
Gordon Moore patfiil zfiejmû uÏ od raného
mládí k legendárním snílkÛm, fantastÛm
a myslitelÛm, kter˘m se dafií zdánlivû
hladce a bez zvlá‰tního úsilí posouvat fik-
tivní hranice lidsk˘ch moÏností do oblastí,
jejichÏ dosud byÈ jen ãásteãnû odhalená
tajemství pfiiná‰í souãasnému lidstvu na-
pfiíklad sladkokyselé plody informaãní
a komunikaãní revoluce. 

V polovinû ‰edesát˘ch let minulého
století získal G. Moore doktorát z fyziky
a chemie na Kalifornském technologickém
institutu, a protoÏe se chtûl zab˘vat pfiede-
v‰ím fie‰ením v˘znamn˘ch problémÛ, na-
bídl rovnou spolupráci budoucímu nosite-
li Nobelovy ceny za objev tranzistoru dr.
Williamu Shockleyovi. Koncem ‰edesá-
t˘ch let spoluzakládá G. Moore firmu Fair-
child Semiconductor. V polovinû sedmde-
sát˘ch let publikuje první práce zab˘vající
se zkoumáním ãasov˘ch závislostí rÛstu
hustoty integrace polovodiãov˘ch prvkÛ
na ãipu ãíslicového integrovaného obvo-
du. Koncem sedmdesát˘ch let zakládá
spolu s pány Noycem a Grovem spoleã-
nost Intel, která je dodnes Ïiv˘m dÛkazem
uÏ ãtyfiicetileté platnosti „zákona“ o dvoj-
násobném rÛstu v˘konu procesoru kaÏ-
d˘ch 18 mûsícÛ. Pfii pfiíleÏitosti kulatého
v˘roãí první zmíky o existenci Moorova
zákona se nám podafiilo získat od jeho au-
tora s podporou spoleãnosti Intel virtuální
rozhovor veden˘ z Evropy do kfiemíkového
údolí.

Pfiedstava dlouhodobé lineární závislosti
rÛstu hustoty integrace a potaÏmo i v˘ko-
nu procesoru musela b˘t pfied ãtyfiiceti le-
ty my‰lenkou hodnû odváÏnou, která mo-
hla pomûrnû snadno – kdyby se ukázalo,
Ïe nefunguje – ohrozit Va‰e odborné reno-
mé....
SnaÏil jsem se b˘t opatrn˘. První váÏnûj‰í
upozornûní na souvislosti, pozdûji naz˘va-
né Moorov˘m zákonem, se objevují v ãlán-
ku, kter˘ jsem publikoval v roce 1965. By-
lo to na poãátku éry integrovan˘ch obvo-
dÛ, v dobû, kdy jsme se snaÏili umístit pár
souãástek na jeden ãip. Pfii pfiíleÏitosti 35.
v˘roãí zaloÏení ãasopisu Electronic Maga-
zine jsem byl poÏádán o pfiedpovûì v˘voje
rÛstu hustoty polovodiãov˘ch prvkÛ na
kfiemíkovém plátku v prÛbûhu pfií‰tího de-
setiletí. Zmapoval jsem si proto aktuální si-
tuaci ve v˘vojov˘ch laboratofiích. NejsloÏi-
tûj‰í vyrábûné integrované obvody mûly
tehdy zhruba 30 souãástek, zaãínalo se
s pfiípravou obvodÛ se 60 komponenty. Na-
jednou jsem si v‰iml, Ïe od doby, kdy se
v roce 1959 zaãal vyrábût kfiemíkov˘ tran-
zistor, jsme vcelku pravidelnû kaÏd˘ rok
zdvojnásobili poãet souãástek na jednom

ãipu. A tak jsem vzal pár prvních let v˘ro-
by, 60 komponent pro rok 1965, a nahrubo
je extrapoloval pro dal‰ích 10 let. Do‰el
jsem tehdy k tomu, Ïe v roce 1975 budeme
mít na jednom ãipu zhruba 60 tisíc souãás-
tek. Tehdej‰í skuteãn˘ stav ukazuje obr. 1.
V ãlánku jsem pak rozvíjel pfiedstavy, jak
by se tímto postupem mohlo dafiit postup-
nû zlevÀovat elektronické produkty. To
v‰ak u prvních kusÛ integrovan˘ch obvo-
dÛ neplatilo. Ve skuteãnosti byla cena pfie-
kvapivû vy‰‰í neÏ suma cen jednotliv˘ch
souãástek, které v nich byly smûstnány.
Nicménû v laboratofii jsem jiÏ vidûl cesty,
jak dosáhnout v˘razného poklesu nákladÛ,
dokonce pfii souãasném zv˘‰ení v˘tûÏnosti
v˘roby a dramatickém poklesu ceny jedno-
tlivého tranzistoru. Nemûl jsem ani ne-

jmen‰í zdání, jak pfiesn˘ odhad jsem vlast-
nû udûlal. Jaké bylo mé pfiekvapení, kdyÏ
bûhem pfií‰tích deseti let nedo‰lo ke zdvoj-
násobení desetkrát, ale devûtkrát v souladu
s pÛvodními pfiedpoklady lineární závis-
losti. Jeden z m˘ch pfiátel, Dr. Carver Mead,
profesor z Kalifornské techniky, to pojme-
noval Moorov˘m zákonem.

Vycházel jste tedy pouze z empirick˘ch
a statistick˘ch údajÛ?
PÛvodní odhad znûl, Ïe kaÏd˘ rok se v pod-
statû zdvojnásobí sloÏitost integrovaného
obvodu. V roce 1975 jsem pak musel pravi-
dlo upravit. V‰iml jsem si, Ïe ztrácíme jeden
z klíãov˘ch faktorÛ, jeÏ tento úÏasn˘ pokrok
umoÏÀovaly, kter˘ mûl na svûdomí zhruba
polovinu dosahovan˘ch úspûchÛ. KdyÏ
jsem tomu pfiizpÛsobil v˘hledy do budouc-
na, vycházelo mi, Ïe ke zdvojnásobení dojde
kaÏdé dva roky. To byly dvû pfiedpovûdi, kte-
ré jsem já osobnû uãinil. Nyní se nejãastûji 
uvádí zdvojnásobení v˘konu procesoru kaÏ-
d˘ch 18 mûsícÛ. Myslím, Ïe to byl Dave
House, kter˘ kdysi pro Intel pracoval, kdo
vyhodnotil, Ïe díky zdvojnásobení sloÏitosti
ãipÛ kaÏdé dva roky a zvy‰ující se rychlosti

tranzistorÛ dojde ke zdvojnásobení v˘-
konu poãítaãÛ kaÏd˘ch 18 mûsícÛ. Nû-
jak se to dostalo na webové stránky In-
telu a v‰ude moÏnû. Aãkoliv se tato
skuteãnost bûÏnû uvádí, já jsem nikdy
netvrdil, Ïe ãasová konstanta pro
zdvojnásobení v˘konu procesorÛ je
zrovna 18 mûsícÛ. V souãasnosti jsou
to ve skuteãnosti dva roky, ale nûkdy se
nám to dafií i o malinko dfiíve. 

A myslíte, Ïe bude stejná nebo velmi
podobná závislost platit i v budouc-
nosti, tfieba za dal‰ích 40 let?
Já jsem to tak od zaãátku plánoval,
ale je zfiejmé, Ïe nikdo nemÛÏe v této
oblasti vidût tak daleko dopfiedu.
KdyÏ byl Intel zaloÏen, obrat celosvû-
tového trhu polovodiãÛ ãinil zhruba

2 miliardy dolarÛ. Dnes se pohybujeme
v fiádu 200 miliard dolarÛ. Cel˘ trh se za tu
dobu rozrostl zhruba stonásobnû. Takov˘
v˘voj nemohl pfiedpokládat, a také ne-
pfiedpokládal, nikdo z nás. MÛj odhad, to
byla spí‰e ‰Èastná náhoda, fiekl bych zdafii-
lá extrapolace, která ukázala obdivuhod-
nou Ïivotaschopnost.
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Světem vládnou procesory

Obr. 1  Gordon Moore

Obr. 2 Růst hustoty integrace polovodičových prvků
v jednom pouzdře IO podle G. Moora z roku 1975
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Jak vidíte, jako autor proslaveného záko-
na, souãasn˘ stav v oblasti v˘voje techno-
logií v˘roby ãipÛ s vysokou hustotou inte-
grace?
V‰echno se zmûnilo. PÛvodnû se jednalo
pouze o pozorování, pokus o prognózu v˘-
voje levné elektroniky. PrÛmysl z toho ãa-
sem udûlal samonaplÀující se proroctví.
Plány prÛmyslové v˘roby jsou zaloÏeny
na pokraãování tohoto tempa inovací. Klí-
ãové v˘robní postupy a nové technologie
jsou koncipovány tak, aby nás na této kfiiv-
ce udrÏely. V‰ichni producenti souãástek
mají za to, Ïe kdyby se tímto tempem ne-
pohybovali, tak technologicky zaostávají.
Zmûnila se celá koncepce. Z toho, co bylo
pÛvodnû pozorování probíhajícího dûje,
se stal zákon, kter˘ fiídí to, co se stane
v budoucnosti. Nûco takového jsem na za-
ãátku nemohl pfiedpokládat, protoÏe po-
dobná vûc se v exaktních oborech stává jen
ojedinûle. 

Domníváte se, Ïe základní v˘zkum, v˘voj
a v˘roba vícejádrov˘ch procesorÛ vydrÏí
tempo diktované Moorov˘m zákonem ?
Myslím, Ïe MoorÛv zákon vydrÏí alespoÀ
tak dlouho, jako star˘ Moore! Stále mne
pfiekvapuje, jakého pokroku dokáÏeme do-
sáhnout. V prÛbûhu doby bylo nûkolik 
okamÏikÛ, kdy jsem si fiíkal, Ïe jsme jiÏ na
konci této cesty. A na‰i tvofiiví technici
pak vÏdy na‰li zpÛsob, jak kaÏdou pfiekáÏ-
ku obejít. Teì si vzpomínám na tfii nebo
ãtyfii problémy, které vypadaly jako nepfie-
konatelná bariéra a dnes je máme úspû‰nû
za sebou. 

Na poradách vedení jsem vidûl schéma-
ta, která jdou v miniaturizaci tranzistorÛ
o mnoho generací dál, neÏ jsem si kdy dfií-
ve dokázal pfiedstavit. ¤ekl bych, Ïe máme
je‰tû docela dost elánu. Nikdy jsem nevi-

dûl dál neÏ na tfii pfií‰tí generace technolo-
gií. Tfii generace, to je zhruba ‰est aÏ osm
let, coÏ je horizont, o kterém se domní-
vám, Ïe je pod kontrolou, a zde zatím na‰e

pravidlo platí. Nakonec samozfiejmû platit
pfiestane, musí. Materiály se skládají z ato-
mÛ a my se v nejnovûj‰ích strukturách do-
stáváme podezfiele blízko atomov˘m di-
menzím. Nicménû bych si dovolil – pfii vû-
domí v‰ech problémÛ a bariér, které jsme
uÏ pfiekonali, ale i tûch, které nás je‰tû bez-
prostfiednû ãekají – fiíci, Ïe se nám na je-
den ãip nakonec stejnû podafií vmûstnat
daleko více aktivních prvkÛ, neÏ si v sou-
ãasnosti dovedeme reálnû pfiedstavit. 

KdyÏ se ohlédnete za uplynul˘mi 40 lety,
za svou celou kariérou, za zaloÏením
jedné z nejvût‰ích spoleãností svûta, má-
te jistû právem pocit naplnûní cílÛ, s ni-

miÏ jste pfied léty do svûta elektroniky
a ãíslicov˘ch systémÛ vstupoval...
Je to samozfiejmû pfiíjemné, b˘t ve sprá-
vnou dobu na správném místû. Bylo pro
mne mimofiádn˘m ‰tûstím, Ïe se mi po-
dafiilo dostat se k polovodiãÛm na samém
poãátku jejich zrodu. Mûl jsem pfiíleÏitost
rÛst od dob, kdy jsme nedokázali vyrobit
jedin˘ kfiemíkov˘ tranzistor, aÏ do sou-
ãasnosti, kdy jich do jediného ãipu
vmûstnáme 1,7 milionu! Byla to neuvûfii-
telná jízda... Pokud budeme pomûfiovat
polovodiãov˘ prÛmysl poãtem vyrobe-
n˘ch tranzistorÛ, coÏ s oblibou dûlávám,
potom nenajdeme dal‰í odvûtví, které by
ve stejném ãasovém rámci rostlo ani
vzdálenû podobnou rychlostí. Obrat vût-
‰iny technologick˘ch firem trvale roste,
vãetnû Intelu, ale mnohem víc roste jejich
produkce, která dokonce v˘znamnû 
ovlivÀuje rÛst svûtové ekonomiky. Ten
pocit pfii pohledu zpût na tu fantasticky
dobrodruÏnou cestu, kterou jsme urazili
v fiádu pouh˘ch nûkolika desítek let, je
mimofiádnû pfiíjemn˘.

Na tomto místû cítím povinnost podû-
kovat v‰em sv˘m spolupracovníkÛm,
souãasn˘m i minul˘m, za jejich skvûlou
práci, protoÏe to jsou právû ti více ãi mé-
nû anonymní v˘vojáfii, ktefií uvedli vût‰i-
nu na‰ich my‰lenek do Ïivota a technolo-
gick˘ pokrok dostali tam, kde dnes je...
A to samozfiejmû platí i do budoucna. 

Dûkujeme, Ïe jsme mohli, díky tomuto
rozhovoru, seznámit ãtenáfie ST s Ïivot-
ním posláním a pfiíbûhem tak zajímavé
osobnosti, jakou bezesporu jste, a na zá-
vûr dovolte, abychom Vám upfiímnû po-
pfiáli je‰tû mnoho desítek let Ïivota strá-
veného ve zdraví a s typicky moorov-
sk˘m tvÛrãím optimizmem.

Jik,Noh

Obr. 3 Křemíková deska s obvody s vysokou
hustotou integrace v závěrečné fázi výroby
(z výstavy v Národním technickém muzeu)  
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