
WOJ CIECH MA £Y
Woj ciech Ma ³y uro dzi³ siê 5 stycz nia 1946 ro -
 ku w Ino wro c³a wiu. Stu dia na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej w za kre sie
spe cjal no œci Au to ma ty ka ukoñ czy³ w 1970
ro ku. W la tach 1970–1973 by³ dok to ran tem
w In sty tu cie Cy ber ne ty ki Sto so wa nej Pol skiej
Aka de mii Na uk, a na stêp nie roz po cz¹³ pra cê
w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej (obe c -
nie: In sty tut Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki)
Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1975 ro ku obro -
 ni³ pra cê dok tor sk¹, której te ma ty ka do ty czy ³a
ste ro wa nia pro ce sem dy fu zji do mie szek w pro -
 duk cji uk³a dów sca lo nych. W la tach 1976–
–1977 odby³ sta¿ w Na u ko wo-Pro duk cyj nym
Cen  trum Pó³ prze wo dni ków CE MI w War sza -
wie. W la tach aka de mic kich 1979/1980
i 1980/1981 pra co wa³ ja ko vi si ting as si stant
pro fes sor na Wy dzia le Elec tri cal En gi ne e ring
w Car ne gie Mel lon Uni ver si ty w Pitts bur gu
(USA). W la tach 1981–1983 pe³ ni³ funk cjê kie -
 row ni ka Ze spo ³u Kom pu te ro wych Me tod Pro -
 jek to wa nia w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no -
 wej Po li tech ni ki War szaw skiej. W 1983 ro ku
po now nie wy je cha³ do USA i pra co wa³ ja ko
vi  si ting re se arch as so cia te na Wy dzia le Elec -
tri cal En gi ne e ring w Car ne gie Mel lon Uni ver si -
 ty. Od 1985 ro ku zaj mo wa³ na tym Wy dzia le
sta no wi sko as so cia te pro fes sor, a od 1990 ro ku
zo sta³ tam za tru dnio ny na sta ³e na sta no wi sku
pro fe so ra, na którym pra cu je do dziœ. Od 1986
ro ku od kil ku mie siê cy do ro ku spê dza w la bo -
 ra to riach ba daw czych wiel kich firm (Fa ir child,
Na tio nal Se mi con duc tor, Phi lips, Sie mens). Jest
jed nym z au to rów SIA Ro ad map — ak tu a li zo -
 wa ne go co kil ka lat stra te gicz ne go opra co wa -
 nia wy ty cza j¹ ce go kie run ki roz wo ju mi kro e lek -
 tro ni ki na œwie cie.

Przez ca ³y okres pra cy za gra ni c¹ Woj ciech
Ma ³y utrzy mu je bar dzo bli skie zwi¹z ki z Po li -
 tech ni k¹ War szaw sk¹, wspó³ pra cu j¹c z In sty -
tu  tem Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych tej
Uczel ni. Odwie dza swój ma cie rzy sty Wy dzia³
wie lo krot nie ka¿ de go ro ku, s³u ¿y ra d¹ i kon sul -
 ta cja mi, przyj mu je w USA pol skich sta ¿y stów.
Ak tyw nie wspo ma ga pra ce De par ta men tu
Stra  te gii Go spo dar czej Mi ni ster stwa Go spo -
dar  ki RP. W Pol sce ty tu³ pro fe so ra otrzy ma³
w 1995 ro ku.

Za in te re so wa nia ba daw cze Woj cie cha
Ma  ³e go obej mu j¹ bar dzo sze ro ki kr¹g za ga d -
nieñ. W pierw szych la tach swej pra cy zaj mo -
 wa³ siê m.in. pro jek to wa niem to po gra fii uk³a -
dów sca lo nych, me to da mi okre œla nia roz k³a du
tem pe ra tur w tych uk³a dach i opty ma li za cji ich
kon struk cji z punk tu wi dze nia pro ble mów ter -
 micz nych. Jed nak naj wa¿ niej sze w je go do rob -
 ku s¹ pra ce do ty cz¹ ce me tod pro jek to wa nia
uk³a dów sca lo nych VL SI z uwzglê dnie niem
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M
Trans  ac tions on Com pu ter Ai ded De sign”. Jest
cz³on kiem In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics
En gi ne ers w stop niu fel low.

Woj ciech Ma ³y jest rów nie¿ wy bit nym
na u  czy cie lem aka de mic kim. Za swe wy k³a dy,
któ re obej mu j¹ sze ro ki kr¹g za ga dnieñ z tech -
 no lo gii mi kro e lek tro nicz nych i me tod pro jek -
to wa nia w mi kro e lek tro ni ce, by³ wie lo krot nie
na gra dza ny za rów no w Pol sce, jak i w USA.
Je go ksi¹¿ ka Atlas of VL SI tech no lo gies jest
u¿y  wa na ja ko podrêcz nik w wie lu uni wer sy te -
 tach na œwie cie, w tym tak ¿e w Ja po nii, gdzie
wy da no jej prze k³ad. Wy pro mo wa³ kil ku na stu
dok to rów. Sw¹ wie dzê prze ka zu je tak ¿e oœrod -
 kom prze my s³o wym, w których pro wa dzi³ po -
 nad 40 se mi na riów, wy k³a dów i kur sów.

Z do rob ku Woj cie cha Ma ³e go ob fi cie ko -
rzy  sta œwia to wy prze mys³ pó³ prze wo dni ko wy.
By³ kon sul tan tem ta kich firm jak Ge ne ral Mo -
 tors, Fa ir child, Phi lips, Na tio nal Se mi con duc tor
i Sie mens. By³ tak ¿e kon sul tan tem, a na stêp nie
cz³on kiem na u ko we go ko mi te tu do rad cze go
fir my Ca den ce De sign Sy stems — g³ów ne go
œwia to we go pro du cen ta sy ste mów pro jek to wa -
 nia uk³a dów sca lo nych. Obe cnie œci œle wspó³ -
 pra cu je z fir m¹ PDF So lu tions Inc., która ta pro -
 wa dzi uni ka to w¹ w ska li œwia to wej dzia ³al noœæ
w dzie dzi nie dia gno sty ki pro ce sów tech no lo -
gicz nych w mi kro e lek tro ni ce i opty ma li za cji
tych pro ce sów, a z jej us³ug ko rzy sta wiêk szoœæ
naj wiêk szych œwia to wych pro du cen tów uk³a -
dów sca lo nych. Twór ca mi tej fir my by li m.in.
daw ni ucznio wie Woj cie cha Ma ³e go, a wœród
nich pro fe sor An drzej Strój w¹s.

Jest ¿o na ty, ma cór kê. Do swych za in te re -
so wañ po za za wo do wych za li cza na rciar stwo,
podró¿e i fo to gra fi kê.

wszel kie go ro dza ju za bu rzeñ pro ce sów pro -
duk  cyj nych. W la tach 1976–1977 za pro po no -
 wa³, ja ko pierw szy w œwie cie, za sto so wa nie
sta ty stycz nej sy mu la cji pro ce sów pro duk cyj -
nych w mi kro e lek tro ni ce, a na stêp nie — wraz
z An drze jem Strój w¹ sem, który by³ wów czas
je go dy plo man tem — zre a li zo wa³ pierw szy
w œwie cie sy stem sy mu la cji sta ty stycz nej, zna -
 ny póŸniej z li te ra tu ry ja ko FA BRICS. Nie ste ty,
w ów cze snych wa run kach je go pio nier skie
kon  cep cje nie zna la z³y za in te re so wa nia w pol -
 skim prze my œle pó³ prze wo dni ko wym. Pra ce
w oma wia nej dzie dzi nie roz wi n¹³ na wiel k¹
ska  lê do pie ro w USA.

Woj ciech Ma ³y by³ pio nie rem lub jed nym
z pio nie rów m.in. w pra cach nad: ana li z¹
uszko  dzeñ struk tu ral nych w uk³a dach sca lo -
nych, ich zwi¹z kiem z de fek ta mi lo gicz ny mi
oraz ge ne ra cj¹ te stów (In duc ti ve Fault Ana ly -
sis); me to da mi okre œla nia wra¿ li wo œci to po gra -
 fii uk³a dów sca lo nych na de fek ty struk tu ral ne;
te sto wa niem pr¹ do wym w sca lo nych uk³a dach
CMOS i za sto so wa niem te sto wa nia pr¹ do we  go
w uk³a dach sa mo te stu j¹ cych siê oraz stra te  gi¹
pro jek to wa nia uk³a dów i kie run ka mi roz wo ju
tech no lo gii w mi kro e lek tro ni ce z uwzglê d nie -
 niem pro ble mów eko no micz nych.

Je go pra ce zo sta ³y opu bli ko wa ne w bli sko
50 ar ty ku ³ach w naj wa¿ niej szych cza so pi s -
mach na u ko wych, a licz ba pu bli ka cji kon fe -
ren  cyj nych, w tym rów nie¿ licz nych re fe ra tów
i wy k³a dów za pro szo nych, prze kra cza 100.
Jest au to rem lub wspó³ au to rem 6 ksi¹ ¿ek oraz
6 pa  ten tów. By³ cz³on kiem ko mi te tów pro gra -
mo wych wie lu naj wa¿ niej szych na œwie cie
kon fe  ren cji, a tak ¿e cz³on kiem ko mi te tów re -
dak cyj nych cza so pism „IE EE Trans ac tions of
Se  mi con duc tor Ma nu fac tu ring” oraz „IE EE
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