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KON RAD HEJN
Kon rad Hejn uro dzi³ siê 27 czerw ca 1943 ro -
ku w War sza wie. ¯y je tyl ko dla te go, ¿e je go
mat ka wy sko czy ³a pod Jê drze jo wem z ja d¹ -
ce go do Oœwiê ci mia po ci¹ gu, który w to wa -
ro wych wa go nach wióz³ lu dzi wy sie dlo nych
z War sza wy po upad ku Po wsta nia.

Szko ³ê pod sta wo w¹ i Li ceum im. Mi ko ³a ja
Ko per ni ka ukoñ czy³ w £o dzi. Dy plom ma gi s -
tra in ¿y nie ra au to ma ty ki uzy ska³ w 1966 ro ku
na Wy dzia le £¹cz no œci Po li tech ni ki War szaw -
 skiej. Pra ca ma gi ster ska by ³a po œwiê co na op -
ty  mal ne mu ste ro wa niu nie li nio wym ser wo -
me cha  ni zmem. W 1976 ro ku uzy ska³ sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych, przed sta wia j¹c
roz  pra wê Za sto so wa nie me to dy Mon te Car lo
do te o rii pew nej kla sy prze twor ni ków cy fro -
wo-ana lo go wych. W 1999 ro ku uzy ska³ sto -
pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go, przed sta wia j¹c
mo no gra fiê Wy bra ne za ga dnie nia me tro lo gii
wspó³ cze snych prze twor ni ków ana lo go wo-
-cy f ro wych. Oba stop nie otrzy ma³ na Wy dzia -
 le Elek   tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki Warszaw skiej.

W 1967 ro ku Kon rad Hejn, po rocz nym
sta ¿u, roz po cz¹³ pra cê na u czy cie la aka de mic -
 kie go w Za k³a dzie Miernic twa, kie ro wa nym
przez pro fe so ra Ma ria na £a piñ skie go. PóŸ niej -
 sze zmia ny orga ni za cyj ne „prze nio s³y go” wraz
z czê œci¹ pra cow ni ków Za k³a du do In sty tu tu
Pod staw Elek tro ni ki, w którym w 1987 ro ku
po  w sta³ Za k³ad Mier nic twa i Opto e lek tro ni ki,
kie ro wa ny przez pro fe so ra Je rze go Hel sztyñ -
skie go. W Za k³a dzie tym pra cu je do chwi li
obe cnej. W 1998 ro ku In sty tut Pod staw Elek -
tro ni ki zmie ni³ na zwê na In sty tut Sy ste mów
Elek tro nicz nych, a no wym kie row ni kiem Za -
k³a du zo sta³ pro fe sor Ry szard Ja cho wicz. W la -

 tach 1987–1995 kil ka krot nie odby wa³ sta ¿e
na  u ko we w Wiel kiej Bry ta nii, naj pierw w Po -
ly  tech nic of Cen tral Lon don, na stêp nie w Cen -
 tre for Mi cro e lec tro nic Sy stem Ap pli ca tions,
a w koñ cu w Uni ver si ty of West min ster.

Pierw szym osi¹ gniê ciem tech nicz nym Kon -
 ra da Hej na by³ uk³ad z pó³ prze wo dni ko wym
czuj ni kiem do po mia ru ci œnieñ hy dro sta tycz -
nych. Je go bu do wa za pew nia ³a kom pen sa cjê
tem pe ra tu ro w¹ w wa run kach dy na micz nych.
Uk³a d ten zo sta³ opa ten to wa ny. Pierw szym sa -
 mo dziel nie skon stru o wa nym cy fro wym przy -
rz¹  dem po mia ro wym by³ au to ma tycz ny mo s -
tek do po mia ru pa ra me trów im mi tan cji. Od
te go cza su pro wa dzo ne przez nie go ba da nia
na u ko we kon cen tru j¹ siê na prze twa rza niu
ana  lo go wo-cy tro wym, a zw³a szcza na ope ra -
cji kwan to wa nia. Do pro wa dze nia tych ba dañ
za in spi ro wa³ go pro fe sor Krzy sztof BadŸ mi row -
 ski, który by³ pro mo to rem je go pra cy dok tor -
skiej. W 1976 ro ku Kon rad Hejn zo sta³ kie row -
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 ni kiem Pra cow ni Sy ste mów Po mia ro wych. Na
prze ³o mie lat sie dem dzie si¹ tych i osiem dzie -
si¹ tych by³ wy ko naw c¹ wie lu pro jek tów za ma -
 wia nych przez ro dzi my prze mys³ elek tro nicz -
 ny, m.in. te ste ra diod Ze ne ra, ge ne ra to ra do -
wol   nych sy gna ³ów, 1 GHz di gi taj ze ra i sy ste mu
akwi zy cji da nych hy dro lo gicz nych. Istot ny pos -
têp w rozwo ju na u ko wym Kon ra da Hej na nas -
t¹ pi³ w 1987 ro ku, po na wi¹ za niu wspó³ pra cy
z pro fe so rem G. Ca i nem, który by³ w tym cza -
 sie sze fem Cen tre of Mi cro e lec tro nic Sy stems
Ap pli ca tions i jed no cze œnie kie row ni kiem jed -
nej z bar dziej dy na micz nych grup w Wiel kiej
Bry ta nii zaj mu j¹ cych siê cy fro wym prze twa rza -
 niem sy gna ³ów. W la tach 1991, 1993 i 1995,
ja ko pro fe sor wi zy tu j¹ cy, Kon rad Hejn by³ za -
an ga ¿o wa ny w pro jek ty do ty cz¹ ce tech no lo gii
al go ryt mów. W tym cza sie ko rzy sta³ z no wo -
cze snych na rzê dzi do au to ma tycz nej syn te zy
uk³a dów VL SI. Zdo by te przy tym do œwiad cze -
 nia, a tak ¿e za koñ czo ne suk ce sem sta ra nia
o œrod ki fi nan so we z Unii Eu ro pej skiej, po zwo -
 li ³y na zor ga ni zo wa nie podob ne go la bo ra to -
rium w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki.

Obe cna te ma ty ka ba dañ Kon ra da Hej na
zwi¹  za na jest z te o ri¹, sy mu la cj¹ i po mia ro -
w¹ we ry fi ka cj¹ wspó³ cze snych prze twor ni ków
ana  lo go wo-cy fro wych. Naj now sze zna cz¹ ce
osi¹ gniê cia to: do k³ad na, ana li tycz na me to da
po mia ru efek tyw nej roz dziel czo œci, wspó³ bie¿ -
 na ko rek cja b³ê du wzmoc nie nia oraz efek tyw -
 ny de cy ma tor do ba dañ nie li nio wych efek tów
w mo du la to rach Del Si. Ory gi nal na kon struk cja
de cy ma to ra zo sta ³a opa ten to wa na.

Jest au to rem lub wspó³ au to rem po nad
65 pu bli ka cji na u ko wych, w tym 2 mo no gra fii
i ar ty ku ³ów w ta kich cza so pi smach jak „IE EE
Trans ac tions on In stru men ta tion and Me a su -
re ment”, „Com pu ter Stan dards and In ter fa ces”
i „Me a su re ment”. Za osi¹ gniê cia ba daw cze by³
wy ró¿nia ny ty tu ³em Mi strza Tech ni ki, na gro -
da mi Mi ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go
i Tech ni ki oraz wie lo krot nie na gro da mi Rek to -
 ra Po li tech ni ki War szaw skiej. Jest cz³on kiem

za ³o ¿y cie lem Eu ro pe an Pro ject for ADC-ba sed
De vi ces Stan dar di za tion, cz³on kiem ko re spon -
 den tem In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics
En gi ne ers, TC-10 oraz wie lo let nim cz³on kiem
Ko mi te tu Me tro lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk.
Ucze st ni czy³ czyn nie w po nad 40 kon fe ren -
cjach na u ko wych, bra³ udzia³ w orga ni za cji
kon  fe ren cji miê dzy na ro do wych, jest re cen zen -
 tem kil ku na stu wy daw nictw kra jo wych i za -
gra nicz nych oraz cz³on kiem ko mi te tu re dak -
cyj  ne go cza so pi sma „Com pu ter Stan dards and
In ter fa ces”.

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na pro wa dzo na
przez Kon ra da Hej na do ty czy ró¿ nych as pek -
 tów kon struk cji apa ra tu ry po mia ro wej. Pro -
wa  dzi na Po li tech ni ce War szaw skiej wy k³a dy:
„Sy ste my po mia ro we”, „Prze twa rza nie ana lo -
 go wo-cy fro we”, „Po mia ry w sy ste mach VXI”,
„Syn te za sprzê to wo-pro gra mo wa” oraz za jê -
cia la bo ra to ryj ne do przedmio tu „Top-Do wn
De sign of Elec tro nic Sy stems” w West min ster
Uni ver si ty (z prze rwa mi w la tach 1991–1995).
Kie ro wa³ rów nie¿ wie lo ma pra ca mi dy plo -
mo  wy mi na wszy st kich po zio mach stu diów,
za rów  no na Po li tech ni ce War szaw skiej, jak
i w West min ster Uni ver si ty. Do tych czas wy -
pro mo wa³ dwóch dok to rów na uk tech nicz -
nych. Obe cnie pod opie k¹ ma dwóch ko lej -
nych dok to ran tów.

Kon rad Hejn ucze st ni czy³ lub nadal ucze st -
 ni czy w pra cach ko mi sji dzie kañ skich i ko mi sji
Ra dy Wy dzia ³u, m.in. ds. kszta³ ce nia, ds. pro -
 gra mów na u cza nia oraz ds. stu diów w jê zy ku
an giel skim. W 2011 ro ku otrzy ma³ na gro dê ju -
 bi le uszo w¹ z ty tu ³u 45-le cia pra cy za wo do wej
w Po li tech ni ce War szaw skiej. Ma nadzie jê, ¿e
uda mu siê je szcze do koñ czyæ dwie ksi¹¿ ki
po œwiê co ne elek tro ni ce i jej za sto so wa niom.

Od bli sko trzy dzie stu dzie wiê ciu lat jest
szczê œli wie ¿o na ty. Ma sy na, cór kê i trój kê
wnu  ków. Py ta ny o ujaw nie nie swo je go hob -
by, po da je: na rty, ¿e glar stwo, d³u gie spa ce ry
po le sie w po szu ki wa niu grzy bów, spo tka nia
to wa rzy skie przy gril lu.
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