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Dûji‰tûm International EDA Tech Forum
2004 americké firmy Mentor Graphics se
t˘den po pfiistoupení âeské republiky
k Evropské unii stala Praha. Fórum bylo
pfiíleÏitostí seznámit se s nejnovûj‰ími
trendy v oblasti návrhu elektronick˘ch
systémÛ – integrovan˘ch obvodÛ, progra-

movateln˘ch hradlov˘ch polí, systémÛ SoC
(System on the Chip) s analogov˘mi i digi-
tálními signály (Mixed-Signal), embedded
aplikací, desek plo‰n˘ch spojÛ i kabeláÏních
systémÛ. 

K jedineãnosti tohoto setkání bezpochyby
pfiispûla i úãast dvou v˘znamn˘ch osobností
dne‰ka: spisovatele a scénaristy Arno‰ta
Lustiga, leto‰ního drÏitele Ceny Americké
akademie umûní a literatury za celoÏivotní
dílo, a vizionáfie v oblasti elektronick˘ch
systémÛ, Waldena C. Rhinese, generálního
fieditele a pfiedsedy rady fieditelÛ spoleã-
nosti Mentor Graphics Corporation.

Zatímco podle Arno‰ta Lustiga nelze
najít definici pro sjednocenou Evropu
(podobnû jako ji nelze najít pro spravedl-
nost, lásku a solidaritu), nelze podle
Waldena Rhinese povaÏovat MooreÛv zá-
kon za „ústavní“ pro elektronické systé-
my. V exkluzivním rozhovoru pro ãasopis
Sdûlovací technika jsme mûli moÏnost po-
loÏit Waldenu Rhinesovi nûkolik otázek.
Jeho odpovûdi naznaãují zákonitosti

a trendy v˘voje elektronick˘ch systémÛ
budoucnosti. 

Arno‰t Lustig pfieÏil holocaust. Pfiesto je
optimista. Jste rovnûÏ optimista vezmeme-li
v úvahu uplynulou nelehkou periodu elek-
tronického prÛmyslu?

Ano jsem optimista. Pamatuji fiadu recesí,
roky 1974, 1985 pfiedstavovaly velice tûÏká
období, stejnû jako zatím nejhlub‰í recese
v roce 2001. VÏdy bylo tfieba znovu hledat
rovnováhu mezi dodávkami a poptávkou,
ale dlouhodobû elektronick˘ prÛmysl pro-
speruje. Platí to speciálnû pro polovodiãov˘

prÛmysl, kde v˘robní objemy trvale rostou.
Pokud je pfiíli‰ mnoho v˘robních kapacit,
ceny klesají a nastává recese, víme, Ïe ná-
rÛst objemÛ v˘roby se zastaví, ale pak pfiijde
oÏivení a s ním inovace, nové technologie
a nové zpÛsoby aplikací elektronick˘ch
souãástek a s tím i rÛst, kter˘ lze pfiedvídat.

Má MooreÛv zákon nûjaká omezení?
·ífiku ãáry mÛÏete zmen‰ovat donekoneã-
na, problémem je, co bude je‰tû nákladovû

efektivní. Existuje tedy bod, kdy dodatko-
vé náklady na miniaturizaci se jiÏ nevy-
platí v porovnání s pfiínosem, kter˘ pfiiná-
‰í elektronické funkci obvodu. To je dÛvod
proã máme ãipové moduly obsahující více
ãipÛ vrstven˘ch na sobû (stack chip sys-
tems), proã se zvy‰uje sloÏitost desek plo‰-
n˘ch spojÛ, to je dÛvod, proã architekti ãi-
pÛ dnes nevyuÏívají maximálnû moÏnosti
technologie. A to bude je‰tû více platit
v budoucnosti. ¤ada pokroãil˘ch techno-
logií bude mít svoji cenu a pouze nároãné
aplikace budou schopny ji ospravedlnit.

Pfied ãtvrtstoletím byly ãasto diskutovány
limity kfiemíku. Jaká je „kfiemíková ústava“
dne‰ka a zítfika? 
Kfiemík je úÏasn˘ materiál, kter˘ prÛmysl
vyuÏívá od vynálezu kfiemíkového tranzis-
toru na poãátku 50. let, GaAs byl uÏiteãn˘
pro nûkteré speciální aplikace, podobnû
jako InP a dal‰í materiály AIIBVI, a myslím,
Ïe totéÏ platí dnes pro SiGe, av‰ak pro
pfiedvídatelnou budoucnost, pro komodit-
ní polovodiãové souãástky má kfiemík stá-
le dostatek schopností. Myslím si tedy, Ïe
je‰tû dlouho bude pfievládajícím polovodi-
ãov˘m materiálem. 

Jak˘ je RhinesÛv zákon?
Jednou ze zajímav˘ch vûcí, t˘kající se
Mooreova zákona a stupnû integrace, je, Ïe
multiãipové systémy se stávají jednoãipo-
v˘mi. Podívejme se na kalkulátor spoleã-
nosti Texas Instruments z roku 1972, mûl
480 souãástek, v roce 1980 mûl takov˘ kal-
kulátor jedin˘ integrovan˘ obvod. V 70. le-
tech jsem fiídil skupinu návrháfiÛ u Texas
Instruments a inÏen˘fii mi fiíkali, Ïe pro to,

abychom mohli mít jedin˘ ãip musíme mít
proces, kter˘ je schopen podporovat více
technologií – CMOS, MOS s kanálem P,
s kanálem N, bipolární technologie,
BiCMOS, technologie pro odpory a kon-
denzátory. Skupina inÏen˘rÛ chtûla vyvi-
nout velice sloÏit˘ proces, kter˘ by v‰ech-
ny tyto prvky byl schopen realizovat –
bipolární ovladaãe pro displej, MOS pro
velkokapacitní pamûti, CMOS pro pohoto-
vostní reÏim. Co se ve skuteãnosti stalo

Zákonitosti elektronických 
systémů budoucnosti

Pfied tím, neÏ se v fiíjnu 2003 stal CEO
spoleãnosti Mentor Graphics, byl v˘-
konn˘m viceprezidentem polovodiãové
divize spoleãnosti Texas Instruments
(TI). Do spoleãnosti TI pfii‰el v roce
1972 pracoval zde na mnoha pozicích
v oblasti technického i obchodního ma-
nagementu, a to nejen v divizi polovo-
diãÛ ale i v divizi spotfiební elektroniky
a v centrálních v˘zkumn˘ch laboratofiích.
Od roku 1985 do roku 1987 byl prezi-
dentem divize datov˘ch systémÛ TI.
V prÛbûhu svého pÛsobení ve spoleã-
nosti TI byl zodpovûdn˘ za v˘voj fiady
produktÛ, mimo jiné prvních souãástek
pro syntézu fieãi (pouÏívan˘ch ve známém
elektronickém uãiteli Speak&Spell)
a digitálních signálov˘ch procesorÛ
fiady TMS. Roãní v˘nosy v oblasti mik-
roprocesorÛ a ASIC se pod jeho ve-
dením zv˘‰ily z 10 miliónÛ na 2 mi-
liardy USD.

Walden. C. Rhines, generální ředitel a předseda
rady ředitelů společnosti Mentor Graphics

Corporation

Spoleãnost Mentor Graphics Corp. pfiedstavuje technologickou ‰piãku v oblasti
automatizace návrhu elektronick˘ch systémÛ EDA (Electronic Design Automation).
Poskytuje softwarová i hardwarová fie‰ení, která umoÏÀují rychlej‰í a nákladovû
efektivnûj‰í v˘voj elektronick˘ch v˘robkÛ. Spoleãnost nabízí inovativní fie‰ení pro
stále komplikovanûj‰í úkoly pfii návrhu desek plo‰n˘ch spojÛ a ãipÛ. Jako jediná
spoleãnost v sektoru EDA nabízí fie‰ení v oblasti embedded softwaru.
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v prÛbûhu následujících 10 let, bylo, Ïe
jsme v‰echno umûli udûlat v technologii
MOS s kanálem P. Proã? ProtoÏe to byla
nejlevnûj‰í technologie ze v‰ech jmenova-
n˘ch. TakÏe mÛj zákon pro integraci zní:
Multiãipové systémy se integrují do je-
diného, kter˘ namísto supermnoÏiny
v‰ech technologií pouÏit˘ch v multiãipo-
vém fie‰ení pouÏívá jedinou technolo-
gii, která pfiedstavuje nejménû nákladn˘
spoleãn˘ jmenovatel v‰ech poÏadovan˘ch
technologií.

Co si z toho vzít pro budoucnost?
Podívejte se na dne‰ní mobilní telefon.
Pfied pûti lety mûl tento mobilní telefon
pfiibliÏnû 200 souãástek, vãetnû pasivních
souãástek, odporÛ a kondenzátorÛ. Mnoho
lidí mi fiíká, Ïe celulární telefon by mohl
b˘t nakonec realizován jako jedin˘ ãip.
MoÏná, Ïe mají pravdu. Ale v pfiípadû, Ïe
se tak stane bude to komoditní integrova-
n˘ obvod CMOS. Nebude to obvod na bá-
zi GaAs, ãi SiGe; nebude to Ïádná náklad-
ná technologie, bude to nejmen‰í spoleãn˘
jmenovatel (z hlediska nákladÛ) v‰ech
tûchto technologií. MoÏná, Ïe to nebude
jednoãipové fie‰ení, moÏná bude radio-
frekvenãní ãást zvlá‰È. Ale pokud by to
byl jedin˘ ãip, RhinesÛv zákon fiíká:
Jenoãipové fie‰ení pfiedstavuje vÏdy nej-
men‰í spoleãn˘ jmenovatel v‰ech obsaÏe-
n˘ch technologií a nikoliv nejvût‰í spoleãn˘
jmenovatel.

Jaké by mohly b˘t ty „kouzelné krabiãky“
za nûkolik stovek dolarÛ, které by se
mohly stát motorem elektronického prÛ-
myslu zítfika?
Proã stovek dolarÛ? VÏdyÈ typick˘m sti-
mulem jsou vÏdycky produkty vyrábûné
ve velk˘ch objemech, které jsou tedy ob-
vykle levné. Napfi. na poãátku 70. let mi-
nulého století to byly elektronické kalku-
látory, na poãátku 80. let pak osobní po-
ãítaãe. Dnes je to spotfiební elektronika,
která je motorem nov˘ch aplikací. Pokud
se tedy díváme do budoucnosti nachází-
me se právû v období, kdy spotfiební elek-
tronika je stimulem pro nejvíce vzru‰ující
nové technologie. Nejv˘konnûj‰í ãipy se
dnes vyrábûjí pro videohry. Dal‰í velkou
v˘zvou jsou obvody pro mobilní telefony,
kapesní PDA. A pokud se podíváme je‰tû
dále do budoucnosti, jsou to napfi. etike-
ty s transpondérem RFID, kter˘mi bude
opatfieno nejen ve‰keré zboÏí ve skla-
dech, ale bude je mít kaÏd˘ ãlovûk, kaÏdé
zvífie. Tedy souãástky, které se budou po-
ãítat na miliardy a ne na desítky miliónÛ.
Existuje-li nûco, co má kaÏd˘ ãlovûk
a mÛÏe to jednodu‰e vyhodit, jedná se
skuteãnû o velkoobjemovou v˘robu, po
které je nejvût‰í poptávka. V oblasti ná-
kladnûj‰ích produktÛ to v pfií‰tích dvou
letech budou produkty pro audio a video
komunikaci.

Jaké jsou typické trendy v návrhu inte-
grovan˘ch obvodÛ a elektronick˘ch
systémÛ? Jak bude vypadat typick˘ inte-
grovan˘ obvod a typick˘ elektronick˘
systém, fieknûme v roce 2010?

Co je nejobtíÏnûj‰í, je dûlat návrh systémÛ
s lidmi, ktefií dosud dûlali jen návrh jed-
notliv˘ch souãástek, popfi. mít návrháfie,
ktefií pracovali jen s kfiemíkem. Zde je tedy
jedna z v˘zev pro spoleãnosti zab˘vající se

Pfiírodní uhlík mÛÏe existovat v nûkolika formách. Vût‰ina z nás zná grafit a diamant.
Av‰ak existuje i tfietí typ – fullereny. Ty b˘vají chybnû oznaãovány za novou formu u-
hlíku. Ve skuteãnosti fullereny byly objeveny v mezihvûzdném prachu i v geologic-
k˘ch formacích na Zemi. Jsou to velké uhlíkové molekuly ve tvaru klece.

Uhlíkové nanotrubice CNT (Carbon NanoTube) jsou fullerenové struktury, které
jsou tvofieny graphenov˘mi válci uzavfien˘mi na obou koncích ãepiãkami obsahující-
mi pentagonální prstence. Graphen je uhlíková vrstva struktury grafitu, jejíÏ povahu
lze pfiiblíÏit analogií s polycyklick˘m aromatick˘m uhlovodíkem.

Zjednodu‰enû fieãeno, CNT jsou rozsáhlé makromolekuly, které si mÛÏeme pfied-
stavit jako lístky grafitu (hexagonální mfiíÏka uhlíku) srolované do válce.

Krátká historie vývoje 
Uhlíkové nanotrubice objevil v roce 1991 japonsk˘ odborník na elektronovou mikro-
skopii Sumio Iijima, kter˘ studoval materiál usazen˘ na katodû pfii syntéze fullerenÛ
odpafiováním v obloukovém v˘boji. Krátce na to Thomas Ebbesen a Pulickel Ajayan
ze stejné laboratofie pfiedvedli, jak je moÏné nanotrubice vyrábût ve velkém mnoÏství
tím, Ïe se mûní podmínky odpafiování v obloukovém v˘boji. Tyto objevy otevfiely ce-
stu k explozi v˘zkumu fyzikálních a chemick˘ch vlastností uhlíkov˘ch nanotrubic
v laboratofiích po celém svûtû.

V˘znamnou událostí v tomto úsilí byla v roce 1993 syntéza jednostûn˘ch nanotru-
bic SWNT (Single Wall NanoTube). Standardní metoda odpafiování v obloukovém v˘-
boji umoÏÀuje vytváfiet pouze vícevrstvé trubice MWNT (Multiple Wall NanoTube),
kdy jedna válcová trubice je uvnitfi dal‰í atd. Pfiidáním pfiímûsi kovÛ, jako je napfi. ko-
balt, do grafitov˘ch elektrod je moÏno vytváfiet extrémnû tenké trubice se stûnami tvo-
fien˘mi jedinou vrstvou. Teprve dostupnost tûchto struktur umoÏnila experimentální
ovûfiení nûkter˘ch pfiedpokladÛ t˘kajících se vlastností nanotrubic.

Nanotrubice mají nûkolik nanometrÛ v prÛmûru, jsou tedy pfiibliÏnû 10tisíckrát
tenãí neÏ lidsk˘ vlas, a jejich délka se pohybuje v fiádu mikrometrÛ, v souãasné dobû
dosahuje aÏ jednoho milimetru. CNT mohou b˘t buì vodivé nebo polovodivé a nabí-
zí ohromující moÏnosti pro vytváfiení nanoelektronick˘ch souãástek budoucnosti.
Mohou b˘t vyuÏity jako ultraminiaturní drátové spoje (nano-wires) nebo se mohou
stát základem elektronick˘ch souãástek, které umoÏní dal‰í miniaturizaci za hranice
dne‰ní kfiemíkové technologie. Pfiíkladem mÛÏe b˘t jednoelektronov˘ tranzistor, na je-
hoÏ v˘voji pracují v˘zkumníci IBM. Jednostûnné a vícestûnné nanotrubice je moÏné
úspû‰nû pouÏít jako kanály tranzistorÛ fiízen˘ch polem. CNT se tak stávají základem
oboru oznaãovaného jako nanoelektronika.

CNT vykazují i pozoruhodné mechanické vlastnosti. YoungÛv modul je vût‰í neÏ
1 TPa. Je to pevnost srovnatelná s diamantem. Pevnost v tahu je 200 GPa. Nanotrubice
jsou ideálním stavebním prvkem nanoelektromechanick˘ch systémÛ NEMS
(NanoElectroMechnical Systems). S polohou nanotrubic je moÏné manipulovat, mûnit
jejich tvar, fiezat je a umisÈovat je mezi elektrody.

Tobias Hertel, Robert Walkup, Richard Martel a Phaedon Avouris ve V˘zkumném
centru Thomase J. Watsona firmy IBM objevili, Ïe van der Waalsovy síly (pfiitaÏlivé sí-
ly pÛsobící mezi atomy a molekulami) jsou schopny nanotrubice udrÏet pevnû na po-
vrchu, na nûmÏ jsou umístûny. Navíc je moÏné mûnit jejich rozmístûní i orinentaci,
a také oh˘báním mûnit jejich tvar. Po tom, co byly nanotrubice rÛzn˘m zpÛsobem zo-
h˘bány, jejich silná interakce s povrchem je udrÏela v tomto pokfiiveném tvaru.
Pomocí je‰tû vût‰ích sil byli v˘zkumníci schopni nanotrubice i fiezat. Pro tento úãel
v‰ak bylo nezbytné ukotvit nanotrubice k povrchu mnohem pevnûji prostfiednictvím
chemick˘ch vazeb, namísto fyzikálních van der Waalsov˘ch sil.

Tyto studie vedly k dÛleÏitému závûru, Ïe nanotrubice mají tendenci pfiizpÛsobovat
se tvaru povrchu, na nûmÏ se nacházejí. Vlastnosti takto tvarovan˘ch nanotrubic se pak
li‰í od vlastností perfektnû pfiím˘ch nanotrubic s dokonale kruhov˘m prÛfiezem. 

Nanoelektronika 
a mezihvězdný prach
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návrhem elektronick˘ch systémÛ, jak pod-
pofiit nûco jiného neÏ jen návrh tranzisto-
rÛ a logick˘ch hradel, jak podpofiit v˘voj
embedded softwaru a návrh ãipÛ sdruÏují-
cích analogové a digitální obvody (mixed

analog a digital) a verifikaci systémÛ, ta
pfiedstavuje totiÏ tu nejvût‰í v˘zvu pro bu-
doucnost. Typick˘m systémem v roce
2010 bude kombinace embedded hardwaru
a softwaru, energeticky nezávislé (nonvo-

latile) pamûti a logiky, v‰e na jednom ãipu
nebo v jediném ãipovém systému. Musíme
b˘t proto schopni verifikovat více nûÏ
pouhé logické obvody a pamûÈ na ãipu. 

Máme mnoho oblastí návrhu, které
dnes pouÏívají velké mnoÏství informací,
a které bude moÏné v nejbliÏ‰ích pûti le-
tech plnû automatizovat. Jednou z tako-
v˘ch oblastí jsou kabeláÏní systémy pro
automobilov˘ a leteck˘ prÛmysl. Dnes
pouÏívá vût‰ina automobilek svÛj vlastní
software pro návrh kabelov˘ch svazkÛ, to
v‰ak nebude jiÏ za pût let moÏné. Problém
bude natolik sloÏit˘, Ïe spoleãnosti jako
Mentor Graphics budou nabízet software,
kter˘ umoÏní simulovat, co se stane, kdyÏ
stisknu brzdov˘ pedál a souãasnû budu ladit
autorádio, problém, jak multiplexovat
v‰echny signály. To, co pfiedstavuje pfiíle-
Ïitosti pro spoleãnosti zab˘vající se návr-
hem je nov˘ zpÛsob návrhu.

Jaké jsou budoucí trendy v technologii
hradlov˘ch polí, signálov˘ch procesorÛ,
souãástek s analogov˘mi i digitálními sig-
nály, desek plo‰n˘ch spojÛ?
To je mnoÏství trendÛ. Velmi zajímavá je
oblast plo‰n˘ch spojÛ. Vût‰ina lidí ji pova-
Ïuje za nevyzrálej‰í a neoãekává tedy, Ïe
by zde mohlo dojít k nûjak˘m zmûnám. Ve
skuteãnosti v‰ak právû zmûny v oblasti de-
sek plo‰n˘ch spojÛ budou velmi dramatické.
DÛvod je jednoduch˘ – miniaturizace. Je
totiÏ levnûj‰í miniaturizovat desku plo‰-
ného spoje neÏ vyvíjet návrhová pravidla
pro dal‰í miniaturizaci ãipu. Vyvíjejí se
proto nové postupy jak zvût‰it poãet vrstev
desky plo‰ného spoje, jak zmen‰it vzdále-
nost mezi spoji na desce, jak analyzovat
problémy ru‰ení. Návrh desky plo‰ného
spoje je dnes mnohem sloÏitûj‰í neÏ pfied
pûti lety. RovnûÏ v oblasti FPGA a DSP
pokraãuje v˘voj smûrem ke stále kompli-
kovanûj‰ím a vût‰ím systémÛm, hradlová
pole FPGA mají dnes integrovány embed-
ded procesory, mají milióny hradel.
Musíme tedy vyvíjet nástroje, které pomá-
hají navrhovat systémy na bázi FPGA pfií-
mo na desce plo‰n˘ch spojÛ a spoleãnû
s návrhem této desky tak, aby byla zaji‰tû-
na funkce celého systému a ne pouze FPGA
jako samostatné souãástky. A zde jsou prá-
vû jedineãné návrhové systémy firmy
Mentor Graphics.

Co se t˘ãe signálov˘ch procesorÛ DSP,
stále ãastûji zji‰Èujeme, Ïe programovatelné
procesory DSP jsou schopny obslouÏit jen
ãást poÏadovan˘ch multimediálních apli-
kací pracujících v reálném ãase. Stále více
je tfieba pouÏívat specializované obvody,
harvardskou logiku, abychom dosáhli po-
tfiebného v˘konu, jakoÏ i programovatelné
logické obvody pro realizaci obvodÛ umoÏ-
Àujících provádût specifické funkce digitál-
ního zpracování signálÛ.

Porovnáváme-li to, co bylo pfied deseti
lety s tím, co bude za pût let, návrháfi bude
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Alternativní metoda pfiípravy jednostûnn˘ch nanotrubic byla popsána skupinou
vedenou Smalleyem v roce 1996. PouÏívala odpafiování grafitu laserov˘m impulzem
a v˘sledkem byl velk˘ v˘tûÏek jednostûnn˘ch trubic s neobvykle jednotn˘m prÛmûrem.
Tyto vysoce stejnomûrné trubice mûly daleko vût‰í tendenci vytváfiet svazky neÏ ty,
které byly pfiipraveny odpafiováním v obloukovém v˘boji a Smalley je nazval provaz-
cov˘mi strukturami (ropes). První experimenty ukázaly, Ïe tyto provazce obsahují
velk˘ podíl nanotrubic se specifickou strukturou odpovídající teoretick˘m pfiedpo-
kladÛm. Dal‰í práce sice ukázaly, Ïe provazcové struktury mohou b˘t i ménû homo-
genní, nicménû jejich syntéza v˘raznû posílila v˘zkumné úsilí.

Pro v˘zkum nanotrubic byl dokonce pouÏit i superpoãítaã Earth Simulator firmy
Intel, jenÏ je povaÏován za nejrychlej‰í na svûtû. Spoleãnost Intel zpfiístupnila tento
superpoãítaã v˘zkumníkÛm zab˘vajícím se studiem vlastností CNT v záfií roku 2002.
V˘zkumníci studovali vlastnosti úseku nanotrubice délky 120 nanometrÛ tvofiené 20
tisíci atomy uhlíku. Anal˘zu dat, která by normálnû trvala nûkolik mûsícÛ, provedl
superpoãítaã za jedin˘ den.

Perspektivy aplikací
V roce 1994 vyrobili Peter Harris, Edman Tsang a jejich kolegové poprvé jednostûné
uhlíkové kuÏely s morfologick˘mi vlastnostmi podobn˘mi ãepiãkám na konci nano-
trubic. Byly pfiipraveny vysokoteplotním zpracováním fullerenov˘ch sazí. Skupina
Sumio Iijimy následnû ukázala, Ïe tyto kuÏely je moÏné vyrobit rovnûÏ laserovou ab-
lací grafitu a nazvala je nanopí‰Èaly (nanohorns). Stejná skupina pak ukázala, Ïe na-
nopí‰Èaly mají nápadné adsorpãní a katalytické vlastnosti, a Ïe je moÏné je vyuÏít ja-
ko souãásti nové generace palivov˘ch ãlánkÛ. 

V˘zkumy rovnûÏ ukázaly, Ïe nanotrubice je moÏné otevfiít a naplnit rÛzn˘mi látka-
mi, vãetnû biologick˘ch molekul, a vytvofiit tak jakési nanozkumavky.

Technologie nanotrubic sehraje podle NKK Corporation v budoucnosti hlavní roli v te-
levizní technice. Uhlíkové nanotrubice, jako válce tvofiené uhlíkov˘mi atomy, jsou velmi

úãinn˘mi vodiãi a mohou
pfii nízk˘ch napûtích emito-
vat obrovské mnoÏství elek-
tronÛ. Oceláfiská spoleãnost
NKK vyvinula uhlíkovou na-
notrubici ve tvaru pásky.
Tyto pásky jsou ohebné a bu-
de moÏné je pouÏít v pfií‰tí
generaci ploch˘ch zobrazo-
vaãÛ, které nahradí plazmo-
vé displeje. Ke sníÏení v˘-
robních nákladÛ pfiispívá
i nová v˘robní metoda, kte-

rou NKK vyvinula a jeÏ je schopna produkovat nanotrubice s témûfi 100 % ãistotou.
Odpadá tak potfieba nákladného pov˘robního ãi‰tûní. Nanotrubice ve tvaru pásky je podle
NKK moÏné vyuÏít nejen v plo‰n˘ch displejích pfií‰tí generace, ale i v palivov˘ch ãláncích,
displejích s emisí polem (FE - Field Emission) a vyzafiujících prvcích integrovan˘ch
obvodÛ. 

Spoleãnost Motorola dokonce oznámila, Ïe je schopna na bázi technologie
uhlíkov˘ch nanotrubic vyrobit 50palcov˘ (úhlopfiíãka 127 cm, tlou‰Èka 2,5 cm)
displej, kter˘ je podstatnû levnûj‰í neÏ plazmové displeje. Motorola je v ãele v˘-
voje displejÛ vyuÏívajících uhlíkové nanotrubice pro emisi polem. Podle informa-
cí spoleãnosti iSuppli, která se zab˘vá prÛzkumem trhu, má firma Motorola k dis-
pozici postup naná‰ení nanotrubic na substrát, s jehoÏ pomocí bude moÏné reali-
zovat TV pfiijímaãe s velkoplo‰n˘mi displeji. Zpráva udává, Ïe tato technologie
tzv. nanoemisních displejÛ umisÈuje uhlíkové nanotrubice kolmo na povrch sub-
strátu. Svislé umístûní nanotrubic umnoÏÀuje funkci displejÛ pfii daleko niÏ‰ích
napûtích, neÏ vyÏadují konkurenãní technologie, a náklady jsou tak mnohem niÏ-
‰í neÏ u plazmov˘ch displejÛ. 

Spoleãnost iSuppli v‰ak souãasnû varuje, Ïe jakkoliv je potenciál nové technologie
CNT obrovsk˘, mÛÏe trvat 5 aÏ 10 let, neÏ bude moÏné spatfiit její skuteãnou aplikaci.

RNDr. Petr Bene‰

1991 objev vícestěných uhlíkových nanotrubic
1992 objevena vodivost nanotrubic
1993 syntéza jednostěných nanotrubic
1995 objevena emise polem u CNT
1996 vyrobeny provazce tvořené jednostěnými nanotrubicemi
1997 studována kvantová vodivost uhlíkových nanotrubic
1997 naplnění nanotrubic vodíkem
2000 objevena tepelná vodivost nanotrubic
2001 integrace uhlíkových nanotrubic pro logické obvody
2001 objevena intrinsická supravodivost uhlíkových nanotrubic

Tabulka 1  Přehled historie výzkumu CNT
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mít k dispozici knihovnu s rÛzn˘mi pro-
cesory a DSP, z níÏ bude moci vybírat, bu-
de schopen sestavovat systémy jejich pfii-
pojováním na sbûrnice. Bude schopen si-
mulovat celé systémy a ovûfiovat jejich
funkci. Nebude muset nakupovat souãást-
ky a zapojovat je na desce plo‰-
n˘ch spojÛ.

Je nûjaká mez pro poãet tran-
zistorÛ na jednom ãipu?
Otázkou je spí‰e limit pro ná-
kladovû efektivní poãet tranzis-
torÛ na ãipu. VÏdycky mÛÏeme
na ãip umístit více tranzistorÛ,
jsme-li ochotni zaplatit vy‰‰í
cenu. A jedin˘m hlediskem je,
zda pfiidání dal‰ích tranzistoro-
v˘ch funkcí ospravedlní toto
zv˘‰ení ceny. Existují urãité
aplikace, kde je levnûj‰í pouÏít
více ãipÛ, nebo mít ménû funk-
cí ãi zajistit tyto funkce jin˘m
zpÛsobem, nicménû poãet tran-
zistorÛ na ãipu bude vzrÛstat.
NemÛÏeme se fiídit Moorev˘m
zákonem, ale reáln˘m v˘vojem
(learning curve), kdy náklady
na jednu tranzistorovou funkci
budou neustále klesat.

Jaké bitové rychlosti a hodinové frekven-
ce mÛÏeme v budoucnu oãekávat? 
Zv˘‰it rychlost sériového zpracování dat je
vÏdy nejlep‰ím zpÛsobem jak zv˘‰it v˘po-
ãetní v˘kon. Av‰ak tento v˘kon je dnes
v pfieváÏné mífie zvy‰ován paralelním pro-

vádûním operací. Vy‰‰í bitové rychlosti
pfiiná‰ejí problémy s ru‰ením a interferen-
cemi signálÛ pfii návrhu systémÛ. TakÏe bi-
tové rychlosti budou vzrÛstat a to neome-
zenû. Budeme samozfiejmû schopni zpraco-
vat svûtelné signály v oblasti terahertzÛ,

pokud to bude tfieba
a pokud to bude cenovû
dostupné. Jde spí‰e o to,
co je z hlediska nákladÛ
efektivnûj‰í pro zv˘‰ení
v˘konu – paralelní zpra-
cování, digitální zpraco-
vání svûteln˘ch signálÛ,
jiné zpÛsoby pfiepínání
(switching) signálÛ?
Míra v˘konu systémÛ
v‰ak bude vzrÛstat rych-
leji, neÏ bitové rychlosti
sériového zpracování
dat, protoÏe to je mno-
hem nákladnûj‰í.

Jak˘ zcela nov˘ typ
elektronické souãástky
nebo systému budouc-
nost pfiinese?
Skuteãnû revoluãní v˘-
voj vyÏaduje dlouh˘ ãas,
neÏ je moÏné jej realizo-

vat ve v˘robû. Pfiíkladem mohou b˘t dnes
ãasto citované nanotechnologie a s tím sou-
visející horké novinky jako carbon nanotu-
bes (CNT) a nano wires, které mohou b˘t
s velkou pravdûpodobností aplikovány
v elektronick˘ch obvodech. Existují v‰ak
jiÏ pomûrnû nové technologie, které jsou

zralé k rozsáhlému vyuÏití. V roce 1974
jsem pracoval v malé skupinû, jeÏ vyvíjela
prvky s deformovateln˘mi mikrozrcadly,
které dnes spoleãnost Texas Instrumets (TI)
oznaãuje zkratkou DLP (Digital Light
Processor). Trvalo dvacet let neÏ bylo moÏ-
né tento prvek vyrobit. PfiestoÏe v laborato-
fii jsme jej mûli jiÏ v roce 1974, teprve v ro-
ce 1994 byl uveden na trh. A dnes prodává
TI tûchto procesorÛ DLP za miliardy dolarÛ
pro projekãní televize. Souãástka obsahuje
pole miliónÛ mikrozrcadel, jejich úhel na-
toãení je moÏné mûnit napûtím. Tato tech-
nologie, jak vyzrává, mÛÏe b˘t pouÏita na-
pfi. pro pfiepojování svûteln˘ch signálÛ, pro
tisk, pro jiÏ zmínûné projekãní televizory. 

Mnohdy máme k dispozici novou
technologii, ale stále jsme daleko od apli-
kací, které jsou v ní obsaÏeny. Pro mnoho
novinek, které budou jednou dostupné
jiÏ existují technologie, ale potfiebujeme
ãas, abychom je dokázali z hlediska ná-
kladÛ efektivnû realizovat v dostateãnû
velk˘ch v˘robních sériích. Nûkteré z nich
jsou zajímavûj‰í neÏ jiné, protoÏe jsou
pfiedvídatelné. Takov˘m pfiíkladem mo-
hou b˘t jiÏ zmínûné carbon nanotubes
(10 000 krát tenãí neÏ lidsk˘ vlas). Av‰ak
dosud neznáme jejich budoucí aplikace,
víme jak je vyuÏít ve stávajících aplika-
cích, coÏ není zdaleka tak vzru‰ující jako
to, co pfiinese budoucnost.

RNDr. Petr Bene‰,
rozhovor vznikl za podpory 

spoleãnosti ASICentrum
odpovûdi Waldena C. Rhinese 
zaznamenal Ing. Martin Vach
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