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ALEKSANDER URBAŚ
Aleksander Urbaś urodził się 20 lutego 1946
roku w Bielsku Białej, gdzie ukończył szkołę
pod stawową (1960) oraz Technikum Me cha -
nicz no-Elektryczne (1965), uzyskując świa dec -
two maturalne technika elektromechanika.
W 1965 roku rozpoczął studia na Wydziale
Łącz ności Politechniki War szaw skiej. Dyp lom
magistra inżyniera automatyka (z wynikiem
bar dzo dobrym) uzyskał w 1970 roku na Wy -
dzia le Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W tym też roku rozpoczął pracę zawodową ja -
ko nauczyciel akademicki w Zakładzie Teorii
Obwodów i Sygnałów Instytutu Podstaw Elek -
troniki, przemianowanym w 1998 roku na Ins -
tytut Systemów Elek tronicznych (ISE), kolejno
na stanowisku asys tenta stażysty, asystenta, star -
szego asystenta, adiunkta, a od 1999 roku na
sta nowisku profesora nadzwyczajnego na Wy -
dziale Elek tro ni ki i Technik Informacyjnych Po -
litechniki War szawskiej. Stopień doktora nauk
technicznych w dziedzinie elektroniki uzyskał
w 1978 roku za rozprawę Metoda łańcuchowa
syntezy transmitancji czwórnika liniowego przy
użyciu wzmacniaczy operacyjnych, a stopień
naukowy doktora habilitowanego — w 1990
ro ku za monografię Metoda wraż liwościowa
ana lizy i korekcji wpływu nieidealnych ele -
men  tów aktywnych na właściwości częstotli-
wościowe filtrów.

W latach 1969–1971 zainteresowania nau -
kowe Aleksandra Urbasia koncentrowały się na
tematyce czasooptymalnych układów stero -
wa nia. W 1971 roku podjął badania dotyczą -
ce te orii, metod syntezy i projektowania oraz
rea li zacji układów aktywnych — głównie
w tech  no logii scalonej bezindukcyjnych filtrów

mi kro elektronicznych. Początkowo, w latach
1971–1978, zajmował się syntezą i projekto -
wa niem filtrów aktywnych RC ze wzmacnia -
cza mi operacyjnymi. Po doktoracie rozwijał
ba dania nad metodami syntezy filtrów bez re -
zys torowych o strukturach symetrycznych pra -
cujących w cza sie ciągłym, w których rezystor
liniowy został zastąpiony połączeniami tran -
zys torów MOS oraz tzw. filtrów OTA-C ze
wzmac niaczami transkonduktancyjnymi i po -
 jem nościami, w których cechę rezystancji rea -
lizują także wzmacniacze OTA. W ostatnich
latach badania naukowe Aleksandra Urbasia
koncentrują się na syntezie i projektowaniu filt -
rów zawierających wyłącznie tranzystory MOS
oraz filtrów pracujących w trybie prądowym
za wierających konwejory prądowe. Celem ich
jest dostosowanie analogowych układów se lek -
tywnych do wymagań stawianych przez współ -
czesne technologie realizacji układów scalo-
nych, zwłaszcza ASIC oraz możliwość reali -
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za cji na jednym czipie łącznie z układami
cyf ro wymi, blokami stabilizacji i przestrajania
parametrów filtrów. Istotnym praktycznie re zul -
tatem są prace dotyczące eliminacji lub re duk -
cji wpływów nieidealności elementów aktyw -
nych na wła ści wości częstotliwościowe filtrów.
Współ pracując z profesorem Jerzym Osiow -
skim, tworzy podstawy teorii syntezy filtrów
z tzw. aktywną kompensacją.

W latach 1972–1978 współpracował z re -
 sortowym Instytutem Łączności oraz Insty tu tem
Technologii Elektronicznej Politechniki War -
szaw skiej, biorąc udział w badaniach do ty -
czą cych możliwości zastosowania filtrów ak -
tywnych w telefonii. Doprowadziło to do rea -
 li za cji prototypu — w technologii hybrydowej
— filtru aktywnego przemiany kanałowej w te -
lefonii wielokrotnej. W latach 1981–1982 brał
udział w projekcie i realizacji filtru przestra -
ja nego do nanowoltomierza selektywnego na
zle cenie Zakładu UNIPAN. W 1992 roku do -
pro wadził do realizacji filtru MOSFET-C o struk -
turze symetrycznej w technologii scalonej
ASIC. Jest jednym z rea li zatorów badań pro wa -
dzonych w ramach Pro blemów Węz łowych
(06.5.1, 06.2) na potrzeby telekomunikacji,
a przez wiele lat realizatorem i kierownikiem
zadań w ramach Problemu Resortowego 1.8
MNSzWiT, Cen tral nego Problemu Badań Pod -
stawowych CPBP 02.14 oraz trzech zleceń
Wy działu IV Nauk Technicznych Polskiej Aka -
 de mii Nauk.

Jest autorem lub współautorem 77 publika-
cji w czasopismach i materiałach konferen cyj -
nych krajowych i zagranicznych, takich jak:
„International Jounal on Circui Ttheory and Ap -
plication”, „International Jour nal of Elec tro nics”,
„International Symposium on Circuit and Sys -
tems ISCAS”, „European Conference on Cir cuit
Theory and Design”. Jest współautorem książ -
ki Analogowe systemy teletransmisyjne (WKiŁ,
1979). Był autorem lub współautorem 16 ra por -
tów naukowych. Był kierownikiem i głównym
wy ko naw cą grantów Ministerstwa Edukacji Na -
 rodowej (1990), Komitetu Badań Naukowych
(1992–1994) oraz trzech grantów dziekana
Wy działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych
Politechniki Warszawskiej (1994, 1996, 1997).
Recenzował 3 rozprawy doktorskie, 3 roz pra -

wy habilitacyjne oraz 9 projektów badawczych
Komitetu Badań Naukowych. Za osiągnięcia
ba dawcze był nagrodzony przez Ministra Na -
u ki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1979)
oraz czterokrotnie Nagrodą Rektora Poli tech -
ni ki Warszawskiej (1982, 1985, 1991, 1996).

Aleksander Urbaś prowadził wykłady na
róż nych rodzajach studiów z przedmiotów:
„Te oria obwodów” (1978–1994), „Sygnały
i sys temy” (1995–2001) oraz wykłady obie ral -
ne: „Projektowanie układów selektywnych bez -
indukcyjnych” (1979–1980), „Metody syntezy
i projektowania filtrów aktywnych” (1981–
–1982). Jest między innymi autorem skryptu
La boratorium teorii obwodów (Wydawnictwa
Poli tech niki Warszawskiej 1981, 1990) oraz
współ autorem skryptu Sygnały i systemy —
ćwi czenia laboratoryjne (Oficyna Wydaw ni -
cza Politechniki Warszawskiej, 1998, 2000).
Jest twórcą koncepcji i głównym realizatorem
laboratoriów dydaktycznych: „Teorii obwo-
dów” (1978–1980) i „Teorii obwodów i syg na -
łów” (1994–1996) do czterech przedmiotów
podstawowych dla wszystkich studentów Wy -
działu. Od ponad dwudziestu dwóch lat pra -
cu je na stanowiskach kierowniczych w tych
laboratoriach. Dyplomował 17 magistrów in -
ży nierów.

Aleksander Urbaś był członkiem Uczel nia -
nej Komisji Rekrutacyjnej (1971–1972), se kre -
tarzem Komisji Programowej Rady Wy działu
(1993–1994). Od 1997 roku jest Prze wod ni -
czą cym Komisji Egzaminów Dyplomowych.
Jest także członkiem Komitetu Naukowego Kra -
jowej Konferencji „Teoria obwodów i układy
elektroniczne” (od 1997 roku) oraz Inter na tio -
nal Conference on Signals and Electronic Sys -
tems (od 2000 roku), członkiem Sekcji Syg na -
łów, Układów i Systemów Komitetu Elek tro ni -
ki i Tele ko munikacji Polskiej Akademii Nauk
(od 1997 roku), kierownikiem Zespołu Nau ko -
wego Ana logowej Filtracji Sygnałów (od 1992
roku), stałym recenzentem „Kwartalnika Elek -
 troniki i Telekomunikacji Polskiej Aka de mii
Nauk” (od 1997 roku). Był recenzentem „Ma -
the matical Reviews” (1991–1995) oraz człon -
kiem American Mathematica Society (1992–
–1995).

Jest wdowcem, ma jednego syna.
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