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Miniaturizácia a nanotechnológia
Sektor informačných a komunikačných technológií (IKT) zaznamenal rýchly
rozmach, pretože pracovné a spoločenské aktivity sa realizujú pomocou nových
rozmanitých technológií. Bolo potrebné, aby sa zvýšila výkonnosť počítačov, čo
bolo možné vďaka výrobe malých tranzistorov pomocou pokrokových výrobných
procesov. Zníženie veľkosti tranzistora umožňuje umiestniť väčší počet tranzistorov
do integrovaného obvodu, a tým zvýšiť výkonnosť počítača. Moorov zákon
predpovedá, že každé dva roky sa zdvojnásobí počet tranzistorov v integrovanom
obvode.
V súčasnosti je náročnou úlohou pokračovať v tejto ceste miniaturizácie, pretože
materiály, z ktorých sú vyrobené polovodiče – kovy a izolanty, nadobudli
nanoveľkosť a ich vlastnosti začnú byť determinované a ovládané kvantovými
účinkami. Nanotechnológia ponúka možnosť skôr využiť kvantové účinky ako
vyhnúť sa im pre vývoj budúcej generácie integrovaných obvodov. Keďže
miniaturizácia nemôže navždy pokračovať s metódami a nástrojmi, ktoré sa
doteraz používali, bude potrebné nájsť nové prístupy.

Technológie, ktoré vznikajú v IKT
Vďaka nanotechnológii budú zariadenia rýchlejšie, výkonnejšie a budú mať väčší počet prvkov.

Pri výrobe bežných tranzistorov sa
neustále usiluje o menšie tranzistory. Ich
nové zloženie a zvýšená komplexnosť ich
výroby umožňujú vyvíjať pokrokovejšie
systémy obvodov.

•Nová technológia batérií a riadenie
výkonu.
•Prispôsobivé.
•Transparentná elektronika a nová
technológia výroby displeja.
•Funkčné povrchy, napr.
samočistiace.
•Senzorová technológia pre
monitorovanie okolia.
•Integrácia do textílií.

Evolúcia v sektore IKT prekročí hranice toho, čo považujeme za „elektroniku“ (t.j. zariadenia, ktoré nám slúžia). Existujú 
vízie, že budeme mať elektroniku zakomponovanú do nášho oblečenia alebo nášho okolitého prostredia, čo si môžeme 
predstaviť ako sieť zariadení vytvárajúcich „obklopujúcu inteligenciu“. Zariadenia pre mobilnú komunikáciu v budúcnosti 
budú v oveľa väčšej miere multifunkčné než dnešné modely.

Bezdrôtové snímanie a komunikácia

Nanotechnológia a IKT

Ak budeme na vykonávanie výpočtov
využívať základné vlastnosti
nanomateriálov, možno nebude potrebné,
aby sa v budúcnosti počítače spoliehali
na technológiu na princípe kremíka. Mohli
by sa používať materiály ako jednoduchý
nanodrôt alebo kvantové bodky.

Nové techniky výroby umožňujú syntézu
poddajných obvodov, čím sa flexibilné a
prieťažné zariadenia stávajú realitou.
Tieto zariadenia sa dajú stočiť alebo
poskladať bez toho, aby tým utrpela ich
funkčnosť.

Poddajné tenké filmové tranzistory 
používajú organické polovodičové 
molekuly na elastickom substráte.

Pamäťové zariadenie, ktoré vzniklo z jednoduchého 
nanodrôtu z oxidu zinočnatého. Každý nanodrôt má 

priemer menší než 100 nm.
Fotografia procesorov na 45 nm doštičke Intel 

„Penryn“.

Morphova predstava zariadenia je 
založená na nanoškálových 
technológiách, ktoré možno vytvoria svet 
radikálne odlišných zariadení.
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Graf ukazuje zvýšený počet tranzistorov v počítačovom 
čipe, čím sa potvrdzuje Moorov predpoklad. (Obrázok 
pochádza z:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Wgsimon, 
Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0) 

500nm

Za hranicami miniaturizácie: 
Integrácia nanotechnológie do každodenných prístrojov

Technológia obrovskej magnetorezistencie (GMR)
Mnohé obľúbené 
elektronické výrobky majú 
súčiastky, ktoré využívajú 
efekt nazývaný GMR. 
Elektrická rezistancia 
štruktúr pozostávajúcich      
z veľmi tenkých vrstiev 
magnetických                       
a nemagnetických kovov sa 
môže náhle vo veľkej miere 
zmeniť v prítomnosti 
pôsobenia magnetického 
poľa.
Technológia výroby displejov, t.j. diódy emitujúce organické 
svetlo (OLED diódy)

Výhody
•Spotrebujú menej energie než LCD displeje
•Dobrá kvalita obrazu
•Sú oveľa tenšie a ľahšie než LCD panely
•Fungujú bezproblémovo pri dopade slnečného 
svetla a pri pohľade z rôznych uhlov.

Využívajú tenké vrstvy organických molekúl, ktoré sa dajú ľahko vložiť do substrátu
Nevýhody
•Slabá životnosť spôsobená molekulárnym rozkladom
•Molekuly sú citlivé na vlhkosť, preto je potrebné 
zabezpečiť drahé obaly
•Súčasné modely potrebujú drahé elektródové 
materiály.

Moderné pevné disky využívajú GMR.
(Obrázok pochádza z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mfield, Creative Commons 
Attribution ShareAlike 3.0)

OLED filmy s hrúbkou asi 200
nm. (Obrázok poskytol: R. Ovilla, 
University of Texas, Dallas, sieť 
NISE, www.nisenet.org,
licencované v súlade             s 
podmienkami siete NISE).
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