 ro -
ku przez dwa miesiące pra co wał jako visiting
professor, zajmując się mię dzy innymi de kom -
pozycją funkcji boolowskich.

Był kierownikiem i koordynatorem kilku -
nas tu grantów i projektów, m.in.: Mini ster stwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mini ster stwa
Edu kacji Narodowej, A-STAR (Sin ga pur), gran -
tu sponsorowanego przez Air Force Office of
Scientific Research (AFMC-USA — 1995), gran -
tu NATO (2004). Aktywnie uczest niczył w pra -
cach komitetów programowych wielu kon -
feren cji o zasięgu międzynarodo wym, m.in.:
ICCD, ED &TC, ICCIMA, ICSEng. W 2001 roku
był współorganizatorem w War szawie mię dzy -
narodowej konferencji EUROMICRO „Work -
shop on Digital Systems Design”.

Tadeusz Łuba jest jednym z prekursorów
wdrożenia do praktyki inżynierskiej w Polsce
istotnych osiągnięć najnowszych technologii
światowych w technice cyfrowej, takich jak
pro  gramowane struktury logiczne oraz de dy -
ko wane języki opisu sprzętu. Jego działalność
naukowa obejmuje również współau tor stwo
ob szernych monografii i podręcz ni ków z dzie -
dziny syntezy układów cyf ro wych. Z istot niej -
szych prac w tym zakresie należy wy mienić:
Cyfrowe układy telekomunikacyj ne, Pro gra -
mo walne moduły logiczne w syn te zie ukła dów
cyfrowych, Specjalizowane ukła dy cyfrowe
w strukturach PLD i FPGA, Kom puterowe pro -
jektowanie układów cyf ro wych (WKiŁ, 1986,
1992, 1997, 2000) oraz Programowalne ukła -
dy przetwarzania sygnałów i informacji (WKiŁ,
2008). Łącznie — z uwzględnieniem arty ku -
łów, referatów i skryp  tów — Tadeusz Łuba jest
autorem lub współ autorem ponad 220 pub-
likacji.

W ramach obowiązków dydaktycz nych
w la tach 1980 –2010 prowadził wykłady
z przed  miotów „Systemy cyfrowe”, „Układy
cyfrowe” i „Układy logiczne”, a także wiele
wy  kładów obieralnych. Ponadto prowadził
wy kłady we Francusko-Polskiej Wyższej Szko -
 le Nowych Technik Informatyczno-Tele ko mu -
nikacyjnych, w Wojskowej Akademii Tech -
nicz nej, na Uniwersytecie Warszawskim oraz
na kursach organizowanych dla inży nierów
z przemysłu. Jego wykłady z układów logicz -
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