
Práce elektronika se prakticky bûhem dvou
desítek let zmûnila natolik, Ïe vût‰ina v˘vojá-
fiÛ hardware se obejde bez pájky, pinzety,
multimetru a dokonce i bez osciloskopu.
Hlavním pracovním nástrojem konstruktérÛ
se stal poãítaã vybaven˘ specializovan˘mi
programov˘mi prostfiedky. Pfii pfiíleÏitosti
otevfiení laboratofie zamûfiené na navrhování
a testování obvodÛ s vysok˘m stupnûm
integrace na katedfie mikroelektroniky

Elektrotechnické fakulty âVUT (sponzoro-
vané americkou spoleãností Cadence a fir-
mou ASICentrum) jsme poÏádali o krátk˘
rozhovor Prof. Ing. Miroslava Husáka, CSc.,
vedoucího katedry a pány Ing. Jana Vrbíka,
fieditele firmy ASICentrum Praha a Ing.
Antonína Ple‰tila, CSc. ze stejné spoleãnosti.

Jak se vám dafií drÏet krok se souãasn˘m
v˘vojem?
Prof. Husák: Klasická pfiedstava elektronika-
v˘vojáfie s pájkou, multimetrem a oscilosko-
pem patfií, aÏ na v˘jimky, skuteãnû minulosti.
S jistou mírou zjednodu‰ení lze fiíci, Ïe sou-
ãasní konstruktéfii pracují ve virtuálním pro-
stfiedí s modulárnû koncipovan˘mi prvky,
podobnû, jako by hráli strategickou hru nebo
sestavovali sloÏitûj‰í stavebnici typu lego.
Nicménû na druhé stranû je si tfieba uvû-
domit, Ïe navrhovan˘ systém pro ovûfiení
správné funkce je nutn˘ na konci technolo-
gického a v˘vojového procesu zmûfiit a pro-
vést dobrou diagnostiku základních elek-
trick˘ch vlastností. Proto by mûl skuteãn˘
designer také nûco vûdût o testovací
a diagnostické technice.

Ing. Vrbík: To platí za pfiedpokladu, Ïe
návrháfi mikroelektronick˘ch struktur velmi
dobfie ví, jak jednotlivé prvky z „katalogu"
pfiesnû fungují.

Prof. Husák: Jistû a ve stejném duchu se
musí mûnit i struktura v˘uky. Îe se nám to
skuteãnû dafií potvrzuje i enormní zájem
o absolventy âVUT zejména ze strany evrop-

sk˘ch firem. Snaha získat kvalitního inÏen˘-
ra ze zemí b˘valého „v˘chodního bloku“ se
dále zvy‰uje trval˘m únikem mozkÛ ze zemí
západní Evropy do USA pracujících v oblasti
návrhu integrovan˘ch obvodÛ, mikrosysté-
mÛ a tzv. inteligentních mikroelektronick˘ch
struktur (nûkdy naz˘van˘ch SMART).

PfiipomeÀte krátce cestu, kterou pro‰lo
ASICentrum od svého vzniku?

Ing. Vrbík: Firma ASICentrum
byla zaloÏena po rozpadu
VÚST jako ryze ãeská a byla
to pfiedev‰ím snaha dostat
se k nároãnûj‰ím projektÛm,
která nakonec vedla ke stále
uÏ‰í spolupráci s na‰ím sou-
ãasn˘m zahraniãním partne-
rem, aÏ pfiirozen˘m zpÛso-
bem probûhla i majetková
fúze. Rázem jsme zaãali b˘t
chápáni jako organická sou-
ãást ‰v˘carské spoleãnosti
a dostali jsme se tak i k jejich
„rodinému stfiíbru“, a tudíÏ
i k nároãnûj‰ím a také ko-
merãnû v˘nosnûj‰ím zakáz-
kám. Prodej firemních pro-
duktÛ je v mezinárodním

mûfiítku samozfiejmû centralizován, ale nic
nebrání tomu, abychom, kdyÏ se nám napfií-
klad podafií najít si perspektivního zákazníka,
obvod navrhli, zafiídili v˘robu, dodali zákaz-
níkovi, a tudíÏ také samostatnû fakturovali.

Ing. Ple‰til: MÛÏeme autonomnû navrho-
vat pro koholiv, jehoÏ zakázka splÀuje sta-
novené firemní standardy, jako je napfi. pod-
mínka pfiekroãení minimálních objemÛ v˘-
roby, pfiimûfiená míra zisku atd. Nesmíme
samozfiejmû spolupracovat s pfiím˘mi konku-
renty na‰eho vlastníka (jímÏ je ‰v˘carská
firma EM Microelectronics patfiící do koncernu
Swatch Group). 

MÛÏete, pánové, odhadnout kam mífií v˘voj
mikroelektronick˘ch technologií, zda a za
jak dlouhou dobu mÛÏeme oãekávat novou
fázi technologické revoluce?
Ing. Vrbík: Je‰tû pár let urãitû vydrÏíme v ob-
lasti návrhu mikroelektronick˘ch obvodÛ
u „klasik˘ch" technologií i u kfiemíkov˘ch
materiálÛ, protoÏe se stále je‰tû dafií zmen‰o-
vat rozmûry elementárních prvkÛ. BûÏnû pra-
cujeme se strukturami od 1 µ do do 0,25 µ,
ale umíme navrhovat i pro 180 nm a reálnû se
pfiipravujeme na pfiechod na 130 nm. Bude to
znamenat citelné posílení investic do v˘zku-
mu, zejména v oblasti technického a progra-
mového vybavení. Snaha po rÛstu konkuren-
ceschopnosti na globalizovan˘ch trzích pÛ-
sobí trvale na akceleraci investic do v˘voje ve
v‰ech oblastech. Tak se i EDA (Electronic
Design Automation) dostává postupem ãasu

na hranicí devadesáti a i ‰edesáti nanometrÛ.
V na‰ich produktech v‰ak klademe hlavní
dÛraz spí‰e na nízkou spotfiebu neÏ na zmen-
‰ování velikosti hradla. 

Prof. Husák: Je tfieba si uvûdomit, Ïe v˘voj
vÏdycky musí s dostateãn˘m pfiedstihem
pfiedbíhat technologie zavedené v rutinû séri-
ové v˘robû. A kdyÏ se podrobnûji podíváte na
vybavení fiady podnikÛ, tak zjistíte, Ïe jsou
stále provozovány systémy, které by teoretic-

ky mûly b˘t uÏ nûkolik let v technickém
muzeu. A zmen‰ování prvkÛ nenese sebou
jen problémy technologické. Pfii men‰ích roz-
mûrech prvkÛ se zaãínají v˘raznûji uplatÀo-
vat i induktivní a kapacitní vazby, dopravní
zpoÏdûní signálÛ na vnitfiních propojovacích
cestách, vznikají hazardní stavy atd. Pfii návr-
hu integrovan˘ch mikroelektronick˘ch obvo-
dÛ a struktur zaãíná b˘t aktuální problemati-
ka EMC na ãipu. S touto problematikou jsme
se setkávali prozatím pouze ve „vzdu‰ném“
prostoru u v˘konnûj‰ích systémÛ. Fyzikální
hranice kfiemíkov˘ch struktur v‰ak existují
a za urãitou dobu na nû bezesporu narazí
i technologick˘ v˘zkum. Predikovat pfiesnûji
v˘voj v ãase by nebylo v této situaci pfiíli‰ se-
riózní.

Pfiedpokládám ale, Ïe ke zlomu by mohlo
dojít zhruba v dobû, kdy nanotechnologické
aplikace uÏ budou schopny plnû pfievzít ini-
ciativu ve v˘voji mikroelektroniky. Speku-
lovat o konkrétnûj‰ích odhadech je pro nedo-
statek informací mimofiádnû obtíÏné, zejmé-
na proto, Ïe se v pfiípadû nanotechnologií vût-
‰inou jedná o fie‰ení interdisciplinárních a in-
vestiãnû mimofiádnû nároãn˘ch projektÛ za-
sahujících do fiady technick˘ch i pfiírodovûd-
n˘ch oborÛ. Renomované univerzity a vû-
hlasné ústavy v souãasné dobû za podpory
vyspûl˘ch státÛ i soukromé sféry experimen-
tují s realizací polovodiãového prvku nano-
technologick˘mi prostfiedky („nanotranzisto-
ru“), ale je tfieba otevfienû pfiiznat, Ïe konkrét-
ní informace i v odborné vefiejnosti chybí.
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V americk˘ch národních programech v˘zku-
mu jsou v‰ak nanotechnologie, také zfiejmû ze
strategick˘ch dÛvodÛ, jednoznaãnû prefero-
vány, a z toho lze pfiirozenû soudit i na zfiej-
mou perspektivu v˘voje daného oboru.Také
v âeské republice se této problematice zaãíná
vûnovat pozornost ve v˘zkumu. Na ústavech
Akademie vûd âR i na âVUT Praha se budu-
jí technologická centra. Na tûchto pracovi‰-
tích se jiÏ del‰í dobu zab˘vají touto proble-
matikou, v souãasné dobû je pozornost zamû-
fiena pfiedev‰ím na tzv. nanomateriály, mode-
lování a experimentování s tzv. nano-
teãkami a nanotrubicemi. V‰echno
toto úsilí by mûlo vést k v˘voji tzv.
nanoelektroniky.

Na které problémy naráÏí v˘voj mik-
roelektroniky v souvislosti se snahou
trvale zvy‰ovat hustotu integrace? 
Ing. Vrbík: V rastru 180 nm uÏ jsou jed-
notlivé prvky (tranzistory a hradla) dí-
ky mal˘m rozmûrÛm tak rychlé, Ïe se
zfietelnû uplatní i zpoÏdûní signálu na
vodiv˘ch cestách. TvÛrci v˘vojov˘ch
programov˘ch prostfiedkÛ musí proto
zahrnout rychlost ‰ífiení signálÛ do
ãinnosti návrhov˘ch algoritmÛ a zaãít
pracovat se zpoÏdûním signálu jako
s dal‰í reálnou nezávisle promûnnou
veliãinou, jejíÏ vliv mohli bez problé-
mÛ v obvodech s fiádovû niÏ‰í hustotou inte-
grace zanedbávat. V této souvislosti nezb˘vá
neÏ pfiejít také na sloÏitûj‰í a nákladnûj‰í
návrhové nástroje i v˘robní technologie.

Ing. Ple‰til: KaÏdá generace obvodÛ, která
je o fiád rychlej‰í, vyÏaduje technologie, které
jsou nejménû o fiád draÏ‰í, a to mluví-
me o investicích na úrovni miliard do-
larÛ. Proto je snaha trvale zvy‰ovat
produktivitu práce a také objem v˘ro-
by v poãtu kusÛ, aby se rostoucí nákla-
dy na v˘voj a v˘robu tolik neprojevily
v rÛstu cen obvodÛ pro koncového
uÏivatele. Zfietelnû se v‰ak tyto nákla-
dy promítají do ceny masek, které
s rostoucí hustotou integrace rostou
nûkdy víc neÏ lineárnû. 

Prof. Husák: Zvy‰ující se náklady
na technologie v˘robních linek a ply-
nule se rodící nové generace prvkÛ
s rostoucí hustotou integrace jsou také
dÛvodem fúzí a akumulace kapitálu
v˘znamn˘ch producentÛ, jak jsme
toho byli nejednou svûdky v uplynul˘ch le-
tech. Proces smûfiující ke vzniku jednoho
nebo dvou globálních v˘robcÛ, ktefií budou
ovládat velkou ãást svûtov˘ch trhÛ, zfiejmû
je‰tû nekonãí. 

Malé âeskoslovensko bylo v minulosti
schopno vybudovat sv˘m zpÛsobem mohut-
né v˘robní kapacity jak˘mi byly napfi. TESLA
RoÏnov a TESLA Pie‰Èany. Dnes, zejména
z hlediska nárokÛ na v˘‰i vynakládan˘ch
prostfiedkÛ, by byla taková investice pro âR
naprosto nerealizovatelná. Do podobn˘ch
problémÛ v ‰ir‰ích hranicích moÏná mífií

i v˘voj ve spojené Evropû, zatímco na v˘cho-
dû (napfi. v âínû) existují prakticky neomeze-
né zdroje levn˘ch pracovních sil na stranû
jedné a ohromn˘ nenasycen˘ trh na stranû
druhé a expanze je tedy relativnû snadná.
Z hlediska sniÏování míry ohroÏení astrono-
mick˘ch investic, s nimiÏ globální rizikov˘
kapitál pracuje, chybí v Asii uÏ jenom poli-
tická stabilita. 

V˘voj mikroelektroniky je soustfiedûn tradiã-
nû na technik˘ch univerzitách a ve v˘vojo-

v˘ch centrech nevelkého poãtu firem s glo-
bální pÛsobností. V˘robní kapacity se nao-
pak stûhují do oblastí s levnou pracovní silou
tisíce kilometrÛ daleko. Nehrozí, Ïe se v této
souvislosti budou dále prohlubovat problémy
mezi „bohat˘m severem a chud˘m jihem“?

Prof. Husák: Po svûtû funguje fiada firemních
v˘vojáfisk˘ch pracovi‰È (Design Houses)
v USA, Evropû atd., jinde zase existuje fiada
v˘robních kapacit (obvykle v Hongkongu,
JiÏní Koreji, âínû atd.) a pfii souãasné úrovni
komunikaãních moÏností, napfi. prostfiednic-
tvím Internetu, není problém spolupracovat
s nejrÛznûj‰ími centry kdekoliv na svûtû
s prakticky nulov˘m „dopravním zpoÏdû-
ním. V tom tkví i ekonomická efektivita
a neb˘valá prosperita takov˘ch v˘robních
procesÛ, z nichÏ mohou samozfiejmû profito-
vat obû strany stejn˘m dílem. Pfiitom ale

záleÏí také na fiadû vnûj‰ích okolností, které
nelze dopfiedu pfiíli‰ ovlivÀovat.

Ing. Vrbík: Doplním jen postfieh z praxe.
Prakticky v‰echny v˘vojáfiské „dílny" zab˘va-
jící se návrhem specializovan˘ch digitálních
obvodÛ s vysok˘m stupnûm integrace pracu-
jí se srovnatelnou kvalitou. JenÏe zakázky pfii-
cházející od v˘robcÛ koncov˘ch zafiízení
a prÛmyslov˘ch aplikací stále více vyÏadují
kombinování analogov˘ch obvodÛ s ãíslico-
v˘mi systémy v jednom pouzdru. Práce v ob-
lasti ãistû ãíslicové struktury vyÏaduje sice

také urãitou míru zku‰enosti, není to
jen pouhé doplÀování skládaãky, jak
by se pfii letmém pohledu mohlo zdát,
ale návrh analogov˘ch struktur s na-
vazujícím ãíslicovov˘m rozhraním
vyÏaduje nesrovnatelnû vût‰í v˘vojáfi-
skou zku‰enost. Pfiitom poptávka po
hybridním návrhu roste po celém
svûtû, aniÏ by mohla b˘t okamÏitû
uspokojována. Tam také cítíme pfiíle-
Ïitost a prostor k roz‰ífiení na‰í pÛ-
sobnosti z ãásti i do analogového svûta.

Zdá se, Ïe firmy v oblasti ICT pre-
ferují absolventy s precisním a ru-
tinním pfiístupem k plnûní pracov-
ních úkolÛ (tzv. rychlé operátory).
Kvalitních teoreticky dokonale
vybaven˘ch odborníkÛ (v˘zkum-

níkÛ a vûdcÛ) uÏ snad není potfieba tolik
jako v nedávné minulosti? 
Prof. Husák: To je hlavnû otázka vyvaÏování
poptávky s nabídkou a otázka aktuální reakce
trhu. âesk˘ trh se otevfiel a zaãaly k nám pfii-
cházet hlavnû ty firmy, které, aÏ na v˘jimky,

hledají pfiedev‰ím levnou pracovní
sílu. Z toho pfiímo plynou i poÏadav-
ky na profil absolventÛ ‰kol v‰ech
stupÀÛ. Nov˘ pracovník u zahraniãní
firmy musí, neÏ je mu svûfiena kon-
cepãnûj‰í práce, témûfi vÏdy projít
v matefiském závodû v‰emi pozicemi. 

KdyÏ se vedení fakulty rozhodlo
pfied ãasem sestavit profil nejÏádanûj-
‰ího absolventa, byly obeslány v‰ech-
ny v˘znamnûj‰í prÛmyslové podniky
v âR. Ve v˘sledku se nejãastûji vysky-
toval poÏadavek, aby absolvent byl
schopen sestavit podnikatelsk˘ zá-
mûr, umûl anglicky na komunikativ-
ní úrovni, umûl verbálnû i písemnou
formou prezentovat v˘robek nebo

sluÏbu pfied odbornou vefiejností i pfied zá-
kazníkem a mûl by se stejnû dobfie orientovat
v dokumentaci a prezentaãních materiálech
konkurence. Ale to, Ïe by také mohl vûdût
co je tranzistor nebo hradlo, jak vyplynulo
z tohoto prÛzkumu, témûfi Ïádn˘ podnik ne-
poÏadoval. Souvisí to zfiejmû bezprostfiednû
s dÛsledky transformace a restrukturalizace
ekonomiky po roce 1989. 

Ing. Vrbík: Musím potvrdit, co fiíká pan
prof. Husák, my nutnû potfiebujeme spolupra-
covníky, ktefií umí myslet a zároveÀ jsou i za-
páleni pro vûc. Ty si pak ãasem vychováme
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Obr. 1  Příklad vnitřní struktury analogově-číslicového obvodu 

Obr. 2  Pružná křemíková deska s vyleptanými 
mikroelektronickými strukturami
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„k obrazu svému" anebo oni sami postupnû
zjistí, Ïe by se mûli radûji vûnovat jiné práci.
V souãasné dobû spolupracujeme externû
s nûkolika studenty a vÛbec se nestaráme
o jejich studijní zamûfiení. Z na‰eho hledis-
ka je nejdÛleÏitûj‰í aktivní a tvÛrãí pfiístup
k fie‰ení kaÏdodenních pracovních problémÛ.

Jak fakulta reaguje na nové poÏadavky praxe?
Prof. Husák: Fakulta je pro firmy zdrojem
pracovníkÛ a musí tedy na poÏadavky
a nároky zamûstnavatelÛ reagovat
bezprostfiednû. Na druhé stranû
musí fakulty vychovávat studenta
tak, aby byli sv˘mi komplexními
znalostmi napfied pfied praxí. Pfii
pfiestavbû studijních plánÛ si ve-
dení fakulty dalo za cíl na jedné
stranû umoÏnit vzdûlávání se ‰i-
rok˘m zábûrem znalostí z oblasti
elektroniky ‰iroké skupinû stu-
dentÛ, bakaláfiÛ. U tûchto absol-
ventÛ není studium zamûfiené na
pfiíli‰nou odbornou specializaci,
spí‰e klademe dÛraz na dobré zá-
klady fyziky, matematiky a pfií-
pravu k samostatnému operativ-
nímu fie‰ení obecn˘ch technic-
k˘ch problémÛ. Cílem je probudit
v kaÏdém jednotlivci jeho tvÛrãí
schopnosti, aby byl v pfiípadû po-
tfieby univerzálnû pouÏiteln˘, také proto, Ïe
bude moÏná muset bûhem svého aktivního
pÛsobení nûkolikrát mûnit profesi. Pfii dne‰ní
„inflaci informací“ a kvantu dostupn˘ch
znalostí neexistuje jin˘ rozumn˘ pfiístup.
Mám-li úspû‰nû fie‰it zadan˘ problém, mu-
sím pfiedev‰ím vûdût kde najdu relevantní
a seriózní informace a jakou metodou je
mohu vytfiídit, abych se dobral funkãního
v˘sledku. 

Na stranû druhé v magisterském studiu
mají studenti naopak pfiíleÏitost si prohloubit
odborné znalosti ve zvoleném oboru nebo
specializaci tak, aby byli odbornû konkuren-
ceschopní v porovnání s absolventy z re-
nomovan˘ch univerzit napfi. v Nûmecku,
Francii nebo Velké Británii.

Jak funguje spolupráce vysok˘ch ‰kol
s privátní sférou v praxi? Preferujete
standardní sponzoring nebo jsou pro fa-
kultu v˘hodnûj‰í dvoustranné smlouvy
o konkrétní spolupráci?

Prof. Husák: Firmy, které se rozhodnou
v ãeském regionu zapustit kofieny hloubûji,
mnohdy podporují vybavení specializova-
n˘ch laboratofií na vysok˘ch ‰kolách vlast-
ními technologiemi tak, Ïe bezúplatnû na-
bídnou ‰kole vlastní produkty nebo vybu-
dují experimentální laboratofi se v‰ím v‰udy.
Za to poÏadují „pfiísun“ z jejich hlediska
kvalifikovan˘ch, jazykovû vybaven˘ch ab-
solventÛ. Napfiíklad v polovinû záfií minulé-
ho roku kalifornská spoleãnost Cadence

pfiedala katedfie mikroelektroniky ‰piãkové
softwarové vybavení laboratofie EDA (Elec-
tronic Design Automation) urãené k v˘uce
automatizovan˘ch systémÛ pro návrh mik-
roelektronick˘ch obvodÛ. âVUT-FEL se tak
zapojila do projektu UPP (University Partner
Programme), kter˘ sdruÏuje technické uni-
verzity vyuÏívající v‰estranné podpory této
spoleãnosti. Proto se s produkty Cadence
mÛÏeme setkávat na mnoha v˘znamn˘ch
vysok˘ch ‰kolách po celém svûtû. Návr-
hové systémy firmy Cadence patfií mezi
svûtové standardy v oblasti návrhu integro-
van˘ch obvodÛ. Tyto prostfiedky vyuÏívají
návrháfii po celém svûtû bez ohledu na geo-
grafickou polohu, tj. od USA po Evropu aÏ
po âínu.

Studenti FEL zab˘vající se návrhem
elektronického designu mají v této sou-
vislosti také moÏnost získat pfiístup k nû-
kter˘m nevefiejn˘m firemním technick˘m
informacím a po ukonãení studia se tak
mohou snadnûji zafiadit i mezi zku‰enûj‰í
návrháfie.

Ing. Ple‰til: Musím pfiipomenout, Ïe
kromû systému firmy Cadence je novû
otevfiená laboratofi katedry mikroelektro-
niky vybavena také návrhov˘mi pro-
stfiedky americké firmy Mentor Graphics
a studenti i vûdecko-v˘zkumní pracovníci
katedry tak mají k dispozici to nejlep‰í,
co je v souãasné dobû na trhu. Hardware
tvofií z velké ãásti pracovní stanice Sun,
ale stejnû vhodné mohou b˘t i technické
prostfiedky HP a do budoucna lze prav-
dûpodobnû oãekávat, Ïe dojde k migraci

hardware od rÛzn˘ch v˘robcÛ a stejnû
tak i ke konvergenci software. 

Kde vidíte hlavní tûÏi‰tû pedagogické
a odborné práce katedry mikroelektroniky?
Prof. Husák: Prvofiad˘m úkolem katedry
mikroelektroniky je samozfiejmû v˘uka
studentÛ prakticky od prvního roãníku.
Nûktefií posluchaãi vy‰‰ích roãníkÛ z vlast-
ní iniciativy vyhledávají rÛzné moÏnosti
spolupráce s praxí napfiíklad formou úãas-

ti na v˘zkumn˘ch projektech
bezprostfiednû vázan˘ch na reali-
zaci. Historick˘m v˘vojem se na
katedfie vytvofiily tfii prolínající
se v˘zkumné skupiny zamûfiené
na:
– v˘kum fyziky polovodiãÛ (zlep-

‰ování ‰umov˘ch vlastností tran-
zistorÛ, pfiíãiny vzniku a chování
poruch v polovodiãov˘ch struk-
turách atd.),

– integrovanou optoelektroniku
(v˘voj integrovan˘ch optoelek-
tronick˘ch prvkÛ na bázi lithi-
umniobátu),

– návrh a testování integrovan˘ch
obvodÛ, mikrosenzorÛ a mikro-
systémÛ (v˘voj nov˘ch souãás-
tek a inteligentních systémÛ pro
mûfiení, regulaci biomedicínu

a speciální zakázkové aplikace realizo-
vané v integrované formû na ãipu z Si
popfi. GaAs).
Vûdecko-v˘zkumné aktivity v dan˘ch

oblastech jsou nemyslitelné bez podpo-
ry tuzemsk˘ch a zahraniãních granto-
v˘ch projektÛ. Pracovi‰ti se dafií od roku
1993 zapojovat do evropsk˘ch projektÛ
financovan˘ch z Bruselu. V souãasné
dobû jsou to napfi. NATO (v˘voj speciálních

mikrosenzorÛ pro mûfiení mikrovlnného
záfiení) nebo projekty z tzv. 6. rámcového
programu Evropy (napfi. v˘voj polyme-
rov˘ch senzorÛ, návrh stabilních nízko-
‰umov˘ch integrovan˘ch zesilovaãÛ pro
telekomunikace, v˘zkum mikroelektro-
nick˘ch systémÛ pro biomedicinské
aplikace atd.).

Dûkuji za pfiíjemn˘ rozhovor a pfieji vám
osobnû i v‰em pracovníkÛm katedry
i firmy ASICentrum úspû‰n˘ rok 2005

Jik

Obr. 3  Pohled do laboratoře katedry mikroelektroniky

Obr. 4  Technologie výrobní linky Obr. 5  Testování mikroelektronických obvodů


