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WŁODZIMIERZ
WOJCIECH TRZOCH
Włodzimierz Trzoch urodził się 26 marca 1948
roku w Warszawie, gdzie ukończył szkołę
pod stawową (1962) i Technikum Radiowe im.
Mar cina Kasprzaka (1967). Dy plom inżyniera
elek tronika uzyskał w 1973 roku, a następnie,
w 1976 roku, magistra in żyniera elektronika na
Wydziale Elek troniki Politechniki War szaw -
skiej. Był zatrudniony w Ins tytucie Tech no lo gii
Elektronowej (obecnie Instytut Mikro elek tro -
ni ki i Optoelektroniki — IMiO Politechniki
War szawskiej) początkowo na stanowisku in -
ży nie ryjno-technicznym, a od 1977 roku —
w cha rakterze nauczyciela akademickiego —
starszego asystenta; od 1983 do 1992 roku —
na stanowisku adiunkta.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał
w 1983 roku na Wydziale Elektroniki Po li tech -
 niki Warszawskiej za rozprawę Metoda po mia -
ru wysokiej próżni próżniomierzem jo ni za cyj -
nym o modulacji sinusoidalnej prądu kolek-
tora, której promotorem był profesor Janusz
Groszkowski.

Od 1983 roku pełnił funkcję kierownika
Zes połu Badawczego „Aparatura do Badań
Po wierzchni Ciała Stałego”, w Instytucie Mi -
kro elek troniki i Optoelektroniki Politechniki
War szawskiej.

Zainteresowania badawcze Włodzimie rza
Trzocha koncentrowały się na metodologii po -
miaru wysokiej i bardzo wysokiej próżni oraz
na poszukiwaniu rozwiązań technologicznych
i konstrukcyjnych umożliwiających budowę
aparatury przeznaczonej do badań różno rod -
nych materiałów w środowisku bardzo wyso-
kiej próżni.

Badania, w jakich brał udział, ukierunko -
wa ne były w szczególności na następujących
zagadnieniach: rozszerzaniu zakresu pomia ro -
wego jonizacyjnych przetworników stosowa-
nych do pomiaru wysokiej próżni przez sto so -
wanie metod modulacyjnych prądu kolektora,
technologii i konstrukcji dział elek tronowych
oraz analizatorów energii elek tronów stoso wa -
nych w spektrometrii powierzchni ciała stałe go,
konstrukcji specyficznych układów elektro nicz -
nych umożliwiających realizację metod mo -
du lacyjnych pomiaru wysokiej próżni oraz
ste rownych kom puterowo systemów pomia-
rowych, problematyce konstrukcji układów
elek tronicznych narażonych na szokowe dzia -
łanie wyładowań elektrycznych oraz pomiaru
syg nału użytecznego znajdującego się poniżej
po ziomu szumów, opracowywaniu algoryt-
mów przetwarzania danych umożliwiają cych
automatyzację procesów pomiarowych i iden -
tyfikację składu chemicznego na po wierz ch ni
ciała stałego.

Największym sukcesem kierowanego przez
niego zespołu badawczego było skonstruo wa -
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nie i wykonanie w latach osiemdziesiątych
XX wieku spektrometru do badań po wierzch ni
ciała stałego wyposażonego w kom puterowe
ste rowanie, akwizycję i przetwa rza nie da nych.
Zastosowano w nim opraco wa ne przez zes pół
unikatowe oprogramowanie.

Wśród licznego grona współpracowników
uczestniczących w tym projekcie, istotny wkład
w jego realizację wnieśli: doktor Stanisław Pyt -
kowski, doktor Piotr Szwemin, magister Ma rek
Oleksowicz (układy elektroniczne) i Piotr Kar -
wański (mechanika precyzyjna). Kod programu
na bazie założeń opracowanych przez Wło -
dzi mierza Trzocha napisali głównie Andrzej
Pie trucha, Marek Sze lągowski i Wojciech Świ -
 der ski, którzy współ pracę przy projekcie roz -
po  czy nali jeszcze w okresie studiów. Opra co -
wane przez zespół urządzenia spektrometrycz -
ne, kompletne lub we fragmentach, zostały
wykonane w Politechnice Warszawskiej i wdro -
żone do pracy w kilku placówkach naukowo-
-badawczych w Polsce (Instytut Mikro elek tro -
 ni ki i Optoelektroniki Politechniki Warszaw skiej
— wyposażenie laboratorium dydaktycznego,
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Aka demii
Nauk, Instytut Fizyki i Chemii Me ta li Uni wer sy -
tetu Śląskiego, Ośrodek Badaw czo-Roz wo jo -
wy Elektroniki Próżniowej) i jed nej placówce
za granicą (Instytut Elektroniki Bułgarskiej Aka -
demii Nauk w Sofii).

W działalności dydaktycznej, Włodzi mierz
Trzoch zajmował się głównie prowa dze niem
laboratoriów — podstawowych i prob le mo -
wych, projektów, opieką indywidualną nad
stu dentami i pracami dyplomowymi. 

Współautor ćwiczeń laboratoryjnych rea -
li zowanych w obszarze miernictwa próż nio -
we  go i badania powierzchni ciała stałego.
Opie  kun kilku prac dyplomowych.

Jest współautorem dwóch patentów i kil ku -
 dziesięciu publikacji prezentowanych w ma te -
riałach konferencyjnych oraz kilku — w cza so -
 pismach. 

Otrzymał zespołową Nagrodę trzeciego
stop nia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż sze go
i Techniki (1981), Sekretarza Naukowego Pol -
skiej Akademii Nauk (1986) kilkakrotnie na gro -
dzony przez Rektora Politechniki War szaw skiej
za wybitne osiągnięcia naukowe. 

Przez większość okresu działalności na Po -
 litechnice Warszawskiej Włodzimierz Trzoch
pracował pod bezpośrednim zwierzchnictwem
doktora Stanisława Pytkowskiego, który był je -
go nauczycielem, wprowadzał go w świat nau -
ki i inspirował kierunki działalności. 

Od początku pracy znajdował się w krę gu
bliskich współpracowników ogromnego auto -
 rytetu naukowego profesora Janusza Grosz -
kow skiego. 

Pracę na Politechnice Warszawskiej za -
koń czył w 1992 roku i rozpoczął działalność
w ob szarze bankowości, gdzie przez większość
czasu z dziesięcioletniej pracy zajmował stano -
wiska menedżerskie. Organizował i tworzył
pro dukty bankowe oparte na kartach plas ti ko -
 wych i magnetycznych oraz współuczestniczył
w budowie systemów akceptacji kart banko-
wych. Zarządzał też obszarem gospodarki
włas nej banku i był szefem projektu in for ma -
tycz nego do obsługi tego obszaru działalności
banku. 

Jest żonaty, ma córkę i syna.
Uprawia narciarstwo, windsurfing, żeg lar   -

stwo. Z przyjemnością zasiada do stolika bry -
 dżowego. Lubi turystykę i fotografię.
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