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, . L C. "'"PRODUCTIE-EENHEIDT .• H. E. (ICPE) 

1. Inleiding 

De ICPE is een fundamenteel stuk infrastructuur voor de afdeling E. Zon
der ICPE zijn onderwijs enonderzoek in de elektronica in Eindhoven ge
doemd te verdwijnen. 
De kosten voor de . IC-productie-eeriheid worden geraamd op 2,6 M flo De 
prqductie-eenheid bestaat in hoofdzaak uit een stofarme ruimte. Deze 
faciliteit is op zich al een uiterst flexibel en waardevol stuk infra
structuur voor hetuniversitair onderwijs en onderzoek. De ruimte kost 
ca. 2,1 M flo 

De afdeling Elektrotechniek is van plan in deze ruimte apparatuur te 
plaatsen teneinde geintegreerde N-kanaal-MOS-schakelingen volgens een 
modern standaard LSI-procede te kunnen produceren. 
De apparatuur wordt van Philips Elcoma gekocht voor ca. 0,5 M fl. Ze 
representeert .een waarde van ca. 1,5 M fl. 

AfdelingN~tuurkunde heeft bij monde van Brongersma, Steenlandenvan 
Welzenis interesse getoond voor de opstelling van een experimenteer
opstelling in de stofarmeruimte. 

Afdeling Wiskunde/Informatica start binnenkort met een Si-compiler 
project onder leiding van Rem. Rem ziet voordelert in een satnenwerking 
met de ICPE bij het fabriceren van met de Si-compiler ontworpen IC's. 

De raad van de afdeling E heeft in 1979 besloten tot de realisering van 
een IC-productie-eenheid. Het bestuur van de afdeling E heeft tot nu toe 
cfm. bijlage II! vande begroting 1982 kf1. 1. 450,- uit eigen middelen 
gereserveerd. Dit is inclusief een geoormerkte toewijzing van kfl. 200,
uit de centrale beleidsruimte 1981. Het resterende bedrag, groot 
kfl. 1;050,-, is opgevoerd op formulier B van de begrotirtg. De afdeling 
zal voor het niet toegewezen deel, ca. kfl. 800,-, een lening aanvragen. 
Deze lening'zal de afdeling binnen vier a vijf jaar terug willen betalen. 
Maar de beslissing moet nd genomen worden omdat anders met de bouwtech
nische maatregelen niet kan worden begonnen. De jaarlijkse exploitatie 
wordtgeschat op flo 100.000,-. 

2.F1.1nctie de ICPE 

,.;.·in het onderwijs. : het integreren van schakelingen op monokristallein 
silicium is een nieuwe fabricagetechniek, die ongeveer twintig jaar 
geleden voor het eerst op kleine schaal toegepast werd. Intussen zijn 
er IC's metmeer dan 10.000 component~n per chip in de handel. 

In eerste instantie is het nodig elektrotechniek-studenten met deze 
nieuwe fabricagetechniek in aanraking te brengen. Maar de nieuwe fa
bricagetechniek heeft repercussies op het ontwerpen en ook dit moeten 
wij aan de studenten duidelijk maken. De brug tussen het ontwerpen en 
het fabricageproces is het "ontwerpsysteem" bestaande uit computers, 
peripherieapparatuur en programmatuur. Ontwerpsysteem en ICPE mbeten 
een hecht geheel vormen om tot bevredigende resultaten te komen. oak 
dit moeten de studenten leren. Ze moe ten beg~ijpen waar de kritieke 
punten in het samenspel tussen ontwerpsysteem en ICPE liggen. Tot op 
zekere hoogte heeft de ICPE voor E-studenten een functie vergelijk
baar met de functie van de (veel duurdere) mechanische werkplaats voor 
W-studenten. 

"'"in het onderzoek : onderzoeksvelden op IC gebied zijn procestechno
logie,device-ontwikkeling,procesmodellering, device-modellering, 
ontwerpkunde en ontwerphulpmiddelen ("computer aided design"l en 
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"design automation"). Procest::echnologie is kapitaalintensief, "computer 
aided design" ook, maar in mindere mate. AIle andere onderzoeksvelden 
zijn hobfdzakelijk personeelsintensief~ 
Procestechnologie als zodanig geenonderwerp van onderzoek van onze 
ICPE. De investeringen, zoals nu voor de afdeling Evoorgesteld 
worden, hebben de funktie van een massa net boven de kriti.sche massa 
wat betreft de ontwikkeling van het onderzoek op IC-gebied. Het is de 
basis voor het verwerven van fondsen enpersoneelsplaatsen uit de 
tweede geldstroom. De afdelingenE van Delft en Twente dernonstreren 
elk jaar opnieuw hoe men via de tweede geldstroom de apparatieve uit
rusting op een zeer redelijk peil kan houdenen belangrijk onderzoek 
kan doen. Eindhoven he eft· bij gebrek aan infrastructuur tot nu toe niet 
kunnen deelnemen. De kwaliteit van ortze stofarme ruimte zou ons ineens 
een zeer belangrijk voordeel kunnen verschaffen en ons in staat stellen 
om onze achterstand in de komende jaren in te halen - mits met de op
richting haast gemaakt wordt. 

~ in de derde geldstroomsfeer : een voor de hand liggende activiteit is 
devervaardiging van "proefwafers" voor de industrie. Massaproductie 
met industriele garanties ligt buiten de mogelijkheden van de ICPE. 

3~Tot nu t0e ontwikkelde activiteiten en waarom speed nodig is. 

De volgende activiteiten zijn ontwikkeld 

~ voor ICPE zelf: 

- aantrekken van de directeur (dhr. M. Mengelberg) i 

scholing van het personeel voor de ICP!;: in de IC-fabriek van Philips 
Elcoma (Nijmegen). Dit personeel is uit de vakgroepen EVen EEB van 
E gerecruteerd. 

- vervaardiging van bouwtekeningen'en kostenberekeningen in samenwer
king met de Bouwtechnische Dienst; 

- aankoop van apparatuur van Philips Elcoma (Nijmegen). 

- voorhetontwerpsysteem: 

de vakgroep ES (Automatisch Systeemontwerpen) heeft in samenwerking 
met het rekencentrum een werkgroep van drie medewerkers en drie 
studenten samengesteld voor het ontwikkelen van een eerste versie van 
een IC-ontwerpsysteem voor de ICPE (een van ae medewerkers wordt door 
ZWO betaald). Verdere aanvragen in tweede geldstroomsfeer voor promo
vendi en gereedschap zijn in voorbereiding. Er wordt samengewerkt met 
het Natuurkundig Laboratorium. 
De drie T.H.'s hebben een gemeenschappelijk ontwikkelingsplan voor een 
industrieel IC-CAD-systeem (tegelijk tweede versie voor onze ICPE) op 
uitnodiging bij hetMinisterie van OnderWijs en Wetenschappen inge
diend. Het ministerie heeft bij monde van Dr. Tindemans toegezegd dit 
plan in principe te willenondersteunen. 

~ in de sfeervan IC ontwerp en ander onderzoek: 

De vakgroepenEEA, EEB en ES zijn bezig methet ontwerpen van een IC
practicum in het nieuwe bnde~wijsprogramma, dat verplicht zal zijn 
voor aIle E-studenten. ES heeft een_afspraak met het Natuurkundig La
boratorium, die inhoudt dat een wetenschappelijk medewerker daar aan 
een IC-ontwerp project meedoet. Daaruit moet een follow-up van het 
IC-practicum voor geavanceerde studentenvoortkomen. 
De vakgroep EEB heeft een aarital ontwerpen voor MOS-circuits klaar 
liggen voor componenten voor "switched-capacitor-filters". V~~r de 



- 3 -

realisering wacht men dringend op de rCPE, sinds Philips de pr~Js voor 
hetbakken van een Ie van f. 5.000.- naar ca. f. 25.000.- verhoogd 
heeft. 

- de vakgroep EEA (prof. Klaassen)heeft een subsidie van. de FOM voor 
onderzoek aan een nieuw type transistor toebedeeld gekregen. De nodige· 
proefstukken kunnen bij Philips niet gemaakt wordenomdat zij niet in 
het productieprogramma passen. Daarom moet op de ICPE gewacht worden. 
Een plaats voor een promovendus en f. 70~000.- staan thans "geparkeerd" 
en er bestaat een kans dat de subsidie weer ingetrokkenwordt. 

- vakgroep ES heeft een onderzoekvoorstel betreffende statistische op
brengstoptimalisering lopen bij S'IW. Hierover is nog niet beslist. 

Er is dus een grote bedrijvigheid ontstaan rond de ICPE. De baten hier
van gaan straks verloren als met het.realiseren van de ICPE geen haast 
gemaakt wordt. 

4~ Devoor~ en nadelen van de uitbesteding van de IC-productie 

Tegenstanders van de ICPE redeneren ongeveer als voIgt: 

De investeringen voor moderne IC-productie zijn groot (honderden mil
joenenf.). Eeri ICPE op een T.H. kan wegens gebrek aan middelen nooit 
technisch bij de tijdzijn en veroudert met grote. snelheid. De daarmee 
geproduceerde IC's zijn technisch achterhaald. 
Aan de andere kant komt veel productiecapaciteit in de vorm van zoge
naamde "siliconfoundries" ter beschikking van iedereen. 
Het is dus veel beter voor de T.H.'s van de IC-productie af te blijven 
en aIleen het ontwerpen te beo~fenen. De ontworpen IC's kunnen in 
"bakkerijen" geproduceerd worden. 

Helaas gaat deze redenering langs de feiten heen en weI om de volgende 
redenen: 

- investeringen van honderden miljoenen fl. z~Jn aIleen nodigvoor bak
kerijen die op massaproductie berekend zijn. Zodra het criterium "mas
saproductie" vervalt zijn aanzienlijk minder investeringen ruim vol
doende om moderne chips te kunnen fabriceren. "Stofarmoede" is de be
langrijkste kostenfactor. Apparatuur van uitstekende kwaliteit is vaak 
zeer voordelig te verkrijgen, bijvoorbeeld als de industrie overgaat 
van drie inch naar vier inch plakken. 

- in tegenstelling tot wat dikwijls beweerd wordt veroudert apparatuur 
bij lange na niet zo snel als de groei van de complexiteit van de IC's 
laat vermoeden.Verkleining van de afmetingenvan componenten wordt 
vaak door verbetering van maar een onderdeel van het proces (bijvoor
beeld de lithografische techniek) verkregen. De uitde tweede geld
stroom voortvloeiende bedragen zijn dikwijls voldoende om de betreffen
de modernisering door te voeren. 

- De IC-productie t.b.v.·onderwijs en onderzoek is geen massaproductie, 
terwijl de meeste "foundries" weI op massaproductie zijn afgesteld. 
Laat men door een "foundry" produceren dan betaalt menvoor de facili
teiten voor massaproductie zonder dat men daarvan gebruik maakt. 
Philips heeft verklaard de productie voor ons onderwijs niet te willen 
leveren. Op basis van een offerte van de universiteit.Leuven:hebben 
wij enigetijd geleden uitgerekend, dat de chips uit Leuven in ongeveer 
10 jaar tijd net zo veel kosten als onze eigen ICPE. 
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- tens lotte missen bij uitbesteding van de productie studenten en staf 
het directe contact met de problemenvan eenproductielijn en - nog 
belangrijker - zij zien weinig van het samenspel van ontwerpsysteemen 
fabricagelijn. De afwezigheid van ICPE is al jarenlang als eenna
deel·ondervonden. Het was zelfs zover, dat Eindhoven'wat betreft IC
onderzoek als niet bestaand werd beschouwd. 

5. IC~laboratoria bij andereuniversiteiten in binnen- en buitenland 

Tal van universiteiten volgen de door ons als juist beschouwde rede
neringen. Delft en TWente beschikken sinds jaren overuitgebreide IC
fabricage faciliteiten. Hierna noemen we enige universiteiten in het 
buitenland, waarvan het ons bekend is dat ze grotere faciliteiten 
hebben of plannen. 

Belgie : Universiteit Leuvenj 
Zwitserland : ETH Zurich; 
Denemarken : Technische Hogeschool Lyngby (Kopenhagen); 
Duitsland : T.H. Aken, T.H. Darmstadt, T.H. Dortmund, T.H. Duisburg 
(nieuw "Fraunhofer-Institut" voor 'Il-electronica, een nieuw gebbuw en 
honderd man personeel), Universiteit Hamburg. 
Engeland : Universiteit van southampton; 
USA: Stanford University (nieuw gebouw en 15 M $), Cornell University 
(submicrontechniek), Berkeley, M.l.T. (submicrontechniek). 

6. Referentie 

- J.F~ Mason, "VLSI goes to school", IEEE Spectrum 1980, pp. 48-52, 
November. 
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EEB/vB/HC a september 1982 

Een toekomst perspectief voor de Eindhovense Fabricage Faciliteit voor 

IC's (EFFIC). 

Gebaseerd op een duidelijke behoefte binnen de afd. E. t.a.v. de beschik

baarheid van een eigen faciliteit waarmee I.C.'s geproduceerd kunnen 

worden teneinde het onderwijs in de e1ektronica voor de komende jaren 

op niveau en verantwoord te kunnen verzorgen, is men rond 1980 met de 

planning van een I.C. Productie-Eenheid (ICPE)begonnen. Naast de 

primaire onderwijstaak is men tevens van de gedachte uitgegaan dat oak 

in het onderzoek van onder meer de diverse elektronica vakgroepen met vrucht 

van zo'n faci1iteit gebruik gemaakt kan worden, mits de ICPE een vast 

en invariant proces voert waaraan niet ge~xperimenteerd kan en mag worden 

anders dan ter handhaving en/of updating van dit proces zelf. 

Uit eigen afde1ingsmidde1en is tot nu toe (medio '82) f 2.5 x 10
6 

uitge

trokken ter realisering van dit plan en za1 medio '83 een NMOS proces gaan 

10pen wat overeenkomt met het door Philips in Southampton gevoerde proces. 

Het is nu dan ook opportuun zich te bezinnen op de te verwachten ontwikke-

1ingen in de verdere toekomst. A11ereerst za1 het onderwijsdoel een van 

de primaire taken van de ICPE blijven. Teneinde dit onderwijs doch ook 

'het gebezigde onderzoek op een voldoende moderne basis te kunnen blijven 

geveri, zal het nooig zijn de ontwikkelingen op het elektronica ontwerp-

vlak blijven volgen en de gebezigde technologie hieraan aan te passen, 

binnen de randvoorwaarden van redelijk draagbare financiele consequenties 

en uitvoerbaar met het gegeven personee1. 

Het NMOS-proces van Southamptop moet dan ook gezien worden als een 

'eerste fase in het elektronica ontwerptraject, welke gebruikt gaat worden 

om ervaring op te doen met zowel het. proces als de devices en re1atief 

kleine schakelingen, in sterke interactie met de onderwijstaak, deels 

door het betrekken van stagiaires en afstudeerders en anderzijds door 

implementatie van het destijds geplande IC praktikum waardoor iedere, 

student tijdens zijn studie reeds met de IC ontwerpproblematiek in 

aanraking komt. 

Ook zal de fabricage faciliteit aanpromovendi de gelegenheid moeten 

bieden om proefontwerpen in NMOS techno1ogiete realiseren en zal in 

'de 2
e
-fase opleiding een eventuele ontwerpersvariant van de gevoerde 

processen gebruik moeten kunnen maken. 
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In de daarop aansluitendefase zal het elektronica ontwerp een sterker 

systeem gericht karakter moetep krijgen. De complexiteit van de schake

lingen zal sterk toenemen; met name zullen elektronische systemen op 

het gebied van detelecommunicatie zoals vocoders, digitale filters en 

codec' saismede circuits voor spraakanalyse en -synthese of patroon-

herkenning van groot belang worden. Het huidige onderzoek op he.t gebied 

van code ring en verwerking van grafemen en fonemen dat binnen het 

Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) op dit gebied verricht wordt 

en als iandelijk zwaartepunt is aangemeld, zal hierbij sterk onder-
• • .' • r 

steunend zijn. Juist deze ingewikkelde informat:iei.rerwerkende functies 

gebaseerd op diverse transformatieen filterprincipes zoals b.v. 

switched-capacitor filters, maken een uitbouw van het gevoerde proces 

in de richting van (V)LSI technologie noodzakelijk. Daartoe dient in 

de loop van 1984 een tweede fase in dit trajed:. te starten die meet.· 

resulteren in een procas voorzien van epi-processing met eigenschappen 

vergelijkbaar met hetmini-mos proces van hetPhilips Natuurkundig 

Laboratorium. Hierdoor wordt een grotere pakkingsdichtheid mogelijk 

en nemen de interne vertragingen af zodat circuits met grotere 

·complexiteit en hogere snelheidseisen via dit proces met een redeUjke 

yield gerealiseerd kunnen worden. 

Via een aanpassing van het procas kunnen dan ook betere capaciteiten 

v~~r onder meer toepassing in switched capacitor filters gerealiseerd 

wo~den. Van de zijde van het Philips Natuurkundig Laboratorium bestaat 

hiervoor reeds de nodigehelangstelling. 

Aan de ontwerpkant betekent dit dat grotere onderdelen van eerder genoemde 

~omplexe signaalverwerkende systemen geIntegreerd kunnen worden. 

Vanwege de toegenomen complexiteit zullen CAD hulpmiddelen op zowelhet 

simulatie als het lay-out vlak ter beschikking moe ten komen.Van be lang 

hieibij is dat dezehulpmiddelen hierarchisch Opgebouwd zijn om de gegeven 

complexiteit aan tekunnen als ook om een verdere uitbbuw opnatuurlijke 

wijze mogelijk te maken. Hfi!tkunnen werken met macro's in lay-out en 

simulatie dan essentieel. Vanwege de complexe modellen en de ingewikkelde 
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interactie, tussen lay-out en functionele werking is een 32 bits machine 

(VAX) noodzakelijk. Tevens zullen een aantal graphics displays moeten 

worden toegepast om een acceptabele lay-out ontwerptijd te kunnen 

'realiseren gebaseerd op de "sticks" approach. 
e " , 

Voornoemde 2 fase vereist,een proces aanpassing eneen uitPreiding 

van de CAD-apparatuur van in totaal f 12,5 x 10
6

, welke in de'bijlage 

nader zijn'gespecifeerd. 
e 

Tenslotte zuilen de in de 2 fase ontworpen <;Jr?te,r,e f,unctionele bouwstenen 

ineen vervolgfaseop een chip geintegreerd wordem. 

In deze 3
e 

fase (vanaf 1988,), z~l mogelijk een verdere uitbo1.lw van het 

proces en de CAD hulpmiddelen nodig blijken om redelijk gelijke tred 

te kunnen,houden met onderzoek in de industrie en aan de overige uni

versiteiten. Vooral customdesign aspecten, een snelle turn-around' tijd 
. . .: 

alsmede automatisatie van lay-out en function eel ontwerp op basis van 

duidelijke specificati~s (silicon-compiler) zullen dan het beeld bepalen. 

Hetis voor het elektronica onderwijs van vitaal belang deze ontwikkelingen 

opde voet t€ volgen, wil men niet in Korte tijd met een verouderde 

opleiding sterk ten achter raken bij landen als Japan en de V.S. 

Alleen door een gedegen planning en de nodige infrastructurele maatregelen 

op financieel, onderwijskUndig en industrieel gebied kunnen wij deze 
.. ". 

ontwikkelingen het hCiofd bieden en'kan ook het zo gekoesterde m1dden- en 

kleinbedrijf op deze stroommeedrijven. 

Namens de EFF!C-overleggroep, 

W.M.G:' v~ Bokhoven, 

F.N. Hooge, 

J.A.G. Jess, 

F.M. Klaassen, 

'M.P. Memjelberg., 
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Apparatuur benodigd de komende jaren 

6 
Op basis van de f 2,5 x 10 die de afdeling der Elektrotechniek vande THE 

zelf in de eerste fase geInvesteerdheeft zal de I.C. Productie-Eenheid 

in de loop van 1983 starten met een eenvoudig NMOS proces. Als dit proces 

operationeel is, moeten er voorbereidingen getroffen worden om t.z.t. 

ook het Minimos proces(700~, 4lJ) te kunnen inbrengen. 

Voor het zover is moet weI de hierna volgende apparatuur beschikbaar zijn, 

voor de allereerste verbeteringen aan het tevberen NMOS-proces. 

Prober type 260 

Check flat 

wat~rstofbranders op oven 

Ovenvoorziening voor HCL/C33 gas (T.C.A.) 

Ultratech reinigingsapparaat voor maSkers 

Plasma ets.er voor Nitride 

Plasma dry asher (lakstripper) 

Plasma Nitride voor glasover 

Low pressure Cheinical Deposition veor Nitride 

EIliJ?someter 

Primer apparaat 

PCM tester 

Rho sheet meetapparaat 

Lichtmeter 

Voor hetMinimos proces: 

Alum. sputter apparaat 

Talystep laagdiktemeter 

Belichtingsapparaat P.E. 3" 

Pattern Generator 

Ionen impl : High Current 

Infra-rood bakoven 

Nieuwbouw 

Sub-totaal 

Totaal' 

, .. 

33 k 

10 k 

25 k 

10 k 

30 k 

190 k 

190 k 

780 k 

150 k 

55 k 

10 k 

28Sk 

90 k 

12 k 

990 k 

50 k 

530 k 

1000 k 

1100 k 

10k 

5550 k 

5000 k 

10550 k 



Ten behoeve van CAD hulpmiddelen is benodigd: 

VAX 780 computer 

Plotter 

Color graphic terminals 

Digitizers 

Totaal 

1500 k 

lOOk 

260 k 

200 k 

2060 k 

N.B.: Om NMOS tot hoge kwaliteit te krijgen met grote pakkingsdicht-

. hEiden is de beheersing van Koolstof en Zuurstofgehalte in de 

Siliciumplak Van groot belang. Een geschikt analyse apparaat 

hiervoor is het Nicolet Anal. app. Ook laagdiktes en doopstof 

verontreinigingen zijn gemakkelijk hiermede te bepalen. 

410 k 

Minimos. 

Bij toepassing van dit proces kunnen kleinere maten worden gebruikt, 

waardoor grotere pakkingsdichtheden mogelijk zijn. 

Ondiepere juncties waardoor beterecapaciteitem worden verkregen. 

Grotere snelheden. 

Het proces is Self aligning (Het Southampton proces heeft di t in veel 

mindere mate). 
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Benodigde apparatuur vQor I.C.P.E. 

Apparatuur 

Hereaus ovens 

Microscopen 

Bedekapparaat 

Ontwikkelapparaat 

Belichtingsapparaat 

Alum. opdampklok 

cryosovat 

Lam. Flowhoods 

Chem. wagens 

oven.:3 stacks' 

L.P.C.V.D.-oven 

Repeater 

. Teken+snijtafel-Fix focus 

Ionen,-implanter 

Etslijnen + 2 Lam. Flow H 

Silox app. AMS 2660 

schatting 

f 1.000,--

f 19.000,--

f 

f 3.000,-

flc12.600,--

f 100.000,-

I 40.000,--

f 45.000,-

I 20.000,--

Pijpenspoelta~el f 450,--

Lichtmeter f ir ll.000 ,--

Diversen (probers-mont. app.) f~70.000,--

18% BTW 

f 236.150,-

f ·42.507,--

f 278.657 

Totaal aan apparatuur 

1kBegroting 1983 

f 522.327,-- incl. BTW 

f 110.500,-- Incl. BTW 

M. Menge !berg 

1982-03-15. 

Hfl. 

f 

uitgegeven 

1.000,-
I 

f 10.000,-

f 1.000,--

f 40.000,--

f 73.000,--

f 7.500,-

f 65.000 

f 206.500,-

f 37.170 

f 243.670,--

totaal incl. BTW 

f 

f 

1.180,--

1.180,--

f 11 .800,-

f 11.800,-

f 22.420,-

f 47.200,--

f 

f 

9.085,--

3.540,--

f 86.140,-

f 118.000,-

f 47 .• 200,-

f 8.850,-

f. 76.700,-'

f 53.100,-

f 23.600,--

f 531,--

f 522.327,--
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BEHORENDE BIJ KB 2051/2044 B.T.D./O.D. nr.40064/39992-

IC-PRODUCTIE-EENHEID IN PAVILJOEN (HOGE VLEUGEL)- VOORSTEL 2. 

BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 

Pos. 1. Technische ruimten + IC-prod. eenheid: 

slopen 

vloer + heien + nebivloer 

wanden + tirnmerwerk 

plafond 

linoleum 

Pos. 2. Montage-, kantoor- en algemene ruimten: 

nieuwe wanden 

linoleum , 

tirnmerwerk 

plafond 

Pos. 3. Deuren in buitengevel, vlucht- + transport

en gang deur 

Ophang van leidingen enz. 

Tinnnerwerk 

daksparingen 

schilderwerk 

verduisteringen 

TOTAAL inclusief 18% B.T.W. 

Geen montage-, kantoor- en algemene ruimten 

TOTAAL inclusief 18% B.T.W. 

Kostenratning 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

525.000,--

100.000,--

95.000,--

720.000,--

100.000,--

620.000,--

-------------------------------
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W£RKTUIGBOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 

Pos. I. 

Pos. 2. 

Pos. 3. 

Pos. 4. 

Pos.5. 

Luchtbeaandelingsinstallaties, 

luchtzijdige uitvoering, inclusief levering 

van een koelmachine en een stoomvormer, ex

clusief de eis voor het uitvoeren van een 

stofklasse kamer van 100. 

Afzuiginstallaties, 

vervaardigd uit kunststof. 

Afzuigcapaciteit totaal 18.600 m3/h. 

Heetwaterinstallatie (175/950 
C). 

Hier niet van toepassing omdat de reserve 

die ontstaat naar aanleiding van energiebe

sparende maatregelen t:a.v. de capaciteit 

van de warmtewisselaars toereikend is. 

Bovendien is voorlopig voor een stoomont

wikkelaar die met een electrische verhitter 

is uitgerust, gekozen. 

.V.-installatie 90/70
0 

C. 

- uitbreiding met een groep voor luchtver

hitters vanaf aanvoerverdeler en retour

verzaMelaar in het onder station . 

. Verdeler en verzamelaar moet eveneens 

worden aangepast. 

- Basisverwarming wordt aangesloten op be

staande groep III. 

= N.O.-vle~gels D, E, F, H, J, K, L, M. 

Bronwatervoorzieningen. 

Voor koeling van de kondensor van de koel

machine en de luchtkoeler van de montage

ruimte is 8,3 + 3,6 = 11,9 m3/h bronwater 

van + 130 C nodig. 
o De retourwatertemperatuur ~s ca. 45 C. De 

bronwaterleiding moet vanuit het terrein 

(afstand 110 m) naar de technische ruimte 

worden gebracht. De retourwaterleiding 

wordt aangesloten op het schoonwaterriool 

in het terrein. 

Kostenram 

f 750.000,--

f 100.000,--

n.v.L 

f 54.000,--

I 60.000,--
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Pas. 6. Gesloten koelwatercircuit. 

~ T = 12 - 40 C, koelwatercapaciteit ca. 

24 m3/h. 

Pos. 7. Koudwatervoorziening (drinkwaterinstallatie) 

t.b.v. 

- sanitaire voorzieningen 

- directe koeling 

hydrofoorinstailatie in verb and met de 

vereiste voordruk 

- aansluiting naar onthardingsinstallatie 

resp. stoomvormer. 

Pas. 8. Riolering bestaande uit twee systemen nl. 

schoon- en vuilwaterriool met aansluitingen 

in het terrein. 

Pos. 9. Volautomatische onthardingsinstallatie 

voor het produceren van ca. 90 kg stoom per 

uur. 

Pos. 10. Leidingnet met toebehoren stoombevochti

gingsinstallatie. 

Pos. II. PersIuehtvoorziening 

Pos. 12. Aardgasleidingnet (250 mmWk) 

Pos. 13. Demiwaterinstallatie 

Pas. 14. Vakuuminstallatie 

Pos. 15. Wijzigen van bestaande instailaties voor 

kostenraming 

f 44.000,--

f 30.000,--

f 35.000,--

f 15.000,--

f 20.000,--

J 15.000,--

f 8.000,--

f 40.000,--

J 10.000,--

zover het betreft het aanpassen, slopen enz. f 24.000,--

Pos. 16. Bijzondere gassen waaronder N2 , 0Z' H2 , SiH4 
in argon, Hel •••.••• geen flessen, weI aan

sluitingen daarvoor. f 75.000,--
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Pos. 17. Transport- enexpeditiekosten van diverse 

instal1atiedelen, b.v.: 

LBK's, koelmachine, stoomvormer, ventilato-

ren, enz. 

Pos. 18. Meten en inregelen van ontstoffingsinstal

laties, c.v./heetwater 

luchthoeveelheden enz. 

+ 

TOTAAL. inclusief 18% B.T.W. 

kostenraming 

f 10.000,--

f 15.000,--

f 1. 305.000,--

================ 



ELECTROTECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Pos. 1. Verlichting. 

Wit, geel en rood licht, verlichtingsniveau 

1000 Lux. In TR ten dele explosiOeveilige arma

turen (kabinetten enz. buiten b:eschouwing). 

Pos. 2. Krachtinstallatie. 

Bekabeling; nieuwe krachtverdeelkast; 

wandgoten, kabelgoten (kabinetten enz. bui

ten beschouwing). 

Pos. 3. Regelinstallatie. 

Aanpassen hoofdbatterij laagspanningsver

deling, bekabeling t.b.v. luchtbehandeling 

(o.a. koelaggregaat, ventilatoren, stoom

bevochtiger), nieuwe onderverdeelkast. 

Pos. 4. Regelinstallatie t. b.v. werktuigbouwkundige 

installaties (waterzijdig enz.). 

Nieuwe regelkast, regelapparatuur, bekabe

ling. 

Pos. 5. Vluchtdeuren, brandmeldsignalering, gasde

tektie. 

Pos. 6. Demontage 

Pos. 7. Voorzieningen t.h.v. ioneninplanter (aarde, 

besturing). 

Pos. 8. Stelpost telefoon. 

Kostenraming 

f 25.000,--

f 36.000,--

f 35.000,--

f 25.000,--

f 10.000,--

f 2.000,--

f 3.000,--

f 3.000,--

Pos. 9. Stabilisator bv. repeater enz. met install.~tie f 7.000,--

Pos. 10. Electrische voorzieningen t. b.v. afzuigventi

latoren afzuiginstallatie. 

TOTAAL inclusief 18% B.T.W. 

T.H.E./B.T.D./O.D. 

Constructiebureau 

januari 1982. 

f 4.000,--

f 150.000,--
============== 
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Proces Flow 

1. Start 

Siliciumplak gedoopt 17-33 Qcm. 

si P-dope 

3. Oven 

1
e 

oxidatie 

( Si02 
3 

) 
4. Ionen implantatie 

4 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

( 

1 

1 

\ 

I 

6. Maskerstap voor het vormen van het aktief oppervlak op de silicium plak, 

het open etsen van silicium voor vormen van b.v. source en drain. 

8. Etsen van oxide voor b.v. de vorming van de gaten in het oxide voor 

Source - Drain en Gate. 
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9. Het verwijderen van de fotoresist ook wel strippen genoemd. 

8/9 

10. etsen. 

10 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12 •. Gate oxldatie voor SN. 

13. Gate implantatie (Enhancement) 

1"'T'''r'7-r-''''''''''''7''''''i:!l- 5 i 02 ga t e - ox ide 

12/13 
5i02 1e oxidatie 

14. Maskerstap voor negatieve ionenimplantatie (NI). 

16. Ionen-implantatie van Arseen 

,t+~~~~~- fotoresist 

14/16 



19/24 

tIm 

34/35 
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17-18. Weghalen van fotolak, met daaraan volgend een reinigingsstap. 

19. Maskerstap voor het aanbrengen van het contact met het gedoopt 

Silicium (C.S.). 

21-22 Etsen van de aangebrachte gaten, vervolgens verwijderen van de fotolak 

- 23. en het reinigen van de plak in 

24. Aanbrengen van poly silicium met behulp van lage druk opdamp oven 

(f?w Pressure Chemical ~apour Deposition) • 

27. Dopen van het aangebrachte poly silicium 

28. Wegetsen van het overtollige fosfor via een dipets. 

30. Ovenbewerking 

31. Maskerstap voor het verwijderen (etsen) van het overtollige poly 

silicium (P.S.) 

33-34 Verwijderen van overtollig poly-silicium en fotolak en het op maat 

-35. etsen van de polysilicium banen. 

,-------,--poly si ;------,.-- pol y si 

----+--cs contact 

,---poly si 
contact sili con 

CS contact 
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37. Ovenbewerking voor het opdampen van fosfordope voor de vorming van 

de Source en Drain. Na opdampen voIgt een oxidatiestap 

38. Aanbrengen van FIowglass 

40. Ovens tap. 

41-43. Maskerstappen voor het aanbrengen van de contactgaten 

45. Etsen van contactgaten. 

flowglass 

41-43-45 

46. Verwijderen van fotolak. 

48. Ovenbewerking 
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49 
_--poly si 

t 
con tactgat 

,50. Bet aluminium-silicium kan zander prablemen worden opgedampt. 

51. Maskerstap voor het wegetsen vanhet overtollig Aluminium Silicium. 

53. Het metallisch doorverbinden van de elektrische komponenten. 

54. OVenstap om het aluminium silicium te legeren (uitgloeien). 
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Hereau s 
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