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Pro wa dzi³ wy k³a dy „Po la i fa le”, „Sy ste my
au to ma tycz ne go zbie ra nia da nych”, „Za k³ó -
ce nia w sy ste mach ra dio wych”. By³ au to rem
i wspó³ au to rem æwi czeñ la bo ra to ryj nych pro -
 wa dzo nych w ra mach ró¿ nych przedmio tów.
Opie ko wa³ siê 10 pra ca mi dy plo mo wy mi.

Za in te re so wa nia na u ko we Ada ma Abra -
mo wi cza kon cen tru j¹ siê wo kó³ bier nych uk³a -
dów mi kro fa lo wych, a szcze gól nie fil trów. Po
raz pierw szy na œwie cie za pro jek to wa³ i zbu -
do wa³ fil try œrod ko wo prze pu sto we z bez po -
œre dnio sprzê ¿o ny mi re zo na to ra mi die lek -
trycz ny mi o cha rak te ry sty kach elip tycz nych
i o nie sy me trycz nych cha rak te ry sty kach z ze -
ra mi trans mi sji po le wej lub pra wej stro nie pa -
 sma prze pu sto we go oraz elip tycz ne fil try œrod -
 ko wo za po ro we z re zo na to ra mi die lek trycz -
ny mi. Podob nie, po raz pierw szy na œwie cie
zbu do wa³ elip tycz ne fil try pla nar ne z dwu -
ro dza jo wy mi re zo na to ra mi pier œcie nio wy mi
i kwa dra to wy mi. Wpro wa dzi³ do tech ni ki mi -
kro fa lo wej me to dê czê sto tli wo œci w³a snych,
po zwa la j¹ c¹ wy zna czaæ sprzê ¿e nia miê dzy
re zo na to ra mi na pod sta wie czê sto tli wo œci
w³as nych re zo na to rów. Pra ce nad sprzê ¿e -
nia mi elek tro ma gne tycz ny mi za o wo co wa ³y

abramowicz

ADAM ABRA MO WICZ
Adam Abra mo wicz uro dzi³ siê 6 gru dnia 1958
ro ku w Mi cha ³o wie. Szko ³ê pod sta wo w¹ skoñ -
czy³ w Œwi no uj œciu (1973), a li ceum ogól no -
kszta³ c¹ ce w Bia ³ym sto ku (1977). Dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka w spe cjal no œci
Apa ra tu ra Elek tro nicz na uzy ska³ w 1982 ro ku
na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. W 1982 ro ku pod j¹³ pra cê w In sty tu cie
Pod staw Elek tro ni ki (obe cnie In sty tut Sy ste mów
Elek tro nicz nych) po cz¹t ko wo na sta no wi sku
kon struk to ra. Rok, od lip ca 1982 do czerw ca
1983, spê dzi³ ja ko pod cho r¹ ¿y w SPR. Od
1986 ro ku pra co wa³ ja ko asy stent, a od 1993
ro ku jako ad iunkt.

Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych (z wy -
ró¿ nie niem) uzy ska³ w 1993 ro ku na Wy dzia -
le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej za
roz pra wê Ana li za sprzê ¿o nych re zo na to rów
di e lek trycz nych me to d¹ czê sto tli wo œci w³a s -
nych. Sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa -
ne go uzy ska³ w 2008 ro ku na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej za mo no gra fiê Fil try mi kro fa lo -
we w sy ste mach ra dio ko mu ni ka cyj nych.

By³ sta ¿y st¹ pro gra mu Tem pus w Fu ba
GmbH, Bad Sal zdet furth, Niem cy w 1991 ro -
ku oraz sty pen dy st¹ Ja pan So cie ty for the Pro -
mo tion of Scien ce na Utsu no miya Uni ver si ty,
Utsu no miya, Ja po nia w 1996 ro ku. Zaj mo wa³
siê tam fa lo wo da mi die lek trycz ny mi i ro dza ja -
mi ty pu whi spe ring gal le ry w re zo na to rach di -
e lek trycz nych. Przez rok (1996/1997) pra co -
wa³ w Niem czech w FIT-Mes stech nik mbH,
Bad Sal zdet furth, pro jek tu j¹c mi kro fa lo we fil -
try z nad prze wo dni ków wy so ko tem pe ra tu ro -
wych (HTS) oraz fil try i zwrot ni ce do sy ste mów
te le fo nii ko mór ko wej.
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A
rów  nie¿ no wy mi mo de la mi sprzê ¿o nych re -
zo na to rów mi kro fa lo wych i sprzê ¿o nych li nii
trans mi syj nych. Roz wi n¹³ te o riê pro jek to wa nia
fil trów sze ro ko pa smo wych. Opra co wy wa³ fil -
try i zwrot ni ce mi kro fa lo we dla firm z Pol ski,
Nie miec, Szwaj ca rii, Wiel kiej Bry ta nii i Ka na dy.

Zaj mo wa³ siê rów nie¿ me to da mi po mia ro -
wy mi w³a œci wo œci ma te ria ³ów w za kre sie czê s -
to tli wo œci mi kro fa lo wych. Opra co wa³ m.in.
ory gi nal n¹ me to dê po mia ru pa ra me trów ter -
micz nych die lek try ków me to d¹ re zo na to ra di -
e lek trycz ne go oraz jest wspó³ au to rem pa ten tu
na te mat po mia rów pa ra me trów fer ry tów mi -
kro fa lo wych. Ma du ¿e do œwiad cze nie w sy -
mu la cjach elek tro ma gne tycz nych me to da mi
w dzie dzi nie cza su i czê sto tli wo œci.

Adam Abra mo wicz jest au to rem i wspó³ -
au to rem po nad 140 prac na u ko wych, w tym
dwóch mo no gra fii o re zo na to rach die lek trycz -
nych i o fil trach mi kro fa lo wych. Pu bli ko wa³
m.in. w: „IE EE Trans. on Mi cro wa ve The o ry
and Tech ni qu es”, „IE EE Trans. on Ap plied Su -
per con duc ti vi ty”, „IE EE An ten nas and Pro pa -
ga tion Ma ga zi ne”, „Mi cro wa ve Jo ur nal”. Je go
pra ce znaj du j¹ siê w ma te ria ³ach licz nych kon -
fe ren cji miê dzy na ro do wych m.in.: Eu ro pe an
Mi cro wa ve Con fe ren ce, In ter na tio nal Mi cro -
wa ve Sym po sium, Asia-Pa ci fic Mi cro wa ve Con   -
fe ren ce. Bra³ czyn ny udzia³ w po nad 40 kon -
fe ren cjach na u ko wych.

Za swo je ba da nia by³ wie lo krot nie na -
gra dza ny. Ju¿ pod czas stu diów dwu krot nie

otrzy ma³ na gro dê Se kre ta rza Na u ko we go
Wy dzia ³u VI Pol skiej Aka de mii Na uk. Rów -
nie¿ dwu krot nie by³ na gra dzo ny ze spo ³o w¹
Na  gro d¹ Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej. Czte -
ro krot nie by³ wy ró¿ nia ny na gro da mi Rek to ra
Po li tech ni ki War szaw skiej. Po nad to otrzy ma³
URSI Yo ung Scien tist Award.

Jest wie lo let nim cz³on kiem In ti tu te of Elec -
tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (mem ber —
1994, se nior mem ber — 1999). Pe³ ni³ funk -
cje se kre ta rza i by³ dwu krot nie wi ceprze wo d -
ni cz¹ cym Jo int Chap ter AP/AES/MTT Pol skiej
Sek cji IE EE. W la tach 1996–1999 by³ cz³on -
kiem Ko mi te tu Kra jo we go URSI. Od 2008 ro -
ku jest cz³on kiem Sek cji Mi kro fal, a od 2009
ro ku Sek cji Sy gna ³ów Uk³a dów i Sy ste mów
Elek tro nicz nych Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko -
mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk. Jest sta ³ym
re cen zen tem cza so pism: „IE EE Trans. on Mi cro -
wa ve The o ry and Tech ni qu es”, „IE EE Trans. on
Ad van ced Pac ka ging”, „IE EE Mi cro wa ve and
Wi re less Com po nents Let ters”, „Elec tro nics
Let ters”.

W³a da czyn nie jê zy ka mi an giel skim i ro syj -
skim. Jest ¿o na ty i ma dwóch sy nów. In te re su -
je siê spo rtem i mu zy k¹. Lu bi czy taæ. Za oso by,
które wy war ³y naj wiêk szy wp³yw na je go dzia -
³al noœæ na u ko w¹, uwa ¿a mgr. Ja na Ko wa lew -
skie go, na u czy cie la fi zy ki z li ceum w Go le -
nio  wie, i dr. in¿. Ma ria na Po spie szal skie g,,
pro  mo to ra pra cy ma gi ster skiej.




