
Rozhovor s Gordonem Moorem, kter˘ byl 
oti‰tûn v minulém ãísle ST, opût probudil
mezi ãtenáfii diskuze o mezích souãasn˘ch
technologií a fyzikálních hranicích, které
zfiejmû ukonãí platnost Mooreova zákona
v jeho dne‰ní interpretaci. Ve zhruba osm-
náctimûsíãních intervalech potfiebn˘ch
k pfiípravû a zahájení v˘roby obvodÛ s dva-
krát vût‰í hustotou tranzistorÛ se v odborné
vefiejnosti vedou nové a nové diskuze
o tom, zda jiÏ bylo dosaÏeno prognostiky 
oãekávaného „kritického bodu“, kdy pfie-
stává platit ona v praxi dosud fungující li-
neární závislost rÛstu hustoty polovodião-
v˘ch prvkÛ v omezeném prostoru kfiemíko-
vé struktury ãipu. O struãné shrnutí a rea-
listické hodnocení souãasného stavu, tren-
dÛ v oblasti v˘voje mikroelektroniky a tech-
nologií v˘roby polovodiãov˘ch struktur
jsme proto poÏádali autoritu z fiad odborné
vefiejnosti nad jiné povolanou, pana doc.
Julia Foita z elektrotechnické fakulty âes-
kého vysokého uãení technického.

Jak vidíte, pane docente, platnost „Moo-
rova zákona“ ve svûtle souãasn˘ch tren-
dÛ ve v˘voji elektronick˘ch systémÛ, 
omezení ze strany fyzikálních bariér 
a perspektivy mikroelektronick˘ch tech-
nologií?
Pokud jde o MoorÛv zákon, sám Moore se
zcela jasnû vyjadfiuje v tom smyslu, Ïe zvy-
‰ování hustoty integrace (sloÏitosti inte-
grovan˘ch obvodÛ) nemÛÏe pokraãovat do
nekoneãna ze zásadních fyzikálních dÛvo-
dÛ. Základním ãinitelem omezujícím hus-
totu integrace je samotná struktura hmoty
v tuhé fázi, jmenovitû mfiíÏková konstanta
monokrystalu základního materiálu. Roz-
mûry funkãních detailÛ souãasn˘ch ‰piã-
kov˘ch souãástek (délka kanálu unipolár-

ních tranzistorÛ) jsou stále je‰tû o víc neÏ
o fiád vût‰í (65 nm proti asi 5 nm), ale dos-
ti rychle se uÏ této mezi blíÏíme.

Kromû toho je tfieba brát v úvahu sku-
teãnost, Ïe dal‰ím zmen‰ováním rozmûrÛ
souãástek (pfiibliÏováním k velikosti mfiíÏ-
kové konstanty) se zaãíná mûnit charakter
transportu nosiãÛ náboje: z transportu 
ovládaného rozptylov˘mi mechanismy
(sráÏkami s atomy krystalové mfiíÏky) se
stává transport balistick˘, ãímÏ se podstat-
nû mûní charakteristické
vlastnosti souãástek. To ne-
znamená, Ïe souãástek s balis-
tick˘m transportem by se ne-
mohlo uÏívat, nicménû pfiine-
sou i svého druhu revoluci
v obvodovém fie‰ení, a to jak
vnitfiního uspofiádání integro-
van˘ch obvodÛ, tak i periferií.

V˘hledovû se poãítá s moÏ-
ností dostat se s funkãním
principem aktivních elektro-
nick˘ch souãástek je‰tû hlou-
bûji, ovládáním spinu elektro-
nÛ (viz pfiíspûvek prof. 
J. Kode‰e v leto‰ní ST6 na 
str. 3) v atomech základního materiálu, te-
oreticky do rozmûrÛ jediného atomu. Na-
víc se od tohoto funkãního principu oãe-
kává v˘znamné sníÏení nárokÛ na spotfie-
bu energie a konstrukci napájecích zdrojÛ.

To pfiímo souvisí i s dal‰ím omezujícím
ãinitelem pfii zvy‰ování hustoty integrace.
Pfii zmen‰ování rozmûrÛ souãástek a navíc
je‰tû pfii zvy‰ujícím se provozním kmitoãtu
prudce vzrÛstá mnoÏství tepla uvolÀované-
ho na jednotku objemu integrovaného obvo-
du. Vede to k tûÏko fie‰iteln˘m problémÛm
s chlazením. V poslední dobû vedl tento
chladicí problém ke stálému zmen‰ování
napájecího napûtí sloÏit˘ch integrovan˘ch
obvodÛ (z pÛvodních typick˘ch 5 V na 
3,3 V; 1,7 V a níÏe), opût zde ale naráÏíme
na meze. Mimo jiné se sníÏením napájecího
napûtí zhor‰uje odolnost obvodÛ a soustav
proti elektromagnetickému ru‰ení (pasivní
EMC) a náhodn˘m signálÛm (‰umu).

Pfii dal‰ím zvût‰ování hustoty integra-
ce (zmen‰ování souãástek a zvût‰ování
jejich poãtu v jediném integrovaném ob-
vodu) zaãínají doléhat i problémy ekono-
mické. Jak se konstatovalo napfi. na ne-
dávné mezinárodní konferenci ECS '05,
jiÏ dnes dospûla situace tak daleko, Ïe
poãet roãnû ve svûtû vyroben˘ch tranzis-
torÛ (pfieváÏnû v integrovan˘ch obvo-
dech) uÏ pfievy‰uje poãet r˘Ïov˘ch zrn
z obvyklé roãní celosvûtové produkce,
a v˘robní náklady na jeden tranzistor
jsou men‰í neÏ v˘robní náklady na jedno
zrnko r˘Ïe. Situace se v‰ak zaãíná mûnit
v tom smyslu, Ïe zavádûní nov˘ch po-
kroãil˘ch v˘robních technologií integro-
van˘ch obvodÛ je tak drahé, a jejich mo-
rální Ïivotnost se tak zkracuje, Ïe jejich
uÏití pozvolna pfiestává b˘t rentabilní,
není-li zaruãen okamÏit˘ masov˘ odbyt.
Pokud by, napfiíklad v souvislosti s rop-
nou krizí nebo z nûjaké jiné pfiíãiny, na-
stal celosvûtov˘ hospodáfisk˘ útlum, lze
oãekávat i prudké zpomalení rozvoje
technologie polovodiãÛ.

Je‰tû jeden ãinitel mÛÏe v blízké bu-
doucnosti prudce omezit platnost Mooro-
va zákona: testovatelnost integrovan˘ch
obvodÛ. UÏ dnes totiÏ platí, Ïe náklady
na mûfiení a testování sloÏit˘ch integrova-
n˘ch obvodÛ v prÛbûhu jejich v˘roby 
(zejména to platí pro obvody analogové
a obvody pracující se smí‰en˘mi signály)
v˘raznû pfievy‰ují náklady na samotnou
jejich technologickou realizaci, nemluvû
o ãasové nároãnosti mûfiení a testování,
která ve skuteãnosti také pfiedstavuje v˘-
znamnou sloÏku v˘robních nákladÛ. Ne-
dá se ov‰em vylouãit, Ïe dojde k nûjaké-
mu zásadnímu objevu v testovací metodi-
ce, kter˘ tuto pfiekáÏku odstraní bez zhor-
‰ení jakosti a spolehlivosti sloÏit˘ch inte-
grovan˘ch obvodÛ.
Dûkujeme za skuteãnû vyãerpávající od-
povûì.

Jik, Noh
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Na okraj Moorova zákona
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Obr. 1   Pradědeček procesorů Intel

Obr. 2  Příklad vnitřní struktury čipu – zdroj ASICentrum Praha
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