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wych Pro ble mów Tech ni ki Pol skiej Aka de mii
Na uk, gdzie Ste fan L. Hahn by³ rów nie¿ za -
tru d nio ny w la tach 1956–1962. Przy wspó³ -
pra  cy z In sty tu tem Te le- i Ra dio tech nicz nym
oraz In sty tu tem £¹cz no œci po wsta ³a przy je go
czyn nym udzia le Kra jo wa S³u¿ ba Czê sto tli -
wo  œci Wzor co wej. Osi¹ gniê cia te go okre su
za o wo   co wa ³y dok to ra tem (1958), a na stêp nie
uzys ka niem ty tu ³u dok to ra ha bi li to wa ne go
nauk tech nicz nych (1962).

Przez wie le lat Ste fan L. Hahn by³ kie row ni -
 kiem Za k³a du Ra dio ko mu ni ka cji w In sty tu cie
Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Pod je go kie run kiem opra co wa ne zo sta ³y wy -
 k³a dy z za kre su pod staw ra dio ko mu ni ka cji,
te  o rii sy gna ³ów, te o rii an ten, pro pa ga cji fal ra -
dio  wych, sta bi li za cji czê sto tli wo œci oraz za -
sto  so wañ czê sto tli wo œci wzor co wych. Ze spó³
pra cu j¹ cy pod kie run kiem Ste fa na L. Hah na
opra co wa³ ze staw wy so ko sta bil nych wzor ców
kwar co wych, które zna la z³y za sto so wa nie w la -
 bo ra to riach czê sto tli wo œci wzor co wych ja ko
Ÿród³a od nie sie nia do pre cy zyj nych po mia rów,
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Ste fan Lu dwik Hahn uro dzi³ siê 20 lu te go 1921
ro ku w Po zna niu, gdzie w 1939 ro ku ukoñ czy³
li ceum im. Igna ce go Pa de rew skie go. Kam pa -
niê wrze œnio w¹ 1939 prze ¿y³ w oblê ¿o nej
War  sza wie. W paŸ dzier ni ku 1939 ro ku zo sta³
wraz z ro dzi n¹ wy sie dlo ny z Po zna nia i za -
mie sz ka³ w War sza wie. W tym cza sie stu dio -
wa³ w Pañ stwo wej Wy ¿szej Szko le Bu do wy
Ma  szyn i Elek tro tech ni ki im. Hi po li ta Wa wel -
ber ga i Sta ni s³a wa Ro twan da oraz w Taj nej
Po  li  tech ni ce War szaw skiej. By³ ¿o³ nie rzem
S³u¿  by £¹cz no œci Ko men dy War szaw skiej,
a na stêp nie Ko men dy G³ów nej Ar mii Kra jo -
wej. Po za koñ cze niu woj ny kon ty nu o wa³ stu -
 dia i w 1949 ro ku ukoñ czy³ Wy dzia³ Elek trycz -
 ny Po li tech ni ki War szaw skiej. Tu taj roz po cz¹³
pra cê na u czy cie la aka de mic kie go i dzia ³al noœæ
na u ko w¹. Zwi¹ za³ swe lo sy z ze spo ³em Ka te d -
ry Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych, prze kszta³ -
co nej póŸniej w In sty tut Ra dio e lek tro ni ki.
Je go za in te re so wa nia na u ko we skon cen tro wa -
 ³y siê na za ga dnie niach te o rii ra dio ko mu ni ka -
 cji i uk³a  dów ra dio tech nicz nych, co ob ja wi ³o
siê po wsta niem wie lu no wa tor skich sta no wisk
la bo ra to ryj nych. By ³y to ta kie urz¹ dze nia, jak
np. mo du la to ry FM, ge ne ra to ry wiel kiej czê sto -
 tli wo œci, wy so ko sta bil ne wzor ce czê sto tli wo œci
oraz odbior ni ki czê sto tli wo œci wzor co wej. Przy
je go udzia le po wsta ³a Pra cow nia Czê sto tli wo -
 œci Wzor co wej i Cza su, która sta ³a siê Ÿród ³em
in spi ra cji bu do wy kwar co wych wy so ko sta bil -
 nych wzor ców czê sto tli wo œci w In sty tu cie Ra -
 dio e lek tro ni ki i mo de lu la bo ra to ryj ne go wzor -
 ca ce zo we go, roz wi niê te go póŸniej przez je go
wspó³ pra cow ni ków w In sty tu cie Pod sta wo -
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ale przede wszy st kim ja ko Ÿród³a sta bi li zo wa -
 nej fa li no œnej Ra dio sta cji Cen tral nej w Ra szy -
 nie, a póŸniej w Kon stan ty no wie. Przez wie le
lat s³u ¿y ³y ja ko Ÿród³a czê sto tli wo œci wzor co -
wej do cie ra j¹ cej za po œre dnic twem emi sji Ra -
 dio sta cji Cen tral nej do la bo ra to riów w ca ³ym
kra ju.

Pod ko niec lat osiem dzie si¹ tych i w 1990
ro  ku ze spó³ opra co wa³ no we ro dza je urz¹ dzeñ
dla ra dio ko mu ni ka cji w podziem nych cho d ni -
 kach ko palñ wê gla ka mien ne go. Jed no z tych
urz¹ dzeñ opa ten to wa no i wdro ¿o no w Sta cji
Ra tow nic twa w By to miu, gdzie s³u ¿y do t¹d do
na wi¹ zy wa nia ³¹cz no œci z ka bi n¹ ra tow ni cz¹
w szy bach. 

Po 1986 ro ku, czy li od wy bo ru na cz³on ka
ko re spon den ta Pol skiej Aka de mii Na uk, Ste -
fan L. Hahn roz wi n¹³ pra ce ba daw cze w dzie -
dzi  nie te le ko mu ni ka cji oraz te o rii sy gna ³ów.
W 1991 ro ku prze szed³ na eme ry tu rê, co nie
ozna cza jed nak dla nie go sta nu spo czyn ku.
Nadal bar dzo in ten syw nie i owoc nie pra cu je
na u ko wo. Opra co wa³ m.in. te o riê wie lo wy -
mia  ro wych sy gna ³ów ze spo lo nych oraz jej za -
 sto so wa nia. Te o ria ta zo sta ³a po raz pierw szy
opu bli ko wa na w czo ³o wym cza so pi œmie œwia -
 to wym „Pro ce e dings of the IE EE” w sierp niu
1992 ro ku (Mul ti di men sio nal Com plex Si gnals
with Sin gle-Orthant Spec tra), a na stêp nie roz -
wi  niê ta w je go dal szych pra cach opu bli ko -
wa  nych w USA, RFN oraz w Pol sce. Ste fan
L. Hahn jest au to rem mo no gra fii Hil bert Trans -
 forms in Si gnal Pro ces sing wy da nej w 1996 ro -
 ku w USA, jak rów nie¿ roz dzia ³u Hil bert Trans -
 forms w mo no gra fii The Trans forms and Ap pli -
 ca tions Hand bo ok wy da nej przez CRC Press
w 1996, 2000 i ostat nio w 2009 ro ku. Wspól -
 nie ze swo i mi wspó³ pra cow ni ka mi roz sze rzy³
ba da nia na ob szar prze kszta³ ceñ cza so  wo-
-czês to tli wo œcio wych, a ostat nio rów nie¿ na
sy g na ³y hi perze spo lo ne. Wa¿ niej sze cza so pi s -
ma, w których pu bli ko wa³ wy ni ki swo ich prac,
to uka zu j¹ ce siê w USA „Pro ce e dings of the
IE EE”, „IE EE Trans ac tions on Si gnal Pro ces sing”,
„IE EE Trans ac tions on In stru men ta tion and
Me a  su re ments” i „IE EE Trans ac tions on Com -
mu  ni ca tions”, a tak ¿e „Si gnal Pro ces sing”,
„Kle i n heu ba cher Be rich te” (Niem cy) oraz „Biu -
 le tyn Pol skiej Aka de mii Na uk”.

Wy ni ki po nad 50-let niej pra cy za wo do wej
Ste fan L. Hahn za mie œci³ w po nad 130 pu bli ka -
 cjach, na które sk³a da siê 120 ar ty ku ³ów, kil -
ka roz praw, 6 mo no gra fii, w tym dwie wy da -
ne w USA, oraz 4 podrêcz ni ki aka de mic kie.
Otrzy  ma³ 8 pa ten tów, w tym 6 po 1986 ro ku.
By³ pro mo to rem 23 prze wo dów dok tor skich.
Trzech je go wy cho wan ków uzy ska ³o ty tu ³y
pro  fe so ra. Po wy bo rze na cz³on ka ko re s -

pon den  ta Pol skiej Aka de mii Na uk bra³ udzia³
w wie  lu kon fe ren cjach i sym po zjach w kra ju
i za gra ni c¹, pod czas których wy g³a sza³ ory gi -
 nal ne re fe ra ty, pu bli ko wa ne na stêp nie w ma te -
 ria ³ach kon fe ren cyj nych lub w cza so pi smach.

Ak tyw noœæ na u ko wa Ste fa na L. Hah na idzie
w pa rze z ak tyw no œci¹ w ¿y ciu na u ko wym œro -
 do wi ska. Pia stu je b¹dŸ pia sto wa³ wie le god no -
 œci, wœród których na le ¿y wy mie niæ na stê pu j¹ -
 ce: cz³o nek ko re spon dent Pol skiej Aka de mii
Na uk (od 1986 ro ku), cz³o nek zwy czaj ny To -
wa  rzy stwa Na u ko we go War szaw skie go (od
1983 ro ku); prze wo dni cz¹ cy (1993–1996),
wi ce prze wo dni cz¹ cy (1987–1993) i cz³o nek
Pre zy dium (od 1996 ro ku) Ko mi te tu Elek tro ni -
 ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk,
prze wo dni cz¹ cy Ko mi te tu Na ro do we go Union
Ra dio-Scien ti fi que Na tio na le (URSI) (od 1990
ro ku), cz³o nek rad pro gra mo wych kra jo wych
i za gra nicz nych pe rio dy ków na u ko wych, uzna -
 nych kon fe ren cji miê dzy na ro do wych, a tak ¿e
rad na u ko wych. Ste fan L. Hahn sta³ siê zna ną
na œwie cie oso bi sto œci¹ w dzie dzi nie na uk ra -
 dio wych. Uzy ska³ sta tus Li ve Se nior Mem ber
of In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi -
ne  ers (IE EE). Jest po nad to cz³on kiem No wo jor -
 skiej Aka de mii Na uk.

Zo sta³ odzna czo ny Z³o tym Krzy ¿em Za s³u -
 gi, Krzy ¿em Ofi cer skim Orde ru Odro dze nia
Pol ski oraz Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej. Jest lau re a tem licz nych na gród Mi ni s -
ter stwa Edu ka cji Na ro do wej, ostat ni¹ (I stop nia)
uzy ska³ w 1991 ro ku za wy bit ne osi¹ gniê cia
dy dak tycz ne i na u ko we, Na gród Pañ stwo wych
(ze spo ³o wej I stop nia w 1964 ro ku, ze spo ³o wej
II stop nia w 1972 ro ku), Na gro dy In dy wi du al -
 nej Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej I stop nia
za osi¹ gniê cia na u ko we (1993) oraz Na gro dy
Pre mie ra Rz¹ du RP za wy bit ne osi¹ gniê cia nau -
 ko we (1998).

Od 1960 ro ku Ste fan L. Hahn ucze st ni czy
w pra cach Pol skie go Ko mi te tu Na ro do we go
URSI. Dziê ki je go ini cja ty wie od 1975 ro ku
co 3 la ta orga ni zo wa ne s¹ Kra jo we Sym po zja
Nauk Ra dio wych.

Ste fan L. Hahn czyn nie upra wia³ spo rt,
uzy s ka³ ty tu³ Mi strza Pol ski na u czy cie li aka de -
 mic kich w te ni sie. Przez wie le lat by³ opie ku -
nem Aka de mic kie go Zwi¹z ku Spo rto we go Po   -
li  tech ni ki War szaw skiej, zo sta³ odzna czo ny
z³o t¹ odzna k¹ AZS.
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