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Het einde van de wet van Moore???    ZX ronde 12 september 2021 
 
De Wet van Moore is geen natuurkundige wet maar een ervaringswet, geformuleerd 
door Gordon Moore, een van de oprichters van chipfabrikant Intel in 1964. De Wet 
van Moore stelt dat het aantal elektronische schakelingen dat op een stuk silicium 
kan worden aangebracht iedere twee jaar verdubbelt. 

De wet is inmiddels bijna synoniem voor de snelheid waarmee processors 
evolueren, maar is eigenlijk veel meer dan dat. De Wet van Moore gaat niet alleen 
op voor processors, maar ook voor veel andere technologische ontwikkelingen. 
Bovendien is het niet zozeer een beschrijvende wet, maar eerder een drijvende 
kracht die innovatie en vooruitgang al decennia lang stimuleert en uitdaagt de 
grenzen te verleggen.  

 

Eind 2006 kondigde de toen gepensioneerde Gordon Moore aan dat zijn wet niet 
eeuwig geldend zou zijn. Er worden inmiddels limieten bereikt die niet overschreden 
kunnen worden. Alternatieven zouden de elektronica kunnen vervangen, maar er 
zijn een aantal bezwaren.  

Deels omdat het formaat van geminiaturiseerde schakelingen al op dezelfde schaal 
is, maar ook omdat elektronica een gigantische industrietak is: Die vervang je niet 
zomaar. 

  

 



2 
 

Naast verdere miniaturisering van de transistoren is de toename van de 
functionaliteit van geïntegreerde schakelingen een belangrijke ontwikkeling binnen 
de micro-elektronica. Naast digitale functies zoals rekenkracht en gegevensopslag 
worden ook applicaties zoals sensoren en actuatoren, antennes voor draadloze 
communicatie, batterijen, enz.  in een chip ingebouwd. Deze trend, die in feite een 
uitbreiding vormt van de Wet van Moore, staat bekend als More than Moore. 

Gordon Moore zag dat computers steeds sneller werden. Hij ontdekte een simpel 
verband tussen de snelheid van de computers en de tijd. Het aantal elektronische 
onderdelen die er op een chip passen verdubbelt namelijk elke twee jaar. De chips 
worden dus elke twee jaar twee keer zo klein. Hierdoor wordt de snelheid van 
computers ook steeds hoger. 
 
De wet van Moore geldt nog steeds. Dit komt doordat chipfabrikanten zich aan deze 
wet houden. De wet is ook een handige richtlijn om de snelheid van de verschillende 
elektronica op elkaar af te stemmen.  
 

 
Miljarden transistors gepropt op een oppervlak van pakweg 2 bij 2 centimeter. Ze 
zijn dan ook onzichtbaar voor het blote oog. Alleen de grove structuren van de chip 
(bijvoorbeeld cores en geheugen) zijn te ontwaren. 
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De oplossing 

Op dit moment worden er al allerlei nieuwe technieken bedacht om computers toch 
nog sneller te maken. Zo’n nieuwe techniek is bijvoorbeeld de 3D-chip, die op 
dezelfde manier werkt als een gewone chip, maar dan in drie dimensies in plaats van 
twee. Helaas lijkt de 3D-chip slechts een tijdelijke oplossing. 

De prognose 

Door al deze begrenzingen lijkt de wet van Moore binnenkort niet meer vol te 
houden. Op de korte termijn zullen we er nog niet zo veel van merken.  

De voorspelling van Intel-oprichter Gordon Moore eindigt nu transistoren 10 nm 
klein zijn geworden, terwijl 2 nm de theoretisch haalbare ondergrens is en 5 nm de 
economisch haalbare.  

Misschien kan de exponentieel groeiende rekenkracht van computers, die al 
decennia zo vanzelfsprekend is, ook op andere manieren bereikt worden. De groei 
zal weliswaar niet zo regelmatig en voorspelbaar zijn als vroeger, maar 
computerprestaties kunnen enorm vooruitgaan door doelmatiger software te 
schijven, nieuwe algoritmes te vinden en de architectuur van chips beter op die 
software en algoritmes af te stemmen. 

Omdat computerchips almaar sneller werden lag de prioriteit van programmeurs 
niet bij efficiënte software, maar bij snelle, pragmatische software. Daardoor is er 
veel te winnen bij het schrappen van zogeheten software bloats.  

Een software bloat is een opgeblazen computerprogramma vertaalt als, er zit meer 
lucht of vloeistof in dan werkelijke noodzakelijke substantie 

Als we bijvoorbeeld een programma wilde schrijven dat ‘ja’ en ‘nee’ herkent, was 
het vaak sneller om een bestaande code te nemen die een veel grotere vocabulaire 
herkent en die aan te passen om de gewenste twee woorden eruit te filteren. Zelfs 
als met zo’n stap 80 % efficiëntie gehaald kon worden vergt een opeenstapeling van 
20 van dit soort stappen al een 100 keer langere rekenduur. 

Grafische processoren zijn in de loop van de tijd erg gespecialiseerd voor hun taak. 
GPU’s zijn slecht bruikbaar voor andere taken, maar enorm goed in wat ze doen. 
Door dit soort domeinspecialisatie ook voor andere functies te ontwikkelen zijn 
grote stappen te zetten. Maar daarvoor moeten softwarespecialisten, 
algoritmeschrijvers en hardware architecten samenwerken. 
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De huidige computersystemen, ook de nieuwe smartphone of tablet zijn nog steeds 
gebaseerd op de 60 jaar oude Von Neumann Architectuur. Dit betekent concreet dat 
het verwerken en opslaan van data niet op hetzelfde moment kan plaatsvinden. Het 
is een lineair, sequentieel proces waarbij de data van processor naar memory gaat 
en vice versa. Dat is ook de reden dat onze programmatuur tot op de dag van 
vandaag een lineaire instructieset is, voor de toekomst is dit te langzaam. 

IBM patenteerde zeer recent een chip gebaseerd op carbon nanotubes. 

Het hart van elke transistor is een halfgeleidercomponent. Het is meestal gemaakt 
van silicium. Een Carbon Nano Tube kan werken als een elektrische geleider. Maar 
kan ook werken als een isolator. Hierdoor kan het een transistor  "aan" en een "uit" 
-status hebben. Wanneer ingeschakeld, stroomt er stroom door de halfgeleider; als 
het uit is, doet het dat niet. En deze aan/uit-status codeert de enen en nullen van 
digitale computergegevens. 

Koolstofnanobuisjes zijn echter bijna zo dun als een atoom. En ze vervoeren de 
elektriciteit goed. Daardoor maken ze betere halfgeleiders dan silicium. In principe 
zouden koolstofnanobuisjes-processors drie keer sneller kunnen werken dan die van 
silicium. En ze zouden ongeveer een derde zoveel energie verbruiken als 
siliciumprocessors maar tot nu toe zijn koolstofnanobuisjes te kieskeurig gebleken 
om in complexe computersystemen te gebruiken. 

Het bleek nog erg lastig om dergelijke transistors in grote hoeveelheden aan elkaar 
te koppelen. Een van de problemen was dat bij de productie van nanobuisjes een 
mengsel ontstaat van verschillende soorten deeltjes. Sommige hebben meerdere 
wanden, andere hebben wel de gewenste enkele wand, maar zijn atomair niet 
zodanig gerangschikt dat ze halfgeleidend zijn.  

Voor het maken van transistors worden de buisjes eerst afzonderlijk via Atomic 
Force Microscopie (ATM) geselecteerd. Wanneer een geschikt buisje is gevonden, 
worden daaromheen twee elektrodes en een elektrisch circuit geëtst. Dat is zeer 
arbeidsintensief en tijdrovend.  

Een Chip bestaat uit honderden miljoenen transistors en het is natuurlijk ondoenlijk 
om nanobuisjes stuk voor stuk op het chipoppervlak te brengen. 

Ondanks de grote potentie van technologie met koolstof nanobuisjes, gaat de 
ontwikkeling niet erg snel. Het probleem is dat de pure koolstof niet kon worden 
geïsoleerd – er waren veelal onzuiverheden van metaal, wat een negatieve invloed 
op het vermogen van de halfgeleider had. 


