
p l e s k a c z

WITOLD
ADAM PLESKACZ
Witold Pleskacz urodził się 12 października
1959 roku w Warszawie, gdzie ukończył szko -
łę podstawową (1974) i XX Liceum Ogól no -
kształ cące im. Bolesława Chrobrego (1978).
Dyp lom magistra inżyniera elek tro nika uzys -
kał w 1983 roku w specjalności Tech nologia
Elek tronowa na Wydziale Elek tro niki Poli tech -
niki Warszawskiej. Pracę ma gisterską doty czą -
cą strat ładunku w struk turach typu EPROM
realizował w Instytucie Technologii Elek tro -
no wej w Warszawie (Nau kowo-Produkcyjne
Cen trum Pół prze wod ników — CEMI) pod kie -
run kiem profesora Jerzego Pułtoraka. Stopień
doktora nauk technicznych w dziedzinie elek -
troniki uzyskał (z wyróżnieniem) w 1995 roku
za rozprawę z zakresu analizy zaburzeń to po -
 grafii układów scalonych, której promotorem
był profesor Wiesław Kuźmicz. Od 1984 roku
jest zatrudniony w Instytucie Mikro elek tro ni -
ki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
(wówczas Instytutu Technologii Elek tro no wej)
na Wydziale Elektroniki i Tech nik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszaw skiej jako nau czy -
ciel akademicki (asystent 1984, adiunkt 1995).
Na tym Wydziale uzy skał w 2011 roku sto pień
naukowy doktora ha bilitowanego za roz pra wę
Analiza topo grafii układów scalonych VLSI
pod kątem ich produkowalności. Odbył dwa
sta że prze my sło we: ośmiomiesięczny w Za -
kła dach Ra dio wych im. Marcina Kasprzaka
w War szawie (1985–1986) oraz dwu mie sięcz -
ny w Centro Nacional de Microelectronica —
Bellaterra koło Barcelony, Hiszpania (1995).
Od stycznia 1996 do czerwca 1997 roku prze -
 bywał na stażu naukowym jako visiting re se ar -

cher w Carnegie Mellon University, Pitts burgh
USA, gdzie współpracował z pro fesorem Woj -
ciechem Małym. Po powrocie do kraju współ -
tworzył Centrum Kształcenia w Dziedzinie Spe -
cjalizowanych Układów Sca lonych — ADEC
(ang. ASIC Design Edu cation Centre), którego
misją jest pomoc w do stępie do za awan so wa -
nych technologii mi kro  elektronicznych nie -
sio na dla polskich przed siębiorstw (zwłaszcza
ma łych i śred nich).

Witold Pleskacz zajęcia dydaktyczne i pra -
 ce dyplomowe prowadzi z zakresu sze roko
rozumianej tematyki projektowania układów
scalonych wielkiej skali integracji (VLSI) i elek -
 troniki ciała stałego. Dotychczas wy pro mo wał
22 magistrów i 6 inżynierów. W pracach nau -
kowych zajmuje się: analizą topografii ukła -
dów scalonych pod kątem produ ko walno ści
i metod testowania; modelowaniem i ana lizą
uzysku produkcyjnego układów scalonych
VLSI; metodami i algorytmami CAD (auto ma -
ty zacja projektowania, mode lowanie ukła dów
scalonych). Na początku pracy zawodowej na
Politechnice War szaw skiej włączył się w opra -
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cowanie opro gra mo wania dla symulacyjnej
metody diagnostyki procesu MOS. Następnie
brał udział w pracy zespołu nad systemem pro -
jektowania ukła dów scalonych z uwzględ nie -
niem sta tys tycz nych cech procesu produk cyj -
nego. W końcu lat osiemdziesiątych rozpo czął
badania nad wpływem zaburzeń topografii
ma sek układów VLSI na ich uzysk produkcyjny.
Głównym celem tych prac było opracowanie
od powiednich metod i oprogramowania kom -
puterowego słu żą cych do oceny strat uzysku
pro dukcyjnego spo wodowanych defektami
punk towymi oraz umożliwiających odpo wied -
nie prze projektowanie topografii układu sca -
lo  nego. Opra cował oryginalny algorytm eks -
trak  cji obszarów krytycznych na rozwarcia
w du żych układach scalonych uwzględ nia ją cy
obszary krytyczne dla ścieżek prze wo dzą cych
i dla kontaktów elektrycznych. Wpro wa dził no -
we pojęcie obszarów wrażliwych oraz kon cep -
cję rejonów kontaktowych dla kon taktów typu
Contact Cut i Via. Za pro po nował nowy mo del
uzysku produkcyjnego uwzględniający zja wis -
ka nadtrawienia i nie do trawienia warstw wy -
stę pujące w opera cjach litograficznych. Opra -
 co wał również me todę szacowania uzysku
produkcyjnego dla skalowanych topografii
ukła  dów sca lo nych VLSI. W 1999 roku roz po -
czął prace nad jakością testowania układów
scalonych w zakresie sposobów generacji wek -
torów tes towych uwzględniających projekt to -
po grafii i statystykę występowania defektów
produkcyjnych. Rezultatem tych prac była me -
toda charakteryzacji kombinacyjnych ko mó -
rek standardowych i bloków funk cjo nalnych
CMOS do testowania napięciowego i prą do -
wego IDDQ opartego na fizycznym modelu
uszkodzeń.

Jest autorem lub współautorem około dzie -
 więćdziesięciu prac: rozdziałów w książ  kach,
artykułów w czasopismach naukowych i ma te -
riałach konferencyjnych. Wygłosił 20 wy kła -
dów i referatów zaproszonych w 8 kra jach UE,
Rosji, Ukrainie i USA. Kierował i był głów nym
wykonawcą szeregu projektów badawczych
i rozwojowych: Komitetu Ba dań Naukowych
(1991–1993, 1994–1997, 1999–2002, 2003–

–2006), Narodowego Cen trum Badań i Roz -
wo ju (od 2011 roku), Gran tów Dziekana Wy -
dzia łu Elektroniki i Tech nik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej oraz prac sta tu to -
wych. Brał udział w 8 pro jektach Unii Euro -
pej skiej. W projekcie IST 5th FP REASON był
kierownikiem tematu Edu cational Integrated
Circuits oraz współ autorem 2 wdrożeń: ukła du
scalonego DefSim i testera pomiarowego Blue -
Box. Za dzia łalność naukową i dydaktyczną
był dwu krotnie nagrodzony Nagrodami zes po -
łowymi Ministra Edukacji Narodowej (1993)
i Mi nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(2006), trzykrotnie Nagrodami Rektora Poli -
tech niki Warszawskiej (indywidualną — 1996
i ze społowymi — 1989, 2010) oraz Dzie ka na
Wy działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych
(1994). Szczególnie ceni sobie dwu krot ne wy -
różnienie przez studentów „Złotą Kredą” dla
naj lepszego wykładowcy za pro wadzony wy -
kład „Elektronika ciała stałego” (2000 i 2008).

Witold Pleskacz od 1999 roku pełni funk -
cję kierownika warszawskiego ośrodka ADEC
przy Instytucie Mikroelektroniki i Opto elek tro -
 niki Politechniki Warszawskiej, a od 2008 roku
pełnomocnika dyrektora Instytutu Mi kro elek -
tro niki i Optoelektroniki Politechniki War szaw -
skiej ds. współpracy ze szkołami ponad gim -
naz jalnymi. Został powołany na człon ka Rady
Programowej Wszechnicy Wy działu Elek tro ni -
ki i Technik Informacyjnych (kadencja 2008–
–2012). Bierze udział w pra cach 7 komitetów
naukowych i pro gra mo wych konferencji mię -
dzynarodowych: IEEE „Defect and Fault Tole -
ran ce”, IEEE „Design and Diagnostic of Elec -
tro nic Circuits &Sys tems”, „CAD Systems in
Mi cro   electronic”, MEMSTECH, „Electronic Cir -
cuits and Sys tems”, DSD-SS, IEEE YOT. Re cen -
zuje artykuły dla czasopism naukowych: „IEEE
Trans ac tions on Reliability”, „Journal of Mi cro -
 elec tronic Systems Integration” (Plenum Press),
„Journal of System Architecture” (Elsevier Scien -
ce) i „Electron Technology”.

Jest żonaty, ma dwie córki i syna. Do jego
za interesowań pozazawodowych należy his to -
ria i muzyka klasyczna. Uprawia pły wa nie i tu -
 rystykę pieszą.
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