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Een associatief geheugen is een "content adressable memory". 
De informatie wordt gescbreven en teruggevonden met behulp 
van het kenmerk van deze informatie. Dit geeft de mogelijkheid 
meerdere woorden gelijktijdig aan te spreken. 
Het probleem bij het realiseren van het geheugen is het zeer 
grote aantal elementen dat nodig is. Daarom moet gebruik 
gemaakt worden van een integratie-metbode met een grote 
pakkingsdichtheià. Gekozen is voor Integrated Injection 
Logic (IIL) van Philips. IB~ heeft het de naam Merged 
Transistor Logic (MTL) gegeven. 
Het bleek mogelijk om 40 geheugencellen in een ie onder te 
brengen. De werkelijke prodoktie heeft plaats bij NV Philips. 
Haar programma "Circuit Mask" is gebruikt om de lay-oot 
van de ic•s te beschrijven. Met deze ic•s zal een geheugen 
gemaakt worden van 1K woorden van 80 bits. Hiervoor zijn 
ook besturings-ic's nodig. Deze zijn nog in ontwikkeling. 

De ebip's worden op een folie afgemonteerd door op de ebip's 
bolletjes op te groeien en deze op het sporenpatroon van de 
folie te solderen. De folie kan rechtstreeks op de printplaat 
gesoldeerd werden. 
Tenslotte wordt een testapparaat beschreven dat in hardware 
gemaakt is en waarmee alle funkties van het geheugen ie getest 
kunnen worden. 

associatief geheugen 
content adressatle memory 
injektie-logica 
IIL = Integrated Injection Logic 
MTL = Mergeà transistor Logic 
integreren 
Circuit Mask 
ic-ontwerp 
test-apparatuur 
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Voor ik inga op de technische details van het associatieve 
geheugen eerst een waarschuwing! 
Wie in het voor hem liggende afstudeerverslag alle mogelijk
heden en details van het associatieve geheugen denkt te vinden, 
moet ik helaas teleur stellen. Met name de gebruikte tech
nieken als integreren, injektie-logica, bolletjes opgroeien 
en nog vele andere worden alleen in grote lijnen geschetst. 
Degenen die meer details over de gebruikte technieken willen 
weten, wordt verwezen naar de literatuur. 

Ook wat betreft het associatieve geheugen zelf, wordt er 
slechts een uiteenzetting gegeven over het in de vakgroep 
ECB door mij gemaakte model. Er zijn vele andere realisaties 
mogelijk. Niet alleen voor de besturing maar ook voor de 
geheugencel zelf zijn vele schema's in de literatuur beschre
ven. Deze modellen zijn over het algemeen echter slechts 
te verwezelijken in geheugens van enkele woorden met enkele 
cellen. 

Ondanks al deze beperkingen ligt hier dan toch het verslag 
voor u van een verwezelijking van een associatief geheugen. 
Deze verwezelijking is mogelijk dankzij de hulp van zeer 
velen. Met name de mensen op zowel het oude als het nieuwe 
Natuurkundig Latoratorium van de NV. Philips hebben 
enthousiast meegewerkt en veel kennis en apparatuur beschik
baar gesteld. Ook hier buiten hebben velen van de NV. Philips 
en de Technische Hogeschool bun steentje aan deze reali-
satie bijgedragen. Het is zinloos te probreren al hun namen 
hier te noemen want hun aantal is zo Jroot dat ik zeker 
mensen zou overslaan. Een uitzondering hierop is de heer 
J.P.L. Lagerterg die de realisatie van de ic•s aldoor begeleid 
heeft en mijn coach proffesor ir. A. Heetman die altijd 
zowel met kennis en belangstelling als met humor klaar stond. 

Tenslotte hoop ik met de realisatie van dit geheugen de start 
gegeven te hebten voor een onderzoek naar de toepassings
mogelijkheden van een associatief geheugen, dat op zijn 
beurt zeker weer aaleiding zal zijn het geheugen te herzien. 



6 

Hoofdstuk 1. 

Een associatief geheugen is een inhoud adresseerbaar geheugen. 
Een woord wordt gevonden aan de hand van een bij dat voord 
behorend kenmerk genaamd de key of het sleutelwoord. Daar 
het geheugen niet "normaal" adresseerbaar is, kan geen plaats 
aangewezen worden om een woord te schrijven. De besturing 
van het geheugen bepaalt waar de informatie met het kenmerk 
komt te staan. Willen we een woord terug hebben dan dienen we 
het kenmerk van da! woord weer aan het geheugen aan te bieden 
waarna de daarbij behorende informatie uitgelezen kan worden. 

Uit bovenstaande blijkt dat een associatief geheugen uiteen
valt in drie delen: 

1. Het geheugendeel waar de informatie opgeslagen wordt. 
Het informatieve deel. 

2. Het geheugendeel waarin de kenmerken, de keys, van de 
woorden staan. Het associatieve deel. 

3. De besturing. 

Ad 1. Hiervoor worden bestaande ic•s gebruikt. 
Dit zijn normaal adresseerbare geheugens die kunnen 
lezen en schrijven. 

Ad 2. Hiervoor is een ie ontwikkeld en gerealiseerd met 
behulp van liL. 

Ad 3. Hiervoor wordt een ie ontwikkeld met behulp van liL. 
Het is gezien bet aantal componenten namelijk niet 
zinvol om deel 2 te integreren en deel 3 niet. 

De opbouw is geschetst in figuur 1. 
Nu we iets veten van het associatieve geheugen is het goed 
het verschil na te gaan met een "normaal" adresseerbaar geheu
gen. Hierbij zullen enkele beyrippen uit de verzamelingenleer 
gebruikt worden. 

Een geheugen heeft een verzameling informatie in zijn cellen 
opgeslagen. ie hebben echter alleen wat aan deze informatie 
als er een binding bestaat tussen de informatie en de groot
heid waar deze informatie bij hcort. Deze binding is op 
verschillende manieren te verwezelijken. Het "normale" 
geheugen gebruikt een andere manier als het associatieve 
geheugen. 
Het "normale" geheugen geeft aan iedere grootbeid een adres 
op een zodanige manier, dat er slechts 1 adres hoort bij een 
grootheid en er ook slechts 1 grootheid boort bij een adres. 
We spreken daarom van een 1 op 1 afbeelding van de verzameling 
van grootheden op die van de adressen. Het adres wijst de 
plaats aan waar de informatie staat, maar als we de informatie 
hebben weten we daar niet bet adres van. De verzameling van 
adressen wordt dus eenduidig (maar niet 1 op 1) afgebeeld 
op de verzameling van de informatie. 

In het associatieve geheugen is de opbouw andersom. Aan 
ieder informatiewoord wordt een minterm toegevoegd. De afbeel
ding van deze twee verzamelingen op elkaar is 1 op 1. Als ik 



7 

de minterm weet, ken ik ook bet informatiewoord en andersom. 
te afbeelding van de verzameling van grootheden op die van 
de mintermen is eenduidig maar niet 1 op 1. Dit schept de 
mogelijkheid om een grootheid af te beelden op een aantal 
mintermen, die dan weer een even groot aantal informaties 
opleveren. Ook het programmanummer waarin een variabele thuis 
boort mag nu als grootheid genomen worden. Als we dit kenmerk 
dan geven, zullen alle variabelen met dit programmanummer 
opgezocht worden. 
Het geheugen is daarom erg geschikt voor sorteer- en zoek
procedures. Zo is er in Amerika een associatief geheugen in 
gebruik voor bet opzoeken en leveren van de vliegtuiggegevens 
op het radarscherm. Dit geheugen is echter nog zeer omvangrijk 
van afmeting. 

r---------, r--------, , 
I 1---1 1---1 I 
I 1-1 1-1 I 
I ASSOCIATIEF 1---1 BESTURING 1---1 INFORMATIEF I 
I DEEL 1---1 1---1 DEEL I 
I 1-1 1--1 J 
I J--1 1---1 I 
L- J l-------.J L__ _______ _.J 

IJ lil 11 11111 
111111111111 
SLEUTELWOORD 
OF KEY 

I I I I I I 
I I I l I I 

CONTROLE 
INGANGEN 

1111111111111 
I I I I I I I I I I I I I 

INFORI!ATIEWOOHD 

Figuur 1. Opbouw van een associatief geheugen. 
Er is een direkte koppeling tussen het 
associatieve en bet informatieve deel. 

Een woord in het associatieve deel van het geheuJen is 
fysisch gekoppeld aan een woord in het informatieve deel. 
Wordt in het informatieve deel een woord geschreven, dan wordt 
in bet associatieve deel het woord geschreven dat daarmee 
gekoppeld is. Constateert een woord in het associatieve deel 
van het geheugen dat de aangeboden key gelijk is aan de 
inhoud van dit wcord dan geeft dit woord opdracht aan bet 
informatieve deel van het geheugen om het fysisch gekoppelde 
woord te laten lezen. 

Mechanisch is het eenvoudiger te begrijpen. Stel we hebben 
stevige kaarten waarop de informatie kan worden geschreven. 
Onderaan de kaarten maken we een aantal inkepingen. 
Deze vormen het kenmerk van de informatie op deze kaart. 
Onder alle kaarten door loopt een stangenstelsel waarmee 
we key•s kunnen vormen. Zetten we de stangen in de stand van 
een key, dan zal de betreffende kaart wat zakken en kunnen 
we lezen wat erop staat. 
Stel nu dat er twee kenmerken zijn die aan de aangeboden key 
voldoen. Dan zakken beide kaarten naar beneden. De voorste 
kunnen we lezen. Tillen we deze op dan kunnen we de volgende 
lezen. 
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Ook in het elektronische geheugen willen we bovenstaande 
volgorde graag hebben. Dat betekent dat de besturing 1 woord 
moet aanwijzen om te lezen. Willen we het volgende woord 
lezen dat aan de key voldoet, dan geven we de besturing een 
puls op de "tijdelijk vrij" ingani_j, waarna het volgende woord 
kan worden gelezen. Zo worden achter elkaar alle woorden 
gelezen. 
Als dan toch maar 1 woord tegelijk gelezen wordt, kunnen 
we dat woord ook aanwijzen met de binaire code van de plaats 
van dat woord. Deze binaire code kunnen we gebruiken als adres 
voor de ic•s in het informatieve deel van het geheugen. 
Figuur 2 geeft hiervan het principe schema. Nu het informa
tieve deel bijna helemaal los gekoppeld is van het 
associatieve deel is het ook mogelijk de informatie die bij 
een kenmerk opgetorgen is te veranderen. ie bieden de key 
aan waardoor het adres geproduceerd wordt waar gelezen moet 
worden in bet informatieve deel. In plaats van daar nu te 
lezen schrijven we daar, waardoor de nieuwe informatie bij het 
kenmerk opgeslagen is. 

,.-- , ,.-- , ,. , 
I I-I I I I 
I 1---1 I ADRES I I 
I 1--1 1----1 I 
I A SSOCIATIEP 1-1 BESTUIHNG I I INFORMATIEF I 
I DEEL 1--1 I r-1 DEEL I 
I 1---1 I I r-1 I 
I I-I I I J I I \. _______ .J 

-.J 11 L----------.l 
JIJJIJIJl lil liJIJl J I 1111111111111 
111111111111 I J I I I I 11 1111111111111 
SLEUTELWOORD CONTROLE---.l I INFORMATIEWOORD 
OF KEY INGANGEN----.l 

Figuur 2. 0Fbouw van het associatieve geheugen. 
Het associatieve en het informatieve deel zijn nog 
slechts verbonden door het binaire adres. 

Het grootste nadeel van het associatieve geheugen is het 
grote aantal componenten dat nodig is. Nemen we een geheugen 
met 1024 woorden en kenmerken van 80 bits breed, dan hebben we 
ongeveer 800.000 liL-transistoren nodig. Slechts met ver in
tegreren is het mogelijk een dergelijk geheugen te maken. Een 
ander nadeel van het associatieve geheugen is de grotere ver
traging. Daardoor is het zeker niet voor alle handelingen het 
meest geschikte geheugen. Dit nadeel hangt nauw samen met het 
eerste omdat iedere transistor een zekere vertraging heeft. 
Bij zeer veel transistoren is er dan ook een grote vertraging. 
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Hoofdstuk 2. 

Nu we weten wat we willen maken, zullen we eerst nagaan 
welke fasen doorlopen moeten worden en wat ze inhouden voor
dat we een werkend ie hebben. 

1. Er moeten specifikaties opgesteld worden, zodat zo 
nauwkeurig mogelijk vast ligt wat het systeem moet kunnen 
doen. Aan het begin van de hoofdstukken 3 en 4 is een opsom
ming gegeven van de specificaties. Ze kunnen weergegeven 
worden in blokschema's. Figuur 9 geeft het blokschema van 
de besturing. 

2. Er moet een technologie gekozen worden waarmee het ontwerp 
gemaakt kan worden. In ons geval wordt de keuze vooral bepaald 
door het aantal cellen dat op 1 chip kan worden ondergebracht. 
Zowel IIL- als MOS-technieken hebben een grote pakkings
dichtheid. Daar MOS-technieken momenteel nog zeer wisse-
lende resultaten geven, is gekozen voor IIL. Deze techniek 
wordt in hoofdstuk 3 besproken. 

3. Met behulp van de gekozen technologie moeten schema's 
gemaakt worden die aangeven hoe de schakeling eruit ziet als 
we hem tekenen met weerstanden, transistoren etc. Van de 
geheugencel geeft figuur 5 en 7 het schema, van de besturing 
is dit figuur 10. 

4. Met behulp van deze schema's wordt een lay-out 
gemaakt waarop de fysische plaats van elk onderdeel aangegeven 
is. Ook de verbindingen staan hier op en wel zodanig dat er 
zo min mogelijk kruisingen zijn. Een kruising is namelijk 
ook een element; bijvoorbeeld een transistor of een laag
ohmige weerstand. De lay-out wordt uitgetekend met alle 
maskers die nodig zijn voor bet integreren. In hoofdstuk Y 
wordt hier nog nader op terug gekomen. Het zal duidelijk zijn 
dat hier gestreefd moet worden naar de meest optimale positie 
van alle onderdelen. Dit optimaliseren wordt momenteel nog 
helemaal op bet gevoel gedaan. 

5. Met behulp van het programma "Circuit Mask" van NV PHILIPS 
wordt een ponsband gemaakt. Deze ponsband stuurt enerzijds 
een plotter zodat het programma gecontroleerd kan worden en 
anderzijds de snijmachine voor de benodigde maskers. De input 
van het programma dat de ponsband voor de chip met de 40 
geheugencellen maakt is als bijlage toegevoegd. 
N.B. de tussenstap van de ponsband tussen programma en plotter 
is niet noodzakelijk. Daar het plotten echter ruim 3 uur in 
beslag neemt, is deze tussenstap wel zo veilig in verband 
met storingen. 

6. Als de ponsband goed is, worden hiermee in het masker
centrum van PBILIPS NV stabileenmaskers gesneden. Deze maskers 
zijn zo mogelijk 250 maal vergroot ten opzichte van de chip. 
Dankzij deze vergroting is het later mogelijk een tolerantie 
van ongeveer 1 micrometer te bereiken. 

7. De maskers worden op 10 maal de ware grote van de chip 
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afgedrukt op glasplaat-negatieven. 
N.B. er is ook een methode die met behulp van een speciaal 
flitsapparaat direkt deze negatieven maakt. Hiervoor is dan 
in plaats van een papier-ponstand een magneetband nodig. 

8. Ieder masker uit 7 wordt op ware grootte gerepeteerd op 
een volgend negatief. Op zo•n negatief is nu een groot aantal 
malen (ongeveer 150 kee~ hetzelfde masker afgebeeld. Een 
afdruk hiervan geeft voor !l!g ic•s op de plak silicium 
het beeld van dat masker. 

9. Van deze negatieven worden kontaktafdrukken gemaakt op 
de plakken silicium. Hierdoor ontstaan op de gewenste plaatsen 
p- of n-diffusies. Zijn alle ditfusies aangebracht dan is 
de plak klaar. 

10. Alle ic•s worden Q~ de plak getest. De opbrengst is 
namelijk meestal nogal klein (15%) en het afmonteren is duur. 
De verbinding van de testapparatuur met een ie op de plak 
wordt gerealiseerd met gouden pinnetjes die op de aansluit
vlakken (bondvlakken) gezet worden. Indien een ie niet hele
maal goed is, wordt hierop een inktstip gezet. Als de plak 
getest is, blijven we aan deze stippen zien welke ic•s goed 
zijn. 

11. De ic•s worden afgemonteerd. Dit is erg duur. Wanneer met 
de hand afgemonteerd wordt, moet voor ieder gemonteerd ie in 
een DIL-huisje ongeveer 10 gulden gerekend worden! Er zijn 
ook andere behuizingen mogelijk zoals bijvoorbeeld flat
package. De kosten zijn dan net zo groot alleen de afmetingen 
van het huisje zijn kleiner. Dit keer is gekozen voor een 
afmonteer-methode die nog maar net het ·laboratorium stadium 
gepasseerd is. Op de ic•s laten we bolletjes groeien die op 
een fijn sporenpatroon van een folie gesoldeerd worden. 

12. De afgemonteerde ic•s worden getest. Er zijn immers ic•s 
fout afgemonteerd of alsnog kapot gegaan. Hoe goed op de plak 
getest moet worden hangt dan af van de kosten van het testen 
en het afmonteren. 

De punten 6 t;m 9 worden geheel door PHILIPS NV verzorgd 
en bij de andere punten heeft zij veel apparatuur en kennis ter 
beschikking gesteld. Daarvoor nogmaals mijn hartelijke dank! 
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!!1 Hoofdstuk 3. 

Zoals al eerder genoemd is bet voor bet realiseren van een 
geheugen noodzakelijk dat er gebruik gemaakt wordt van gein
tegreerde schakelingen. De techniek die we daarvoor gebruiken 
moet aan 3 eisen voldoen: 

1. Het basismodel moet zo klein zijn dat de maten van de chip 
geen "extreme" vormen aannemen. 

2. Het proces moet zo eenvoudig zijn dat dit goed genoeg 
beheerst wordt om een "acceptabele" opbrengst te behalen. 

3. Het produkt van opgenomen vermogen en veroorzaakte vertra
ging moet zo klein zijn dat bij een "redelijke" snelheid 
geen "extremen dissipatie ontstaat. 

Gekozen is voor IIL ook wel MTL genaamd. 
IIL betekent Integrated Injection Logic. 
MTL betekent Merged Transistor Logic. 
Figuur 4 laat een schets zien van een transistor in IIL. 
Om dit goed te tegrijpen zullen eerst een paar begrippen nader 
worden toegelicht. 

Een p-gebied is een gebied waarin acceptoren als verontreini
ging aan bet silicium zijn toegevoegd. Hier zijn hoofdzake
lijk gaten bewegingen. De gaten zijn de meerderheidslading
dragers. Er zijn weinig vrije elektronen en deze zijn dus de 
minderheidsladingdragers. In het n-gebied keert alles om. 
Noemen we een getied p+ of n+ dan is dit gebied extra sterk 
verontreinigd met respectievelijk acceptoren en donoren. 
Een n+-gebied is dus sterk negatief gedoopt! 

Om de voordelen van IIL te zien kijken we eerst naar een TTL 
transistor zoals geschetst in figuur 3. Deze laat de opbouw 
van een transistor zien in TTL. Er is een p-substraat met 
daarop een n-laag; de epitaxiale laag. Om onderling geschei
den eilandjes te krijgen maken we een p+-gebied om de plek 
waar een transistor moet komen. Dit p+-gebied komt tot in bet 
p-substraat. Leggen we het substraat aan aarde, dan zal de PB
overgang altijd gesperd zijn en is het eiland geïsoleerd van 
de omgeving. Deze p-diffusie moet overal tot in het substraat 
reiken anders is er een gat in de isolatie. Het is dus een 
zware diffusie en de afstand tot de geplande transistor moet 
dan ook groot zijn. 
Het nu geisoleerde n-eiland gebruiken we als collector. Om te 
zorgen dat de geleiding in de collector goed is brengen we 
een begraven laag aan met een verbinding naar bet collector
kontakt. Als een elektron nu de collector bereikt beeft is de 
kans erg groot dat deze ook het collectorkontakt bereikt. In 
de collector diffunderen we nu een p+-gebied, de basis, en 
daarin een aantal n+-gebieden, de emitters. De transistor 
is nu klaar. We gaan nu een transistor maken met behulp van 
IIL en zullen daarbij vooral kijken naar de verschillen 
tussen TTL en IIL. 

Figuur 4 is een tekening van een transistor in liL. Bij IIL 
wordt de transistor omgekeerd. Dit heet inverse logica. De 
emitter in TTL gebruiken we nu als collector en omgekeerd. 
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P-aubstraat 
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Maten in micro-metars 

c 

Figmn l : Een transistor met behulp van TTL 

A. Het bovenaanzicht 

B. Een d'vacsdoorsnede van A 

c. !let vervangingsschema 

Het oppervlak van deze transistor met de bijbehorende isolatie 
2 is ongeveer 13000 m 
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Daar de TTL-transistoren bipolair zijn houden we ook in de 
inverse logica transistoren over met echter wel wat andere 
eigenschappen. We beperken nu het aantal toepassingen met deze 
transistor door alle emitters te verbinden met aarde. De 
emitters behoeven nu niet meer van elkaar geisoleerd te worden. 
Wel moet voorkomen worden dat tussen twee NPN-transistoren 
een laterale PNP-transistor ontstaat. Als de transistoren 
"ver" van elkaar verwijderd zijn is de PNP-transistor zo 
slecht, dat we hem kunnen verwaarlozen. We willen echter de 
NPN-transistoren zo dicht mogelijk bij elkaar leggen. We 
zorgen daarom dat de basis van deze parasitaire PNP-transis
tor goed geleidend naar aarde is door, zoals figuur 4a en 4b 
laat zien, tussen de transistoren een diepe n+-laag te 
diffunderen. Het is niet erg als er een gaatje in deze 
diffusie is. Deze diffusie dient alleen om de parasitaire 
PNP-transistor ze slecht te maken dat we er geen last meer 
van hebben. Deze "isolatie-diffusie" is dus minder diep en 
minder zwaar dan die van een TTL-transistor. De afstand van 
een NPN-transistor tot deze duffusie mag daarom klein zijn. 
Een ander voordeel van het feit dat alle emitters met aarde 
verbonden zijn, is nu dat we de begraven n+-laag onder 
alle transistoren door kunnen laten lopen. Er is in dat geval 
dan nog slechts 1 emitter-aansluiting nodig. 

In een NPN-transistor gaat een elektronenstroom van de emitter 
naar de basis en collector. De stroomversterking van een tran
sistor is het quotient van deze collector- en basisstroom. Hoe 
groter de kans is dat een elektron vanuit de emitter komend 
in de basis al recombineert, des te kleiner is de stroomver
sterking. 
In figuur 3B zien we dat de kans "vrij groot" is dat een 
elektron vanuit de emitter de collector bereikt. Naar de 
meeste richtingen worden emitter en collector slechts geschei
den door een dunne wand, de basis. Kijken we nu naar figuur 
4b, dan zien we dat het elektron net in de buurt van een 
collector de basis moet binnen gaan om een redelijke kans te 
hebben een collector te bereiken. De stroomversterking van 
een liL-transistor is dus kleiner dan die van een TTL
transistor. In de praktijk ligt de stroomversterking van een 
TTL-transistor tussen 60 en 200, terwijl voor een liL-tran
sistor deze tussen 2 en 10 ligt. De consequentie is dat bij 
liL-transistoren een collector slechts 1 basis kan sturen. 
De fan-out is 11 
Naast de basis-diffusie komt een p+-diffusie zoals figuur 4a-b 
laat zien. Er is nu een laterale PNP-transistor ontstaan. 
Deze p+-diffusie sluiten we aan op een stroombron. Figuur 4d 
toont de ontstane situatie. De laterale PNP-transistor is 
~!1ijg geopend. Hij wordt in het schema vervangen door twee 
stroombronnen zoals figuur 4e laat zien. 12 is een verlies
stroom. 11 kan gebruikt worden als basisstroom voor de 
NPN-transistor. In de praktijk is !1 ongeveer twee maal 
zo groot als 12, hetgeen betekent dat de stroomversterking van 
de PNP-transistor ongeveer 2 is. Dit komt doordat het een 
laterale PNP-transistor is. Via schakelaar s kan I1 nu naar 
aarde vloeien. De NPN-transistor heeft dan geen basisstroom 
en is dus gesloten. Schakelaar S symboliseert een volgende 
transistor. Zo ontstaat een netwek zonder weerstanden. Daar 
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het oppervlak van een weerstand in geïntegreerde schakelingen 
over het algemeen groter is dan dat van een transistor 
betekent het ontbreken van weerstanden ruimtewinst. Ook 
beperkt het de dissipatie op de chip. Of we met IIL nu een 
grotere schakeling kunnen integreren hangt af van het aantal 
transistoren bij IIL en het aantal elementen bij TTL dat 
nodig is om een zelfde schakeling te realiseren. 
Aan de hand van het ontwerp voor de geheugencel zullen we 
nagaan hoe deze verhouding is. Figuur 4c laat zien hoe een 
NOR gerealiseerd kan worden met IIL. Hierbij is aangenomen 
dat de uitgang van de NOR verbonden is met de basis van 
een volgende liL transistor, die de collector hoog maakt. 
~et liL-transistoren kunnen we nu dus NOH-poorten maken. 
Daar iedere Eoole-funktie met uitsluitend NOR-poorten kan 
worden gerealiseerd, kunnen we nu de gewenste schakelingen 
gaan opbouwen. 
De voeding van de chip met transistoren erop in IIL gebeurt 
via de injekteren. Zoals figuur 4e laat zien is de stroom 
die afgenomen wordt van de injektor konstant. 12 is de 
stroom naar aarde; 11 is de stroom die via de basis van de 
NPN-transistor of via de collector van een vorige NPN
transistor naar aarde gaat. De spanning op de basis van de 
NPN-transistor is dan respektievelijk 0,7 en 0,2 volt. 
Hierdoor zullen kleine variaties in 11 optreden als er een 
slechte stroombron voor I1 gebruikt wordt. Aan een injektor 
zullen echter altijd ongeveer evenveel transistoren geopend 
als gesloten zijn. De totale stroom die de chip opneemt mogen 
we dan ook konstant noemen. Dit heeft als voordeel dat op de 
voedingsaansluitingen geen spanningsvariaties voorkomen 
wanneer er transistoren omschakelen. Dit in tegenstelling met 
bijvoorbeeld TTL-systemen. In liL-systemen behoeven dus 
in principe geen condensatoren over de voedingsdraden 
geplaatst te worden om de spanningsvariaties op te vangen. 
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Hoofdstuk 4. 

Voordat naar de struktuur van de cel gekeken wordt, zullen we 
eerst nagaan welke funkties iedere cel moet hebben. 

A. Een aangeboden logische 0 of 1 moet na een schrijfcommando 
onthouden worden. 

E. Zolang niet weer een schrijfcommando gegeven wordt, mag 
de geheugeninhoud van deze cel niet meer veranderen. 

C. De cel moet aangeven of de aangeboden logische 0 of 1 
overeenstemt met de logische inhoud van de cel. We zeggen 
dan dat deze cel associeert. 

D. De cel moet kunnen associeren onafhankelijk van de inhoud 
van de cel. We zeggen dan dat de cel een don•t care wordt 
aangeboden. 

Door D toe te voegen zijn drie logische toestanden ontstaan; 
een logische 0, een logische 1 en een don•t care. Voor iedere 
cel zijn dus twee draden nodig om aan te geven welke toestand 
bedoeld wordt. In figuur 5 zijn dit de twee associatielijnen. 
Door deze drie mogelijkheden kan een keuze gemaakt worden uit 
de bits waarnaar gekeken moet worden. Hierdoor wordt het 
geheugen erg geschikt voor sorteer- en zoekprocedures. Aan de 
hand van figuur 5 zal blijken hoe de voorgaande punten gere
aliseerd zijn. 

Het geheugen van de cel is een flip-flop bestaande uit de 
transistoren 5 en 6 (verder als TS en T6 geschreven) • 
De toestand van de flip-flop is te veranderen door de basis 
van T5 of T6 naar aarde te trekken. Dit kan gebeuren 
doordat de basis van respectievelijk T7 of T4 hoog wordt. 
Zolang de basis van T9 hoog is, is de basis van T7 en T4 
laag en is de flip-flop niet te veranderen, zoals punt B ook 
verlangt. Zolang de commandolijn hoog is wordt er niet 
geschreven. Is de basis van T9 laag dan is de basis van TJ 
gelijk aan de collector van T4. Evenzo is de basis van T8 
gelijk aan de collector van T7. Door nu de basis van T3 of 
TB laag te maken kunnen we de flip-flop in de stand zetten 
die we willen. Blijven beide bases hoog dan blijft de flip
flop in de stand staan waarin hij staat. Kennelijk schrijven 
we dan een don•t care. Worden beide bases laag dan wordt de 
flip-flop gelijktijdig geset en gereset. Deze stand mag dus 
niet voorkomen. We houden dan eek drie standen over: 

tasis T3 
1) hoog 
2) hoog 
3) laag 

basis T8 
hoog 
laag 
hoog 

naam 
don•t car:e 

1 
0 

We zeggen dat de cel associeert als de leeslijn hoog is. Dit 
kan alleen als zowel de basis van T1 als de basis van T2 
laag is. Bij een don•t care is de basis van TJ en van T8 
hoog en is aan bevenstaande voorwaarde voldaan onafhankelijk 
van de inhoud van de flip-flop. Wordt geen don•t care aange
boden dan zijn de bases van T3 en T8 elkaars inverse. De 
basis die boog is zal of van T1 of van T2 de basis laag 
maken. De basis die dan nog niet omlaag getrokken is moet 
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door de flip-flop omlaag getrokken worden. Dit is slechts het 
geval als de inhoud van de flip-flop overeenkomt met de aan
geboden toestand. 

Voorbeeld: basis T9 is laag; basis T3 is laag; basis TB is 
hoog. Dan wordt de basis van T6 laag en de basis van TS hoog. 
Er wordt nu dus een 0 aan;eboden en geschreven. 
De tasis van TB is boog dus de basis van T2 is laag. 
De basis van !5 is hoog dus de basis van T1 is laag. 
De cel associeert dus. Wat wordt gescbreven komt dus overeen 
met wat aangeboden wordt. 
Nu wordt de basis van T9 en T3 hoog en van TB laay. 
De basis van !8 en van T6 is laag dus de basis van T2 is hoog. 
De cel associeert niet. Dat klopt want er is een 0 geschreven 
en een 1 aangebeden. 

Om een beter inzicht in de mogelijkheden van IIL te krijgen 
volgen hier nog enkele opmerkingen over het cel ontwerp. 

Opmerking 1. In figuur 5 is een cel geschetst in liL. De 
basis van transistor 9 zit aan de commandolijn. Transistor 
9 in de cel ernaast zit aan dezelfde commandolijn. 
We mogen deze twee transistoren dan samen nemen want zowel 
basis als emitter zijn met elkaar verbonden. De transistoren 
zijn gelijktijdig geopend en gesloten. De nieuwe situatie is 
geschetst in figuur 7. Theoretisch zouden we dit zelfde kunnen 
herhalen zodat tenslotte alle cellen van een woord door 1 
heel grote transistor gestuurd zouden worden. Als we echter 
het aantal collectoren vergroten, wordt de stroomversterking 
steeds kleiner. In de praktijk mag een transistor daarom 
niet langer dan 140 micrometers worden. De stroomversterking 
is dan nog ten minste 2. Door deze begrenzing is het niet 
mogelijk meer dan Q collectoren per transistor te hebben. In 
figuur 7 is T9 dus niet verder uit te breiden. 
Ook aan de associatielijnen zitten meerdere bases parallel. 
Deze mogen we ook samen nemen. Uit praktische overwegingen is 
hier echter vanaf gezien. In de chip zijn de cellen opgebouwd 
volgens figuur 7. 

Opmerking 2. Uit figuur 7 blijkt dat er voor een cel met 
behulp van IIL B,S transistoren nodig zijn. Uit figuur 6 
blijkt dat er in een cel met behulp van TTL 12 elementen 
nodig zijn. Inderdaad zijn er in het ontwerp met IIL dus 
minder elementen nodig dan bij TTL. Er zijn echter wel meer 
transistoren nodig (8,5 tegen 6). 

Opmerking J. Als ergens een bit de leeslijn omlaag trekt 
omdat deze niet associeert, kan geen van de andere bits dit 
meer ongedaan maken. Dit is juist want een woord associeert 
met het aangeboden kenmerk als geen enkel bit verkeerd is, 
dus als alle bits associeren. 
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Hoofdstuk 5. 

De besturing moet de volgende handelingen verzorgen. 

1. Bijhouden welke woorden gescbreven zijn. 
2. Eij een schrijfopdracht 1 woord schrijven. 
3. Bij een wisopdracht alle woorden die associeren wissen. 
4. Bij een resetopdracht het woord met het aangegeven adres 

wissen. 
5. Het adres van het woord dat associeert produceren. 
6. Indien er meerdere woorden associeren het adres produceren 

van het wcord met de hoogste adres-waarde van de associe
rende woorden. 

7. Na iedere "tijdelijk vrij" puls het adres produceren van 
het woord met de hoogste waarde van het adres van de dan 
nog resterende woorden. 

De besturing is geschetst in figuur 9 en 10. 
Om bij te houden welke woorden geschreven zijn is bij ieder 
woord een flip-flop geplaatst. Wordt dit woord geschreven dan 
wordt de flip-flop geset. Wordt dit woord gewist dan wordt de 
flip-flop gereset. De flip-flop•s geven dus aan welke woorden 
geschreven zijn en welke niet. Als er in het associatieve 
deel een kenmerk staat, wil dat niet zeggen dat dit woord 
geschreven is. Als een woord gewist wordt verandert alleen 
flip-flop 1! 
De vrijlijn wijst aan welk woord in de besturing geschreven mag 
worden. Wordt de vrijlijn ergens hoog, dan zal hij bij alle 
volgende woorden ook hoog worden. Zie figuur 8. Als de vrij
lijn bij een woord komend hoog is mag er niet geschreven 
worden. Dus als de vrijlijn een woord verbiedt te schrijven, 
dan wordt alle volgende woorden ook verboden om te schrijven. 
Kennelijk moet eerst een woord geschreven worden dat eerder 
met de vrijlijn verbonden is. 

VRIJLIJN .---, ,.---, .---, ,.--, VRIJLIJN 
VAN DE I I I I I I I J NAAR DE 
-----1 t J---1 t I I t 1---1 + 1-----
VORIGE I I I I I I I I VOLGENDE 
WOORDEN L--J L-J 

._ __ J t.__J WOORDEN 
I I I I 
1- 1- 1- 1-
I Q7 JQ6 IQS IQ4 

r------, r------, .------, .------, 
I I I I I J I I 
IFF 1 I IFF 1 ) I FF 1 I IFF 1 I 
I WOORD 7 I I WOORD 61 I WOORD 5) I WOORD 41 
I s R I I s R I I s R I I s R I 
l-----J L-----J l-----J 

t._ ____ J 

Figuur 8. De vrijlijn langs de woorden 7 t;m 4. 
Eij schrijven wordt de flip-flop geset, 
bij wissen gereset. 
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We nemen even aan dat in figuur 8 de vrijlijn van de vorige 
woorden laag is. De vrijlijn naar woord 6 is dan laag als 
flip-flop 7 geset is; dus als woord 7 al geschreven is. 
We concluderen uit het voorgaande het volgende: 

a. De vrijlijn is hoog als een van de voorgaande woorden nog 
niet gescbreven is. 

B. De vrijlijn is laag als alle voorgaande waoorden gescbreven 
zijn. 

c. te flip-flop is geset als het woord gescbreven is. 
D. De flip-flop is gereset als het woord niet geschreven is. 

Dit B en D volgt dat een woord geschreven mag worden als de 
vrijlijn tot dat woord laag is en de flip-flop niet geset is. 
In figuur 9 zien we dat flip-flop 1 geset wordt als aan 
bovenstaande voorwaarde voldaan is en er daarnaast tevens een 
schrijfcommando is. Gelijktijdig met het setten van flip-flop 
1 wordt de commandolijn hoog, dus het woord geschreven. Zie 
hiervoor ook figuur 6 en 7. 
Als de NOT-Q uitgang van flip-flop 1 laag wordt zal ook de 
vrijlijn naar het volgende woord laag worden. Een volgend 
woord kan geschreven worden. Daar slechts 1 woord geschreven 
mag worden, mag de NOT-Q uitgang van flip-flop 1 pas laag 
worden als de schrijfopdracht verdwijnt. Flip-flop 1 is dus 
voor het setten een "master-slave" flip-flop. 

Aan bet begin van hoofdstuk 5 worden twee mogelijkheden ge
noemd om te wissen; punt 3 en 4. Er kan gewist worden op 
adres en met behulp van de associaties. In figuur 9 is dat 
te controleren. Flip-flop 1 wordt gereset doordat enerzijds 
de leeslijn hoog is (bet woord associeert) en er een wis
opdracht is en anderzijds doordat er een resetopdracht is 
en de decoder bet betreffende woord aanwijst. 
De punten 1 t/m 4 van de besturing aan het begin van dit 
hoofdstuk zijn nu behandeld. Over blijft het produceren van 
een adres volgens de punten 5 t/m 7. 

De leeslijn geeft de besturing aan of een woord associeert 
met de aangetoden key. In dat geval is de leeslijn hoog. 
Daar alleen flip-flop 1 in de besturing (figuur 9) aangeeft 
of er geschreven is of niet, mag het hoog zijn van de leeslijn 
alleen invloed hebben als de Q-uitgang van flip-flop 1 
hoog is. Dan is het woord namelijk echt geschreven. Een andere 
mogelijkheid zou het schrijven van bijvoorbeeld allemaal 
nullen als kenmerk geweest zijn als een woord niet meer nodig 
is. Wanneer er meerdere woorden met de key associeren zijn er 
vier situaties mogelijk: 

1. Het woord is nog niet aan de beurt. De adreslijn is nog 
hoog. Flip-flop 2 is nog in de "0" stand, Q2 is laag. 
De adreslijn belet het woord een adres af te geven. 

2. Het woord associeert met de aangeboden key en het is aan 
de beurt. De adreslijn naar het woord toe is nu laag. Na 
het woord is de adreslijn overal boog, want flip-flop 2 
staat nog in stand "0". Uit figuur Y blijkt dat nu het 
adres van dit woord afgegeven wordt. 
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3. Het woord associeert met de aangeboden key, maar is al aan 
de beurt geweest. Flip-flop 2 staat nu in de stand "1". De 
adreslijn ziet nu niet meer dat dit woord associeert. De 
adreslijn tij dit woord is laag omdat bet woord aan de 
beurt geweest is. Komt er echter eerder aan de adreslijn 
een associatie, dan wordt de adreslijn weer hoog. Het woord 
dat in 2 aan de beurt geweest is, komt niet meer aan bod! 

4. Het woord associeert niet met de aangeboden key. De lees
lijn is laag. Flip-flop 2 wordt continu gereset. Deze 
stand moet na een associatie de flip-flop 2 weer in de 
"0" stand zetten, zodat alle adressen weer kunnen worden 
afgegeven. 

De overgang van 2 naar 3 kan problemen geven. Het woord was 
aan de beurt dus de adreslijn van het vorige woord is laag. 
Omdat flip-flop 2 in de "0" stand staat is de adreslijn naar 
het volgende woord nog hoog. De "tijdelijk vrij" puls zal 
zodra deze laag wordt flip-flop 2 setten. Hierdoor wordt de 
adreslijn naar het volgende woord laag. Hier mag echter flip
flop 2 niet geset kunnen worden terwijl de "tijdelijk vrij" 
puls nog aanwezig is. In dat geval zouden met 1 "tijdelijk 
vrij" puls meerdere woorden geset worden. Om deze mogelijkheid 
te voorkomen wordt flip-flop 2 geset als een "master-slave" 
flip-flop. De master van flip-flop 2 kan alleen geset worden 
als de "tijdelijk vrij" puls hoog is. 

Aan alle punten die aan het begin van dit hoofdstuk genoemd 
zijn is nu voldaan. Toch zijn er nog twee onderwerpen die 
bij de besturing horen en nog niet behandeld zijn. 
1. De snelheid langs de vrij- en adreslijn. 
2. De codering en decodering van het adres. 
Deze onderwerpen worden behandeld in respektievelijk 
hoofdstuk 6 en 7. 
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Hoofdstuk 6. 

In figuur 9 is een uitgang aanwezig genaamd "chip geheel 
bezet". Deze uitgang wordt hoog als alle 8 woorden in de chip 
geschreven zijn. Aan deze uitgang kunnen we zien of het zin 
heeft in deze chip te zoeken naar een woord dat nog niet ge
schreven, nog vrij is. Ook zonder deze uitgang kan bet geheu
gen werken, waarom dan toch deze extra uitgang? 

r---.--------.---------.--------.-----------, 
I 
I 
I 
I 
I ,, 
I ltl 
I '-J 
I 

r--·t----.f ·+-----,lil 
J I r--·+t---.f+-------, I lil 
I I I I I I r· +++-----, I I I I I 
11 I 111 I 1111 111111 

r---, I ,-, I r----, r-----, 
I tI I I tI 11 t l ••· I + I 
L--J I ._ __ J I ~---J L-----.J 

I I I I I 
CBI VLI CEl VLI 
r----, I r---, I 

CBI VLI CBI VLI VLJ CBI 
, I -, I I ,-----, 

I I I I I I I 
JCH1P11~1CHIP 21l1CH1P 
I I I I I 
'---J L ____ J LL--. 

Cb = chip geheel bezet. 
Vl = vrijlijn ingang. 

IJl 11 11 I 
3J~ICH1P 41L ••••••••• lJCHIP 10241 

I I I I I 
J L----· J 

._ ________ .J 

Figuur 11. te verbinding tussen de ebip's met of-poorten, 
zodanig dat er altijd slechts 1 of-poort vertraging 
tussen de ebip's is. 

Wanneer aan het geheugen achter elkaar een aantal schrijf
opdrachten wordt gegeven, mag geen van de woorden verloren 
gaan. Tussen twee schrijfpulsen in moet net zolang gewacht 
worden totdat we er zeker van zijn dat de besturing een 
volgend woord aangewezen heeft dat geschreven mag worden. Het 
meest ongunstige geval ontstaat als alle woorden geschreven 
zijn behalve het eerste en bet laatste woord. Nadat het eerste 
woord geschreven is zal de vrijlijn naar het tweede woord laag 
worden. Als reaktie daarop zal een vertraging t later de 
vrijlijn naar het derde woord laag worden. Tenslotte zal na 
een tijd (1022t) de vrijlijn naar woord 1024 laag worden. 
Zie figuur 8 en 9. De vertraging per of-poort is ongeveer 
200 nanoseconden. Het duurt dus ongeveer 200 microseconden 
voor het laatste woord geschreven kan gaan worden. 

Er is ook een andere mogelijkheid. Als we naar figuur 11 
kijken zien we dat daar maar 1 of-poort buiten de chip moet om
schakelen om door te geven dat een woord geschreven moet 
worden. Nemen we hiervoor TTL-poorten dan geeft dit een 
vertraging van onqeveer 20 nanoseconden per poort. In de chip 
waarin het volgende woord geschreven moet worden onstaat een 
vertraging van 8 of-poorten als de eerste 7 woorden in 
deze chip al bezet zijn. Dit resulteert in een maximale 
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Figuur 12: De vrijlijn in de chip. 
Hij is gesp tst in 2 delen om de vertraging te verkleinen. 

De adreslijn in de chip is net zo opgebouwd. FF is daar 
echter FF 2, vrijlijn is adreslijn, en de uitgang heet 
"chip levE>rt adres". 
Zie voor zmrel de vrijlijn als de adreslijn figuur 9 en 10. 
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eb = chip geheel bezet 
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van blok 
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van vorige hoofdblok 

Figuur 11: Een ophotTh7 van de vrijlijn (adreslijn) met behulp van 

de uitp:ang "chip geheel vol" ("chip levert i'idres"). 

Bij een IK-geheugen lS er maximaal een vertraging 

van 12 of-poorten. Deze vertraging lS opgebouvrd uit: 

7 poPrten orn door 7 hoofdblokken te gaan; 

3 poorten om door alle blokken te gaan; 

2 poorten orn van de chip naar de rand van het blok 

te p,aan en omgekeerd. 
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vertraging van ongeveer 1,6 microseconden. 
De vertraging in de chip is nu vele malen groter dan de 
vertraging in de !TL-poorten buiten de chip•s. Daarom moet 
enerzijds de vertraging in de ebip's verkleind worden, ander
zijds mag de vertraging buiten de ebip's vergroot worden. 

Figuur 12 laat zien hoe de vrijlijn in de chip in twee 
delen gesplitst is. In deze chip is nu maximaal een 
vertraging van 4 of-poorten nodig om het gewenste woord te 
bereiken. Met de of-poort voor de uitgang "chip geheel bezet" 
is er in de ebip's nu een maximale vertraging van 1,0 micro
seconden. 
Figuur 13 toont de opbouw van de vrijlijn waarmee maximaal 
een vertraging van 12 TTL-poorten aanwezig is. Binnen 0,3 
microseconden zijn nu alle TTL-poorten doorlopen. 
Worden figuur 12 en 13 gecombineerd dan is de maximale vertra
ging die kan optreden 1,3 microseconden. Dit is dan de tijd 
die er gewacht moet worden voor een nieuwe schrijfopdracht 
wordt gegeven. Deze tijd is ongeveer even groot als de duur 
van de schrijfpuls. teze laatste is ongeveer 1 microseconde. 
Een plezierige bijkomstigheid is echter dat als de 
schrijfpuls eerder komt, de andere woorden daar geen hinder 
van zullen ondervinden. Duurt de wachttijd tussen twee woorden 
korter dan verwacht als maximale tijd, dan wordt er al een 
adres geproduceert als teken dat het woord geschreven is. 
Op deze manier moet er wel rekening worden gehouden met de 
maximale wachttijd van 1,3 microseconden, maar behoeven we 
meestal niet deze langste tijd te wachten. 

De adreslijn vertoont zo'n gelijkenis met de vrijlijn dat 
de adreslijn niet apart behandeld zal worden. Ook de adres
lijn bestaat uit een grote serie of-poorten achter elkaar. 
In figuur 9 is 1 van deze of-poorten te zien. Wanneer de 
adreslijn hoog is betekent dit dat het tomende woord geen 
adres mag afgeven. Daar dan de komende adreslijn verder geheel 
hoog is zal geen van de dan nog komende woorden een adres 
mogen afgeven. Voor het woord dat zijn adres mag afgeven 
is de adreslijn laag. 
Ook nu kan weer worden nagegaan hoelang de vertra~ing maximaal 
is voor een volgend woord aangewezen is om zijn adres af te 
geven. Het meest ongunstige geval is als alleen het eerste en 
het laatste woord associeert. Na het afgeven van het eerste 
adres zal net als bij de vrijlijn gewacht moeten worden op 
het omkeren van 1022 of-poorten. 
Ook hier moet dus een constructie gebruikt worden zoals in 
figuur 12 en 13. De vrijlijn gaat over in de adreslijn, de 
uitgang "chip geheel bezet" wordt vervangen door de uitgang 
"chip levert adres", terwijl 11 geheugen vol" vervangen wordt 
door "adres aanbod". De uitgang "chip levert adres" wordt hoog 
als de chip een adres wil afgeven en is onafhankelijk van het 
al of niet aanwezig zijn van andere ebip's die een adres wil
len afgeven. ~et deze constructie kan maximaal een wachttijd 
tussen twee adressen ontstaan van 1,3 microseconden. 
Zijn we echter niet geinteresseerd in het adres zelf, maar 
willen we alleen weten of er een associatie met dit kenmerk 
is, dan hoeven we slechts 0,5 microseconden te wachten. Na 
deze tijd geeft de uitgang "adres aanbod" aan of er een adres 
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te verwachten is. 

Voor het eerste adres afgegeven is, is er niets aan het 
wachten te doen. Voordat er 1,3 microseconden gewacht is, is 
er de mogelijkheid dat zich twee adressen gelijktijdig aan
bieden. Daarna kan het eerste adres gelezen worden. Geven we 
nu een "tijdelijk vrij" puls dan gaat de besturing op zoek 
naar het volgende adres dat geleverd moet worden. Dat adres 
is het eerste associerende woord dat de adreslijn tegenkomt. 
Het is dan dus niet mogelijk dat er twee adressen gelijktijdig 
afgegeven worden. Zodra er zich dus een nieuw adres aanbiedt 
is dit een adres dat gezocht wordt. De mogelijkheid bestaat 
dat we de volle 1,3 microseconden moeten vachten. De kans is 
echter groot dat het volgende adres eerder aanwezig is. 
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Hoofdstuk 7. 

Tot nog toe is gesproken over het produceren van het adres van 
een woord. Hoe dit adres geproduceerd wordt is nog niet ter 
sprake geweest. Dit adres ontstaat namelijk voor een groot 
deel buiten de testuringscbip. Hetzelfde kan gezegd worden 
over het adres dat aangeeft welk woord gewist moet worden, 
ook dat wordt grotendeels buiten de besturingschip verwerkt. 
De reden hiervoor is het grote aantal extra aansluitingen dat 
anders op de chip zou moeten worden aangebracht. Het geheugen 
heeft 1k wcorden. Het adres bestaat dus uit 10 bits. De 
besturingschip bevat de besturing voor 8 woorden. Een chip 
heeft dus voldoende aan 3 bits om te weten welk woord gewist 
moet worden. Ook kan iedere chip met J bits het adres weer
geven van een woord in deze chip. De resterende 7 tits kunnen 
zowel in- als uitgaand gezien worden als het adres van de 
chip. Voor het adres in betekent het dat de 7 resterende bits 
gedecodeerd worden. De 7 bits wijzen nu aan welke resetingang 
laag moet worden ten teken dat in deze chip gereset moet 
worden. 

RESET r , , 
------Ie OJ I 

ADRES 
IN 
VOOR 
DE 
BES'IO
RING 

r I 11------JNAAR DE 
19--JD J. • J15 ANDERE 
I 8-- I c 1 : 16 I • • I 1 : 1 0 
17--IE DECODER J. • !DECODERS 
16-J A 141 I 
I I 15J-, ~ 
J l J I 
I I 
I r-----------J 
I I r-------, 
I L-JD I 
5---JC 1:10 I 
4-----IB DECCDERI 
3---JA I 

1 012345671 

I I I I I I I I 
1111111'...___
J I I I lil 

----, 
L ______ J I 

I 
NAAR DE 7 r-----, 
AN.tERE CHIP 1 S I RESET I 

2 IC I 
1 I B I 

I 0-------------------1 A CHIP I 
L l------J 

Figuur 14. De decodering van het adres. 
Bit 6 t;m 9 geeft aan welke 1:10 decoder aan bod is. 
Eit 3 t;m 5 geeft aan welke chip van deze decoder 

aan bod is. 
Eit 0 t;m 2 geeft aan welk woord in deze chip aan 

bod is. 
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In figuur 14 is de decodering schematisch weergegeven. Bit 
6 t;m 9 stuurt de 1:16 decoder en wijst dus aan welk van 
de 16 1:10 decoders aan bod is. De reset ingang van het geheu
gen is de enatle van de 1:16 decoder. Is deze ingang laag, 
dan wordt geen enkele 1:10 decoder aangewezen. 
De 1:10 decoder wordt gebruikt als 1:8 decoder met een 
enable-ingang. De D-ingang wordt als enable gebruikt. Is 
D hoog dan wordt geen van de 8 aangesloten ebip's aan
gewezen. Is r laag dan bepalen de bits 4 t;m 6 welke chip 
aangewezen wordt. Daar de 1:16 decoder hoogstens 1 uitgang 
laag maakt, wordt er hoogstens 1 chip aangewezen. De bits 
3 t;m 5 lopen langs alle 1:10 decoders, evenals de bits 0 t;m 
2 langs alle ebip's lopen. Deze laatste bits geven aan welk 
woord in de aangewezen chip gewist moet worden. 

r , 
J0---------------- •••••••••••••• 01 

V A N 1 11-------------•.•••.•..•.••. 11 
CHIP 12 •••••••••••••• 21 
"ADBESJ 
U I T" I r------, 

)3-----1 
L r I 1--• • • • • • • • • • • 3 I V A N 

VAN 7 1---1 8T03 I---••.•....•.. 4JALLE 
ANDEREJ. ·I 1-........... 5)1024 
CHIP'SI •• IENCODERJ ICHIP'S 

1--1 t,G )ADRES 
t l-------JJ lUIT 

I I 
I r-------, I 

r LJ 1----61 
VAN DE 1--1 16T04 1--71 
15 ANDERE I .. I J--81 
8 TO 3 I •• IENCODERJ----91 
ENCODEBS J----1 1-, J 

L l--· ----J G L----ADRES AANWEZIG 

Figuur 15. re codering van het adres. 
Bit 0 t;m 2 komt van alle ebip's parallel. 
Eit 3 t;m 5 komt van de 16 8 naar J encoders. 
Bit 6 tjm 9 komt van de 16 naar 4 encoder. 

De codering van het adres gebeurt precies in de omgekeerde 
volgorde. zoals figuur 15 laat zien lopen de bits 0 t/m 3 
parallel langs alle chip•s. De chip heeft echter nog een 
vierde uitgang, deze wordt laag als in de chip een adres 
geproduceerd wordt. De eneader vertaalt dit in een binaire 
code en een signaal G dat aangeeft dat er werkelijk een 
adres afgegeven wordt. De drie uitgangsdraden lopen parallel 
langs alle 16 8 naar 3 encoders. Signaal G geeft op zijn 
beurt weer bevel aan de 16 naar 4 eneader om de laatste vier 
bits van het adres te produceren. Op deze 16 naar 4 eneader 
zit een zelfde uitgang G als op de 8 naar 3 encoders. Deze 
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geeft nu aan cf de adres-uitgang van het geheugen inderdaad 
een adres afgeeft! Dit commando is veel later dan "adres 
aanbod" uit fiJuur 13, dat alleen aangeeft dat er een adres 
verwacht mag worden. 

Wat is nu de winst die er ontstaat met het uitwendig coderen 
en decoderen? Er zijn nu 3 bits nodig aan de ingang van de 
chip. Had de ebi~ voor de decodering gezorgd, dan badden we 10 
ingangsbits aan de chip gehad. De winst is hier 7 ingangen 
minder op iedere chip. iel zijn er nu 17 decoder-ebip's bij 
gekomen. 
Voor de uitgang zijn nu 4 draden nodig. zou de codering intern 
gebeuren, dan hadden we 10 uitgangsdraden gehad op iedere 
chip. De winst is dus 6 uitgangen per chip terwijl hier 
naast de besturingschip•s nu 17 eneaders nodig zijn. 
Als echter de codering en decodering intern was Jeweest, 
hadden we de chip wel moeten vertellen welk adres de chip had. 
Ook dat zou nog eens 7 extra draden gekost hebben. 
De externe codering en decodering van het adres van de chip 
levert dus een besparing op van 7+6+7 = 20 aansluitpunten 
aan iedere chip. Daarnaast winnen we er enige tijdvertraging 
mee omdat TTL-poorten sneller zijn dan liL-poorten. Als 
nadeel hebben we echter dat er meer ebip's en aansluitdraden 
nodig zijn. 20 aansluitingen minder is erg veel daar de chip 
meestal niet meer dan 40 aansluitingen kan hebben. 



25 

Hoofdstuk 8. 

In figuur 9 en 10 is het schema van de besturing te zien. 
Hieronder volgt een opsomming van de verschillende fasen die 
de besturing kan doorlopen. 

Het §~~~!j~~~ gaat als volgt: 
1. De vrijlijn is laag tot het eerste woord dat niet geschre

ven is. Flip-flop 1 is daar niet geset. Na dit woord is de 
vrijlijn boog. 

2. Wanneer de schrijfingany laag wordt, zal de master van 
flip-flop 1 geset worden en zal de commandolijn hoog worden 
zodat het kenmerk gescbreven wordt. 

3. Als bet woord geschreven is meldt de leeslijn dit door 
hoog te worden, waarna bet gewenste adres afgegeven wordt. 

4. Als de schrijfingang weer hoog wordt, kan het kenmerk niet 
meer veranderen omdat de commandolijn weer boog geworden 
is. De slave van flip-flop 1 zal de master nu volgen. 

5. De vrijlijn naar bet volgende woord wordt laag zodat een 
volgend woord gevonden moet worden zoals bij 1. 

Het !!§§~n_QE_gdr~§ gaat als volgt: 
1. Aan de besturing wordt het adres aangeboden van het woord 

dat gewist moet worden. 
2. De bits 3 t;m 9 wijzen de chip aan volgens figuur 14. De 

reset ingany van deze chip wordt laag zodat daar gewist 
kan worden. De bits 0 t;m 2 wijzen aan welk woord in deze 
chip gewist moet worden. 

3. Bij het betreffende woord worden zowel master als slave 
gereset. Dit is in figuur 10 te zien. Figuur 9 wekt de 
indruk dat de slave pas gereset wordt als de resetingang 
weer boog is. Dat is echter niet het geval. 

4. Als de vrijlijn bij dit woord laag was, zal na bet resetten 
van flip-flop 1 de vrijlijn na dit woord hoog worden. Als 
de vrijlijn al boog was verandert hieraan niets. 

Het !!§§~n-~~1-~gn_!~n!~~! gaat als volgt: 
1. Het kenmerk wordt aan het associatieve deel van het geheu

gen aangeraden. 
2. Bij de woorden waarvan de minterm associeert met bet ken

merk wordt de leeslijn hoog. 
3. Als de wis-ingang laag wordt, zal van alle woorden waar 

de leeslijn hoog is flip-flop 2 gereset worden (zowel 
master als slave). 

4. De vrijlijn wordt na het eerste woord dat niet geschreven 
is hoog. 

Het E~QgYÇ~!~!~n_~~!~§~n gaat als volgt: 
1. Doordat een aantal leeslijnen hoog is en de adreslijn 

overal laag is, zullen in eerste instantie alle woorden 
waar de leeslijn hoog is een adres afyeven. De uitgangen 
"adres aanbod" en "adres aanwezig" in figuur 13 en 15 
worden laag. 

2. Na ongeveer 1,3 microseconden is alleen nog het adres over 
met de hoogste binaire waarde van het adres. Dit kan dan 
uitgelezen worden en via de eneaders van figuur 15 omgezet 
worden. voor dit woord is de adreslijn laag, erna hoog. 
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3. De master van flip-flop 2 zal geset worden. De slave 
reageert nog niet. 

4. Wordt de "tijdelijk vrij" ingang boog dan wordt de master 
van flip-flop 2 afgesloten van de adreslijn. De slave volgt 
nu de master. 

5. Nu de slave veranderd is, wordt de adreslijn naar het 
volgende woord laag zodat een volgend woord gezocht kan 
worden. Ock de "tijdelijk v~ij" ingang mag nu veer laag 
worden. 

6. Indien na 0,5 microseconden de uitgang ''adres aanbod" 
van figuur 12 nog steeds laag is, weten we zeker dat er 
nog een adres volgt. 

7. Maximaal 1,3 microseconden na het einde van het eerste 
adres, is het tweede aanwezig. We zijn nu weer bij punt 2. 

8. Als alle adressen afgewerkt zijn volgens bovenstaande 
procedure wordt de uitgang "adres aanbod" hoog ten teken 
dat er geen adressen meer zijn. 

In hoofdstuk 10 zal blijken dat het noodzakelijk is in iedere 
chip voor de commando- en associatielijnen een inve~ter te 
plaatsen. !11~_1g~i§f~~-!Q~§!~~ggg_!~!gn_gg§_Q~! Ook bij 
de ingangen van de besturingschip zal dit waarschijnlijk 
noodzakelijk blijken te zijn. 
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Hoofdstuk 9. 

Ci~cuit-Mask is een programma van Philips NV dat de 
pons- of magneettand levert waarmee de maskers van het ie 
gemaakt wo~den. Als input heeft het p~ogramma een besch~ijving 
nodig van de lay-out van de chip. 
De korte uiteenzetting die nu volgt is zeker niet volledig, 
het geeft alleen een indruk van wat er met het programma 
mogelijk is en hoe de lay-out van de chip in dit programma 
beschreven wordt. 

Voor het maken van de chip Z1Jn in ons geval 10 maskers nodig. 
Ze hebben allen een afkorting die aangeeft welk masker bedoeld 
is. Deze afkortingen zijn: 

1. DP= diepe p+-diffusie. Hij wordt gebruikt voor het maken 
van de eilandjes voor TTL-transistoren. Zie figuur 3b. 

2. BN= begraven n+-diffusie. Hij zorgt voor een goede gelei
ding door de n-epitaxiale-laag. Zie figuur 3b en qb. 

3. DN= diepe n+-diffusie. Hij zorgt enerzijds voor bet 
isoleren van de liL-transistoren van bun omgeving 
en anderzijds voor het maken van een verbinding met de 
begraven laag. Zie figuur 3b en 4b. 

4. SP= oppe~vlakte (surface) p+-diffusie. Dit is de zo 
genaamde "basis-diffusie". De basis van een NPN
t~ansisto~ bestaat hieruit. Ook kunnen we hem gebruiken 
als isolatie van laagobmige veerstanden (kruisingen) • 

5. SN= oppervlakte (surface) n+-diffusie. Deze diffusie is 
minder diep in de chip gediffundeerd dan de SP
diffusie. Hij wordt gebruikt als emitter-diffusie bij 
TTL-transistoren en dus als collector-diffusie bij 
IIL-transisto~en. Daarnaast wordt hij gebruikt als 
laagohmige weerstand (kruising) • 

6. CO= dit is g~~~ diffusie. Dit masker geeft aan waar er 
een gat gemaakt moet worden in de silicium-oxide na de 
laatste maal diffunderen. Door deze gaten worden de 
aansluitingen gemaakt tussen de ditfusies en het 
IN-masker. 

7. IN= dit is het zo genaamde "aleminium-masker". Dit masker 
zorgt voor de verbindingen zowel tussen de verschil
lende ditfusies onderling als tussen de ditfusies en 
de buitenwereld. 

Hiermee hebben we alle maske~s die voor het maken van het 
ie nodig zijn gehad, er volgen nu nog drie maskers die nodig 
zijn om bolletjes op de bondvlakken te laten groeien. Dit zal 
behandeld worden in hoofdstuk 10. De afkortingen houden bij 
de volgende ditfusies geen verband meer met de naam van deze 
diffusie, zoals in het voorgaande het geval was. Het zijn 
afkortingen die doo~ het programma als masker-afkorting 
herkend worden. 

8. CB= dit masker maakt ronde gaten in de silicium-oxide 
op de tondvlakken. 

9. XA= het masker dat de plaats aanwijst waar de nikkel
vlakken moeten komen. 

10.XB= dit masker is om het koper te etsen. 
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De volgorde van de 10 afkortingen komt overeen met de volgorde 
die de maskers hebben bij het maken van bet ie. 

De positie van de punten in de lay-out van het ie wordt 
gegeven in ccordinaten van een xy-assenstelsel. We maken 
hiervoor de volgende afspraken: 

x i 
yi 
dx 
dy 

is 
is 
is 
is 

de waarde van de i-de x coordinaat, 
de waarde van de i-de y coordinaat, 
het versebil in waarde van twee x coordinaten, 
het verschil in waarde van twee y coordinaten. 

Als in de notatie van de figuur tussen de haken "masker" 
staat, moet hiervoor bij het gebruik de afkorting van het 
gewenste masker geplaatst worden. 

Hierna volgen de belangrijkste figuren die gebruikt mogen 
worden bij het tesebrijven van de lay-out van het ie met het 
programma "Circuit-Mask". 

ll = rechtboek in absolute coordinaten. 
Code: RA (masker,x1,x2,y1,y2} 
De zijden van de rechthoek moeten evenwijdig aan de x- of y-as 
zijn. 

~~ = rechthoek in relatieve coordinaten. 
Code: RR (masker ,dx ,dy) 
De zijden van deze rechthoek zijn evenwijdig aan de x- of y-as. 

1! = lijn met konstante breedte. 
Code: LA(masker,breedte,a1,x;y,a2, ••••• ,an) 
De beschrijving van deze lijn moet anti-klok-gevijs gebeuren 
en start op een van de uiteinden van deze gebroken lijn. Na 
de eerste coordinaat moet aangegeven worden of dit een x- of 
een y-coordinaat was. Daarna wisselt de coordinaat die van 
een punt gegeven wordt telkens. De laatste coordinaat die 
opgegeven wordt is die van bet andere einde van de gebroken 
lijn. Van alle punten behoeft dus slechts 1 coordinaat 
gegeven te worden. Alle even indices van a geven dezelfde 
coordinaat van een punt, evenals alle oneven indices, terwijl 
de even en oneven indices juist een tegengestelde coordinaat 
vertegenwoordigen. 
NB Er is hier de mogelijkheid om een hoek van 45 graden met 
de assen te maken. Hiervoor wordt verwezen naar de map van 
Philips NV • 

.Çl,!!CL] = cirkel. 
Code: CIRCLE(masker,masker1,d1, ••••• ,maskern,dn,xc,yc,R) 
R is de straal van de cirkel voor "masker". De coordinaten 
van het middelpunt van de cirkels zijn xc en yc. 
De cirkel van masker 1 ligt d1 binnen die van "masker". Is d1 
negatief dan ligt de cirkel van masker 1 buiten die van 
"maskern. Masker 2 ligt d2 binnen l!!~.ê.K~.!-1· 
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~Q11 = veelboek met Z1Jn zijden evenwijdig aan de assen. 
Code: POLY(masker,masker1,d1, ••••• ,maskern,dn,x1,y1,x2,y2, •• 

• •• • • ,xr,yr) 
de coordinaten behoren bij "masker". "asker 1 ligt d1 binnen 
"masker", masker n ligt dn binnen masker n-1; 
x1,y1 tot xr,yr zijn de coordinaten van de hoekpunten van de 
veelhoek. Alle punten moeten anti-klok-gewijs doorlopen worden. 

Dit waren de meest voorkomende figuren van Circuit Mask. 
Er zijn echter nog vele andere. 

In het programma kunnen patronen aangegeven worden. Een 
patroon bestaat uit een of meer figuren zoals boven omschreven. 
~et een patroon kunnen een aantal handelingen verricht worden. 
Deze zijn: 

1. Translatie. Door achter het patroon de x- en y-coordinaat 
van de oorsprong van het patroon te zetten, wordt deze 
oorsprong verschoven naar het aangegeven punt. 

2. Spiegeling. Een patroon kan gespiegeld worden aan de x- en 
de y-as door de oorsprong. 

3. Draaiing. Een patroon kan over een hoek van 90, 180, en 270 
graden gedraaid worden. 

4. Kopiering. Een patroon kan een willekeurig aantal malen 
gekopieerd worden in de x- en de y-ricbting. 

De handelingen 1 t;m 4 mogen zonder meer achter elkaar op 
een patroon toegepast worden. Ook het programma voert deze 
bewerkingen dan achter elkaar uit. 
Het programma verwerkt de lay-ont per masker. overlappen in 
een masker twee figuren elkaar, dan wordt deze nig! getekend. 
Beide lijnstukken van deze overlapping verdwijnen. Op de 
tekening verschijnt 1 figuur. Zo kunnen complexe figuren door 
een aantal eenvoudige figuren weergegeven worden. Ook de 
duidelijkheid van de tekening wordt een stuk vebeterd. 

~et deze hulpmiddelen wordt de lay-out van een ie beschreven. 
In de bijlage is de input afgedrukt voor de lay-out van het ie 
met de geheugencellen. In figuur 16 en 18 is een gedeelte van 
deze lay-out te zien. Figuur 18 geeft de lay-out van een 
ingang voor commando- of associatielijnen. Figuur 16 geeft de 
lay-out van vier geheugencellen. Door deze lay-out herhaald 
te copieren wordt de lay-out voor 40 cellen verkregen. 
Deze zijn ingedeeld in 4 woorden van 10 bit. De nummers 
die erbij staan komen overeen met de nummers bij de transis
toren van figuur 7. De betekenins van de verschillende lijnen 
waarmee de liL-transistor beschreven wordt is te zien in 
figuur 4. 
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Hoofdstuk 10. 

Voor de realisatie van het geheugen ie zijn twee zaken nog van 
belang. 

A. Hoe verbinden we de ic•s onderling? 
E. Hoe maken we de verbinding tussen chip en printplaat? 

Op deze twee vragen wordt in dit hoofdstuk een antwoord 
gegeven. Bij vraag A worden drie soorten verbindingen bedoeld. 

1. De leeslijn van ieder woord kan door 80 verschillende 
geheugencellen, dus door 160 transistoren, omlaag getrokken 
worden ten teken dat het voord niet associeert. Zie 
figuur 5 en 7. 

2. De commandolijn van ieder woord stuurt 80 geheugencellen 
verdeeld over 8 ic•s (er zitten 4 woorden in 1 ie). 

3. De associatielijnen in figuur 5 en 7 lopen langs ~!!g 
woorden. ~anneer er geen maatregelen worden genomen, heeft 
iedere associatielijn 1024 ingangen parallel. 

Bij 1 moet, door het grote aantal transistoren dat met Z1Jn 
collector met de leeslijn verbonden is, de lekstroom van 
ieder van deze liL-transistoren zo klein zijn dat de 
leeslijn "hoog" wordt als het woord associeert. De basisstroom 
van een liL-transistor is 100 micro-amperes. De lekstroom 
van alle 160 transistoren aan een leeslijn samen mag daarom 
niet meer zijn dan 20 micro-amperes. Voor de afgemonteerde 
ic•s van plak 1 was de lekstroom per transistor als volgt 
verdeeld. I is de grootste van de 4 aan het ie gemeten 
lekstromen van een leeslijn, gedeeld door 20 omdat iedere 
leeslijn langs 20 transistoren loopt. I is gegeven in 
micro-amperes. 

Klasse A: 70~ I < 0,01 
Klasse B: 10~ 0,1 < I < 0,01 
Klasse C: 10, 1 < I < 0,1 
Klasse D: 1Q! I > 1 

100% = 21 stuks. 

Als de andere plakken eenzelfde verdeling hebben, kunnen de 
woorden van 8 ic•s zo samengesteld worden dat 90% van de 
goed afgemonteerde ic•s bruikbaar is. 

Eij 2 ligt het probleem net andersom. Hier is 1 uitgang van 
de besturing, een commandolijn-uitgang, die 80 cellen moet 
sturen. Een collector van een liL-transistor Kan slechts 1 
basis van een andere liL-transistor sturen. Er zijn twee 
manieren om de 80 cellen toch te besturen. 

1. De maximale uitgangsstroom vergroten van de commandolijn
uitgang van de besturing. 

2. De ingangsstroom van de cellen verkleinen. 

Om punt 1 te realiseren wordt aan de commandolijn-uit~ang van 
de besturing een TTL-transistor geplaatst die alle 80 
cellen bestuurt. Figuur 7 laat zien dat de liL-transistor 
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nummer 9 aan de commandolijn twee cellen tegelijk bestuurt. 
Iedere liL-transistor beeft een basisstroom van 100 micro
amperes en de TTL-transistor moet dus 40x0,1 = 4 mA naar 
aarde kunnen trekken. Dat kan iedere TTL-transistor. Er 
hangen nu 40 liL-transistoren met de basis rechtstreeks aan 
elkaar. Zowel een klein temperatuursverscbil als een span
ningsverschil van enkele milli-volts tussen deze transistoren 
beeft tot gevolg dat er transistoren niet of nauwelijks meer 
"open" gaan. De bases van deze transistoren worden wel alle
maal laag, maar niet meer allemaal hoog. Deze oplossing vol
doet niet! 

Voor punt 2 worden alle 10 cellen van 1 woord in een ie door 
1 TTL-transistor gestuurd. De collectorstroom van deze 
transistor is Sx0,1 = 0,5 mA. De stroomversterking van een 
TTL-transistor is minimaal 60. De basisstroom is dan 
maximaal 500:60 = 9 micro-amperes. De besturingstransistor 
moet nu 8 !TL-transistoren sturen (8 ic 1 s) hetgeen 8x9 = 72 
micro-amperes is. Deze stroom moet geleverd worden als de 
commandolijn hoog is, zodat bij de liL-transistor van de 
besturing een extra rechtop-transistor geplaatst moest 
worden volgens figuur 17. Deze oplossing voldoet wel. 

In figuur 17 zien we hoe de tweede oplossing gerealiseerd is. 
De omcirkelde transistoren daarin zijn geen liL-transisto
ren de andere wel. In het ie zijn 5 transistoren, die de 10 
cellen van dat woord sturen, waarvan de basis direkt verbon
den is met de !TL-transistor die nu als ingangstransistor 
dienst doet. Aan de basis van deze TTL-transistor is een 
weerstand van ongeveer 10K Ohm ingevoegd. Deze dient om het 
versebil in tasis-emitter spanning tussen de verschillende 
transistoren te egaliseren. De basisstroom is 10 micro-ampe
res zodat over deze weerstand een spanning van 100 milli-volt 
valt. Deze weerstand in de basis maakt bet tevens mogelijk om 
de commandolijn rechtstreeks met een TTL-totempaal-uitgang 
te sturen. iel moeten we er aan denken dat boe groter deze 
weerstand wordt, hoe trager het ie reageert. 

Punt 3 is in wezen eenzelfde probleem als punt 2, met dit 
verschil echter dat het aantal uitgangen dat parallel staat 
aan de associatielijnen veel groter is dan het aantal cellen 
dat aan een commandolijn zit. Deze aantallen zijn respektie
velijk 1024 en 40. 
Ook bij de associatielijn wordt een TTL-transistor gebruikt 
als ingang van het ie net als bij de commandolijn. In ieder 
ie zijn 4 voorden ondergebracht van 10 bits. De collector
stroom van de TTL-transistor is 4x0,1 = 0,4 mA. Met een 
stroomversterking van 60 betekent dit dat er een basisstroom 
van 7 micro-amperes nodig is. Het gehele geheugen bevat 1024 
woorden. Er zijn dus 1024:4 = 256 ingangen die parallel aan
gestuurd worden en hiervoor is een stroom van 7x256 = 1792 
micro-amperes nodig. Aan 2 milli-amperes per associatielijn 
hebben we dus voldoende om het hele geheugen aan te sturen. 
Willen we ze echter met TTL-logica met totempaal-uitgang 
sturen, dan loopt deze stroom op tot 100 mA per associatie
lijn. Het is aan de mensen die het informatieaanbod bestuderen 
om een geschikte keuze te maken. 
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Zowel bij de commando- als bij de associatie-lijnen heeft 
het ie een speciale TTL-ingangstransistor gekregen, en wel 
enerzijds om de stuurstroom te beperken en anderzijds om de 
bases van de liL-transistoren van de buitenwereld te 
scheiden. Deze bases hangen immers zonder weerstanden aan 
elkaar en zijn dus vrij kwetsbaar voor storingen. 
Daar niet de hele lay-out van het ie afgebeeld is, geven 
we in figuur 18 de lay-out van een ingang voor een commando-
of associatie-lijn. Ook de 10K Ohm basisweerstand staat hierop. 

Nu komen we aan punt B; de verbinding tussen chip en print
plaat. Gekozen is voor het opgroeien van bolletjes op de chip. 
Deze techniek is welliswaar nog zeer nieuw, hij heeft een aan
tal grote voordelen. 
De traditonele methode is als volgt: 
Aan een aansluitvlak (bonding-vlak) wordt het uiteinde van 
een gouddraadje bevestigd. Het andere einde van dit draadje 
wordt bevestigd aan het verlengde van de poot van het huisje 
waarin de chip gemonteerd wordt. Zo wordt aansluiting na aan
sluiting gemaakt. Het is duidelijk dat wanneer op deze manier 
met de hand ruim 30 aansluitingen per chip gemaakt moeten 
worden, de kosten hoog zijn. Met deze methode kost het monte
ren 10 gulden per chip. Van deze afgemonteerde ebip's is dan 
nog eens 30 a 40 % kapot. Ook bij de bolletjes techniek wordt 
de opbrengst geschat op 70 %. Dit is echter niet meer dan een 
schatting daar nog weinig bekend is over de opbrengst met 
grote ic•s. 

De bolletjes methode werkt als volgt: 

1. Direkt na het diffunderen van de schakeling worden op de 
aansluitvlakken van de chip bolletjes opgegroeid. 

2. Er wordt op een folie een uitwaaierend sporenpatroon ge
maakt. Op het ene einde van deze sporen passen de bolletjes 
van de chip en het andere einde van de sporen wordt op de 
printplaat gesoldeerd. Het folie kan aan 1, 2 of 4 kanten 
aan de printplaat bevestigd worden. 

3. De chip wordt verwarmd tot ongeveer 350 graden celcius, 
op het folie gezet en weer afgekoeld. 

4. Om de verbinding tussen chip en folie minder kwetsbaar te 
maken, wordt tegen de chip een druppeltje lijm op het folie 
gelegd. Door de cohesie-krachten zuigt de lijm zich tussen 
chip en folie. 

Op de punten 1 en 2 wordt hierna nog nader ingegaan. 
Allereerst de vraag hoe de bolletjes op de chip ontstaan. 
Hiervoor gaan we terug naar hoofdstuk 2; het maken van een ie. 
Figuur 19 geeft een beeld van de bolletjes. Als het IN-masker 
waarmee de verbindingen qemaakt worden klaar is, wordt over 
alles een silicium-oxide-laag gesneeuwd van 1 a 2 micron dik. 
In het silicium-oxide worden met behulp van het masker CB 
ronde gaatjes met een diameter van 40 micron gemaakt. over 
de silicium-oxide-laag heen komt een laag aleminium van 0,8 
micron dik die aansluit op de aansluitvlakken van de chip via 
de gaatjes die er net met het CE-masker ingemaakt zijn. Deze 
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Figuur 19: Het bolletje dat op de aansluitvlakken wordt opgegroeid. 
A) f}t,Jarsdoorsnede van het bolletje 
B) Bovenaanzicht 

De volgorde van de bewerkingen is: 
!. Aleminiurn aansluitvlak maken: IN, 
2. Si0

2 
opsneeut-len, 

3. Gaten maken voor de verbindingen: CB, 
4. Over de gehele plak Al aanbrengen, 
5. Nikkelen vierkanten maken: XA, 
6. Koperen schijven aanbrengen: XB, 
7. Het koper opgroeien, 
8. Op het koper een Pb-Sn laag opgroeien, 
9. Het Al van 4. venvijderen. 

A) 

B) 
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aleminiurn-laag ligt over de volledige plak heen en zal straks 
gebruikt worden als aansluitpunt voor het elektrolytisch op
groeien van de belletjes. Zoals figuur 19 laat zien komen 
hierop vierkanten van nikkkel. Hiervoor is masker IA nodig. 
Dit is eigelijk alleen een tussenlaag en zorgt voor een goede 
verbinding met het aleminiurn enerzijds en het erop komende 
koper anderzijds. op het nikkel worden ronde koperen schijven 
met een diameter van 80 micron gemaakt met behulp van masker 
XB. Deze koperen schijven worden elektrolytisch opgegroeid 
met het aleminlom als aansluiting, tot een dikte van ongeveer 
15 micron. Daarna wordt de elektrolyse voortgezet met het 
opgroeien van 12 micron lood-tin. 
Hiermee is op ieder bondvlak een verdikking van ongeveer 30 
micron dik ontstaan die dan een bolletje genoemd wordt. 
Alle bolletjes zijn nog met elkaar verbonden door de aleminiurn 
laag die over de gehele plak ligt. Deze etsen we weg met een 
etsmiddel dat silicium-oxide en lood-tin verbindingen niet 
aantast. 
Door de koperen kern in het bolletje kan de chip wanneer deze 
op het folie gemonteerd wordt, maximaal tot deze koperen kern 
zakken. Is plaatselijk de afstand tussen folie en chip iets 
groter dan is dat geen probleem daar de lood-tin laag 12 
micron dik is. 

Daar de chip nu in 1 keer afgemonteerd wordt, moet het moge
lijk zijn veel voordeliger af te monteren. Vermoedelijk zullen 
de kosten nog ongeveer 6 gulden per gemonteerde chip zijn. 
Deze zullen echter met een verdere mechanisatie zeker dalen. 

Het folie dat gebruikt wordt is het KAPLON- of PDD-folie. 
Dit folie is redelijk doorzichtig, hetgeen momenteel nog 
belangrijk is bij de montage. Het sporenpatroon wordt foto
grafisch op bet folie overgebracht met een proces dat te 
vergelijken is met het afdrukken van een negatief op foto
papier. Voor bet maken van het PDD-folie is een stabileen
masker nodig dat net als voor een ie verkleind en gerepeteerd 
wordt. Deze stabileen-maskers worden gemaakt door de beer 
C.J.H. Heijnen uit de groep van prof.dr. H. Groendijk. 
Figuur 20 geeft een beeld van dit masker. 
Is op het PDD-folie het patroon overgenomen, dan worden de 
sporen elektrolytisch opgegroeid door achtereenvolgens een 
laagje nikkel, koper, en goud. Omdat de sporen elektrolytisch 
verdikt worden, dienen alle Sforen met elkaar verbonden te 
zijn. Deze verbinding is aan de rand van bet foliepatroon 
gemaakt. Voordat de chip•s nu op het folie gemonteerd worden 
wordt de verbinding aan de rand eraf gesneden. Er is dus de 
beperking dat alle sporen naar de rand moeten lopen, daar 
anders deze sporen niet opgegroeid kunnen worden. 

Ook de afmeting van het folie is kleiner dan die van een 
huisje. Daarbij moet wel gezegd worden, dat dit geen prin
cipieel verschil is. "aken we de afstand tussen de sporen 
aan de rand van het folie even groot als die tussen de poten 
van een buisje, dan zijn beide natuurlijk even groot. 
In het ontworpen masker is de afstand tussen de sporen aan de 
rand 0,9 mm, met uitzondering van de 3 sporen voor de span
nings-aansluitingen, deze sporen zijn 1 mm breed en hebben 
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een afstand van 0,5 mm tot de naast liggende sporen. Op deze 
manier is de afmeting van het folie 14x17 mm. Dit is 
ongeveer even grcot als een 32 pins flat-package. Met iets 
verkorte poten is deze 15x15 mm. Dan zijn er echter aan 4 
kanten aansluitingen hetgeen nogal wat extra complicaties 
geeft bij de montage. 
Samenvattend zijn de voordelen: 

1. Goedkopere montage. 
2. Kleinere afmetingen. 
3. Op den duur minder uitval tij de montage. 

De nadelen zijn: 

1. Grotete kwetsbaarheid. 
2. Nieuwe techniek, dus weinig van bekend. 
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Hoofdstuk 11. 

Figuur 21 toont de opbouw van het testapparaat. Er zal nu 
een korte uiteenzetting gegeven worden van wat er achter
eenvolgens getest wordt. 

Geheel links zien we NAND-poort 46, deze geeft een puls 
af als de toestand van de tester moet veranderen. Deze puls 
kan zowel door een oscillator als met de hand opgewekt worden. 
Met de schakelaar "auto" kan gekozen worden waar de puls 
vandaan komt. Om te zorgen dat, wanneer deze puls met de 
hand gegeven wordt, slechts 1 puls afgegeven wordt, is na de 
schakelaar "hand puls" SR-flip-flop 49 geplaatst. 

De rij van 20 ARt-poorten wordt aangesloten op de r~J asso
ciatielijnen. Is de ingang van inverter 21 laag, dan worden 
alle uitgangen van de AND-poorten met oneven nummer laag. 
Is de ingang van inverter 21 hoog, dan zijn alle uitgangen 
van AND-poorten met een even nummer laag. 
Met de ingang van inverter 21 wordt dus aange~even of door 
een AND-poort een 0 of een 1 kan worden afgegeven. 
De 1 uit 10 decoder 35 geeft daarbij aan welk bit deze waarde 
moet krijgen. Alle andere bits geven een don•t care af. 

Welke toestanden worden nu achtereenvolgens getest? Alleerst 
worden enkele toestanden getest die we starttoestanden 
zullen noemen. taarna wordt woord voor woord, bit voor bit 
een testcyclus uitgevoerd. De starttoestanden zijn niet 
noodzakelijk voor een goede test, maar selekteren reeds een 
aanzienlijk deel van de kapotte ic's uit. 
De starttoestanden zijn: 

0. In alle 40 bits van het ie wordt een 0 geschreven. 
1. Als kenmerk worden allemaal don•t care•s aangeboden. 
2. In alle 40 bits van het ie wordt een 1 geschreven. 
3. Als kenmerk worden allemaal don•t care•s aangeboden. 
4. De testcyclus mag starten. 

Tijdens de eerste vier toestanden moeten alle 4 de leeslijnen 
hoog zijn. De starttoestanden worden aangewezen door 5-deler 
42. Zodra deze in stand 4 komt, zorgt NAND-poort 43 ervoor 
dat de 5-deler ook in deze stand blijft staan. Aan het einde 
van deze starttoestanden is het geheugen geheel vol geschre
ven met 1-en. 
Na deze starttoestanden wordt de testcyclus gestart en wordt 
op 9 van de 10 ingangen een don•t care gezet. De bit die geen 
don•t care aangeboden krijgt doorloopt 3 toestanden. 

0. Er wordt een 0 geschreven. 
1. Er wordt niet geschreven, maar wel een 0 aangeboden. 
2. Als kenmerk wordt een 1 aangeboden. 

De reakties van de 4 leeslijnen bierop zijn: 

ad 0. De leeslijnen van de woorden die aan de beurt zijn of 
geweest zijn, worden hoog. De andere blijven laag, 

ad 1. Daar het kenmerk niet verandert, moqen ook de lees-
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lijnen niet veranderen, 
ad 2. Daar de bit die geen don•t care is geinverteerd wordt, 

zullen alle leeslijnen inverteren. Associeerde een leeslijn 
met een 0 als kenmerk, dan doet hij dat niet met een 
1 en omgekeerd. 

Welk van deze toestanden aan bod is, wordt bepaald door de 
stand van de flip-flop•s 39 en 40. Deze vormen samen een 
3-deler. Iedere keer dat de cyclus is doorlopen, wordt 10-
deler 36 een stap verder gezet. Deze 10-deler wijst de bit 
aan waar de testcyclus moet zijn. Zijn alle bits een keer 
aan de beurt geweest, dan wordt 10-deler 58 een stap verder 
gezet. Deze 10-deler wijst het woord aan dat aan bod is. Zo 
wordt nu woord vcor woord en bit voor bit afgwerkt. 
Na 4 woorden gehad te hebben is het geheugen geheel vol 
met O-en geschreven. Hierna wordt de testcyclus veranderd. 

0. Er wordt een 1 geschreven. 
1. Er wordt een 1 aangeboden maar niet geschreven. 
2. Er wordt een 0 aangeboden. 

Alle O-en zijn nu in 1-en verandert en andersom. In de 
schakeling is dit gerealiseerd door een ingang van exclusive
or 23 te inverteren. Dit gebeurt doordat de uitgang C van 
de woord-teller geinverteerd wordt. Hierdoor inverteert 
de ingang van inverter 21 ook zodat inderdaad 0 en 1 worden 
omgekeerd. 
Het testapparaat gaat na 4 woorden normaal door met het tellen 
van het hoeveelste woord dat aan de beurt is. Bij de eerste 
testcyclus zijn dit de woorden 0 t/m 3, bij de tweede cyclus 
de woorden 4 t;m 7. Zodoende kan met de 7-segments-uitlezingen 
38 en 60 worden nagegaan aan welk bit en woord en aan welke 
cyclus het testapparaat bezig is. 

Nadat woord nummer 7 (dus het 8-ste woord) klaar is, reset de 
woord-teller 58 de teller voor de startcyclus. Op zijn beurt 
reset deze weer de wcord- en bit-teller. Gelijktijdig met het 
resetten wordt SR-flip-flop 56 geset ten teken dat een vol
ledige cyclus doorlopen is. 

Nu bekend is hoe de test van een ie verloopt moet nog vast
gesteld worden of bet ie ook goed reageert, of dat het kapot 
is. Dat wordt vastgesteld aan de hand van de 4 leeslijnen. 
De stand van de leeslijnen wordt, met behulp van de exclusive
or•s 74 t;m 77, vergeleken met een aan de hand van de tellers 
gegenereerde stand. Zijn alle 4 de leeslijnen in overeenstem
ming met deze gegenereerde stand, dan zijn alle ingangen van 
NAND-poort 78 hoo9 dus is de uitgang laag. 

Indien de toestand van het ie verandert, duurt het enige tijd 
voor het ie daarop reageert. In deze tijd zal NAND 78 con
stateren dat er een fout is. Deze foutmelding wordt gedurende 
een tijd t onderdrukt door de one-shot 50. De tijd t is in te 
stellen met de variabele weerstand 80. Is na deze tijd dat 
het foutsignaal onderdrukt wordt de fout nog niet verdwenen, 
dan wordt de uitgang van NAND 54 laag, SR-flip-flop 55 
geset en gaan de LED's "fout" branden. Wanneer de fout 
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verdwijnt, blijft LED 88 branden ten teken dat er in deze 
cyclus een feut geconstateerd is. LED B6 gaat uit omdat de 
fout niet meer aanwezig is. 

Niet alleen het woord waar geschreven is of vordt, maar ook 
de drie andere voorden worden voortdurend gecontroleerd! 

Tenslotte is er de mogelijkheid door de schakelaar "continu" 
te sluiten, het testprogramma te stoppen zodra de stand van 
de leeslijnen van het ie als fout geidentificeerd wordt. Bij 
het met de hand testen blijkt dit bijzonder plezierig te zijn. 

Na deze uiteenzetting is het met behulp van figuur 21 niet 
moeilijk meer om alle details te onderzoeken. Het voert hier 
echter te ver om er dieper op in te gaan. 

Of nu alle foutenmogelijkheden getest zijn, is na te gaan aan 
de hand van figuur 7. 
Is T9 kapot, dan wordt er of aldoor of nooit geschreven. 
Is TS of T6 kapot, dan onthoudt de flip-flop niet wat er 
geschreven wordt of schijnt dit niet meer te onthouden. 
Is T3, T4, T7 of TB niet in orde, dan wordt of de 0 of de 1 
niet geschreven. Het niet in orde zijn van T1, T2, T3 of TB 
geeft een foutieve associatie. 
Naast deze fouten zijn ook de doorverbindingen nog erg belang
rijk. Zijn bijvoorbeeld twee leeslijnen doorverbonden, dan 
geven deze alleen een associatie als beide woorden associeren. 
Zijn twee commandolijnen verbonden, dan schrijven beide 
woorden als een van deze woorden een schrijfcommando krijgt. 
Zijn twee associatielijnen van een zelfde bit doorverbonden, 
dan kan zowel bij het aanbod van een 0 als van een 1 geen 
associatie voorkomen. Zijn de associatielijnen van verschil
lende bits, dan worden de don•t care•s van deze bits enkele 
keren veranderd in een 0 of een 1. Beide mogelijkheden 
hebben echter een foutmelding ten gevolg. 
Daar de lay-out van de chip bekend is, weten we welke 
mogelijke fouten er kunnen ontstaan. Aan de hand hiervan 
kunnen we nagaan dat ,gllg logische fouten door het test
apparaat gedetekteerd worden. De lekstroom van de leeslijnen 
wordt niet gemeten! 
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Hoofdstuk 12. 

Nu rest ons nog een enkel woord te wijden aan de eigenschappen 
van het ie. De metingen die hiervoor verricht werden, zijn 
echter zo summier en zo globaal gedaan, dat ze nauwelijks in 
een apart hoofdstuk thuishoren. Met name het feit dat 
slechts aan de ic•s van 1 plak is gemeten, maakt de metingen 
vrij onbetrouwbaar. 

vo~9!ng. 
Dankzij de stroombron-voeding van liL-transistoren is bet 
ie te gebruiken over een groot spanningsgebied. De weerstanden 
aan de injektor zijn in bet ie geintegreerd, zodat de ic•s op 
een spanningsbron kunnen worden aangesloten. 
Minimale voedingsspanning: 1,5 volt bij 15 mA ingangsstroom. 
Maximale voedingsspanning: Q,O volt bij 70 mA ingangsstroom. 
Bij 2 volt heeft de geheugenchip de grootste snelheid. Daarom 
is verder gemeten bij een voedingsspanning van 2 volt met 
26 mA ingangsstroom. Het opgenomen vermogen is 52 mWatt. 
Dit vermogen is zo klein, dat zelfs zonder koeling het ie 
niet te warm wordt. 

Snelheid. 
iërandëren we bet kenmerk dat het ie aangeboden wordt zo dat 
een woord voer deze verandering niet associeerde en erna wel, 
dan zal 0,7 micro-seconden na deze verandering de leeslijn 
boog worden. 
Veranderen we het kenmerk nu zo dat dit woord niet meer 
associeert, dan wordt na 0,1 micro-seconden de leeslijn weer 
laag. 
Hoelang het duurt voor een woord in het ie geschreven is, 
valt moeilijk te zeggen. Bieden we echter gelijktijdig een 
kenmerk en een schrijfopdracht aan, dan zal een commando 
van 0,3 micro-seconden genoeg zijn om dit kenmerk te schrijven. 

QEbren§1· 
De opbrengst van de plakken wordt geschat op 10-151. 
Plak 1 heeft een opbrengst van 16% (25 stuks). De plak bevat 
namelijk ongeveer 150 volledige ic•s. 
Van deze 25 goede zijn er 13 goed afgemonteerd. Dat is 521. 
Deze plak is afgemonteerd in DIL-huisjes met QO poten. 
De geschatte opbrengst bij de bolletjes-techniek voor het 
afmonteren is 70~. 
De uitval ten gevolge van een te grote lekstroom is 10J. 

AFMETINGEN. 
Hët-Ië-;-3,28 x 3,12 mm. 
De folie: 17,3 x 13,5 mm. 

In het bollenmasker van figuur 20 is te zien hoe het ie moet 
worden aangesloten. 

Het is duidelijk dat er een reeks metingen gedaan zal moeten 
worden om bij veel wisselender omstandigheden te zien hoe de 
gedragingen van het ie zijn. Met name temperatuur-invloeden 
zijn daarbij van groot belang. 
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Het programma dat nu volgt, is de input voor het programma 
"CIRCUIT ~ASK" (CMSK). Deze input beschrijft de lay-out 
van het ie dat 40 geheugencellen bevat (4 woorden van 10 bit). 
De output van dit programma is ruim 500 meter ponsband 
waarmee, zoals in hoofdstuk 2 verteld wordt, de maskers 
voor dit ie gesneden worden. 
Het programma tevat ook een aantal stuurkaarten. Deze zijn 
echter niet bijgevoegd! 

:JOB DIJKSTRA,CMSK,ACCT=009004000 
:PRO CMSK 
RESCLOTN 0.1 

PATTERM MEMORY 

PATTERM IO 
BA(SP,0,13,1,7) 
RA (SN , 8, 12 , 2 , 6) 
RA (co I 9, 11 I 3 I 5) 
RA (co I 3 I 5 , 3 , 5) 
BA (IN,2 1 6 1 2,6) 
RA(IN,8,12,2,6) 
END IO 

PATTERM CIO 
RA {SP,0 1 17,1, 7) 
BA (SN, 12, 16,2,6) 
BA (CO , 7 , 9 , 3 , 5) 
B A ( CO , 1 3 , 1 5 , 3 , 5 ) 
BA{IN,6,10,2,6) 
BA(IN,12,16,2,6) 
END CIO 

PATTERN CCIO 
BA (SP,0,27, 1, 7) 
BA(SN,22,26,2,6) 
RA(C0,17,19,3,5) 
RA{C0,23,25,3,5) 
.RA {IN, 14,20,2,6) 
RA(IN,22,26,2,6) 
END CCIO 

PATTERM OCOI 
RA {SP,0,23 1 1, 7) 
RA {SN, 2, 6, 2 , 6) 
RA(SN,12,16,2,6) 
RA (CO , 3 , 5 , 3 , 5) 
BA(C0,13,15,3,5) 
RA{C0,19,21,3,5) 
RA{IN,2,6,2,6) 
RA(IN,12,16,2,6) 
RA(IN,18,22,2,6) 
END OCOI 



PATTERN COIO 
RA(SP,0,23,1,7) 
RA(SN,6,10,2,6) 
RA(SN,18 1 22,2,6} 
RA (CO , 7 , 9, 3 , 5} 
B A (co , 13 I 1 5 I 3 I 5) 
RA(C0,19,21,3 1 5) 
BA(IN 1 6 1 10,2,6) 
RA(IN,12,16 1 2 1 6) 
RA(IN,18,22,2,6) 
END COIO 

PATTEBN COCCI 
RA (SP, 0, 2 7 , 1 I 7) 
RA(SN,2,6,2,6) 
RA (SN,8, 12,2,6) 
RA (CO , 3 , 5 , 3 , 5} 
RA (co I 9, 11 , 3 , 5) 
RA(C0 1 24,26,3,5) 
RA (IN, 2, 6, 2, 6) 
RA(IN,8,12 1 2,6) 
RA(IN,23 1 27,2 1 6) 
END OOCCI 

PATTERM COCOCI 
RA(SP 1 0,31,1 1 7) 
RA (SN , 6, 1 0, 2 I 6) 
RA(SN 1 16 1 20 1 2 1 6) 
R A (co I 7 I 9, 3 I 5) 
RA(C0 1 17 1 19 1 3 1 5) 
RA(C0,27,29,3,5) 
RA (IN,6, 10,2,6) 
RA(IR,16,20,2 1 6) 
BA(IN 1 26,30,2,6) 
'END COCOCI 

PATTERN IOOOC 
RA ( SP I 0 , 31 , 1 , 7) 
RA {SN 1 8 1 12 1 2,6) 
RA(SN 1 14 1 18,2 1 6} 
RA(SN,20 1 24,2,6) 
RA(SN,26 1 30 1 2,6) 
BA (co I 3 I 5, 3 I 5) 
RA (co , 9 , 11 , 3 I 5) 
B A (co I 15 I 1 7 I 3 I 5) 
RA(C0,21 1 23,3 1 5) 
RA(C0 1 27 1 29,3 1 5) 
RA (IN,2 1 6 1 2,6) 
RA(IN,8 1 12,2,6) 
RA(IN 1 14,18,2,6) 
BA (IN 1 20 1 24,2 1 6) 
RA(IN 1 26 1 30 1 2 1 6) 
'END ICOOO 

PATTERN CEL 
IO 0 1 2 
CIO 0,12 

40 



OCOI 0,22 
COIO 0,32 
cocoer 0,42 
CIO 0,52 
CCIO 0,62 
COCCI 0,72 
RA(IN,2,q,7,75) 
BA(IN,8,10,17,45) 
LA(IN,2,27,Y,22,34,24,65) 
BA(IN,12,14,27,55) 
RA(IN,18,20,47,65) 
END CEL 
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PATTERN H : 2 CElLEN MET BEDRADING EN 1 INJECTOR 
CEL 12,13 
CEL f!Y, 101 , 1 3 
10000 12,99 
POLY(DN,-2,11,30,19,42,11,101,15,87,23,101,25,83,33,101,35,77,* 

15,12,13) 
43,101,45,77,53,36,45,12,43,36,35,12,33,30,25,12,23,26,• 

POLY(DN,12,53,101,55,69,63,101,65,83,73,101,75,73,8J,101,85,* 
73,93,101,111,80,95,46,111,-2,109,12,107,44,99,12,93,40,• 
85,12,83,40,75,12,73,30,65,12,63,44,55) 

RA (SN , - 7 , 1 7 , 2 , 7) : LEESLIJ N 
RA(SN,44,70,2,7) :LFESLIJN 
RA (C0,-6,-4,3,6) : LEESLIJN 
BA(C0,14,16,3,6) :LEESLIJN 
BA(C0,45,47,3,6) :LEESLIJN 
RA (CO, 6 7, 6 9, 3, 6) :LEES LIJN 
RA(IN,13,48,2,7) :LEESLIJN 
RA (IN,66, 100,2, 7) :LEESLIJN 
RA(IN,24,26,6,28):LEESLIJN 
RA (IN,87,89,6,28) :LEESLIJN 
POLY(SP,-10,C,103,9,38,13,34,9) :LEESLIJN 
RA(SN,34,38,14,18) :VERBINDING SP EN AARDE 
RA(C0,35,37,11,17) :VERBINDING SP EN AARDE 
RA(IN,34,38,10,18) :VERBINDING SP EN AARDE 
POLY(IN,0,0,10,111,7,135,3,111) :INJECTOR 
POLY(SP,C0,2,0,15,10,107) :INJECTOR 
RA(IN,20,22,70,1C2) :AANSLUITING IOOOC 
RA(IN,26,28,80,102) :AANSLUITING 10000 
POLY(IN,SO,O,S2,15,45,85,32,93,58,116,41,122,28,114,56,95,30,* 

8 3, 4 1 , 1 3) :A 1 
POLY(IN,54,0,56,19,54,88,62,120,59,122,46,118,60,90,38,88,* 

50,17) :B1 
POLY(IN,58,0,60,17,63,83,66,88,75,90,66,118,77,122,64,85,* 

59,19) :E2 
POLY(IN,62,0,64,13,72,83,82,95,70,114,95,122,82,116,68,93,* 

80,85,68,15) :A2 
LA(IN,2,102,Y,34,97,51) :VERBINDING 1-2 
BA(IN,S0,54,97,103) 
LA(IN,2,104,Y,42,107,51) 
BA(IN,S0,54,107,112) 
RA(SN,50,76,98,103) 
RA(SN,50,76,107,112) 
RA(C0,51,53,99,102) 
RA(C0,51,53,108,111) 
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RA(C0,73,75,99,102) 
RA(C0,73,75,108,111) 
RA(IN,72,76,98,103) 
RA(IN,72,76,107,112) 
LA(IN,2,75,X,100,85,80) 
LA{IN,2,75,X,107,91,70) :EINDE VERBINDING 1-2 
POLY(SP,-7,113,20,117,24,113,48,96,78,113,103,131) :COMMANDOLIJN 
RA(C0,21,23,115,120) : SP AAN AARDE 
BI(IN,20,24,114,121) : SP AAN AARDE 
RA(SN,20,24,114,117) :SP AAN AARDE 
RA(SN,-4,14,115,129) :ONDER INJECTOR 
RA(C0,10.5,12.5,116,128) :ONDER INJECTOR 
RA(C0,-2.5,-0.5,116,128) : ONDER INJECTOR 
POLY(IN,10,115,14,104,16,124,100,129) :COMMANDOLIJN 
RA(IN,-4,0,115,129) :COMMANDOLIJN 
RA(SN,28,41,118,135) ONDER COMMANDOLIJN 11 
RA(SN,46,59,118,135) : ONDER COMMANDOLIJN B1 
RA(SN,64,77,118,135) : ONDER COMMANDOLIJN B2 
RA{SN 82,95,118,135) ONDER COMMANDOLIJN A2 
RI(C0,29,40,119,121) 
BA(C0,47,58,119,121) 
RA(C0,65,76,119,121) 
BA(C0,83,94,119,121) 
lUID H 

PATTERN VIER : 4 CELLEN 
H 0,0 
H MX,0,262 
END VIER 

POLY(SP,CO,O,DP,O,CE,O,* 
16,-1,833,783,-1,-1,16,767,817,16) :RAND IC: 3.3!3.1 

VIER 169,93,CCPYX 103,4,COPYY 262,1 

PATTERN INJ :LAATSTE INJECTOR 
RB ( SP I 1 0 , 8 0) 3 I 2 
RR (C0,6, 76) 5,4 
POLY(IN,3,0,13,120,5,98) 
END INJ 

INJ 681,106 
INJ 681,368 
INJ MX,681,342 
INJ MX,681,604 
RA(IN,686,694,342,368) 
POLY{DN,686,606,680,604,698,619) :LEESLIJN 1 
POLY(DN,686,466,680,452,698,520,6B0,506) :COMMANDOLIJNEN 1,2 
POLY(DN,686,344,680,342,698,368,680,366) :LEESLIJNEN 2,3 
POLY(DN,686,204,680,190,698,258,680,244) :COMMANDOLIJNEN 3,4 
POLY(DN,6B6,91,698,106,680,104) :LEESLIJN 4 
POLY(BN,DP,-1,145,86,728,624) :I2L EILAND 2.312.1 z 5.0 H~2 
POLY(DN,145,86,157,104,170,106,167,202,170,204,160,244,170,* 

246,167,342,170,344,157,366,170,368,167,464,170,466,* 
160,506,170,508,167,604,170,606,157,624) :AARDING 

RA(DR,145,728,86,91) :RAND I2L-EILARD 
BA (DH, 145, 728,619,624) :BAND I2L-EILAND 
RA(DN,697,72S,86,62q) :RAND 121-EILAND 
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POLY(IN 15N 101C0 121 1481 106 1 162 1202 1158 1212) COPYY 262,1 :AARDE 
POLY(IN 1SN,0 1C0 121 1481 2361 158,246,1621342) COPYY 262 11 :AARDE 
POLY(IH 1SN,0 1C0 121700,91 1725 1619) :AARDE 

PATTERN TR1 :INGANGS TRANSISTOR CBE 
POLY(DP,BN 15 10,0 116,27) 
RB ( s p I 6 I 11 ) 5 I 11 
RR(DN 1614) 5,5 
RB (SN 1 6,4) 5 1 5 
RR (SN I 4 I 4) 6 I 17 
RR(C0,2,2) 7,18 
R R (co I 2 I 2) 7 I 6 
RR (CO I 4 I 2) 6 I 12 
RR(IN,4 14) 6 117 
RR(IN,6,4) 5,11 
RR(IN 14,4) 6 15 
END TR1 

PATTERM TR2 : TRANSISTOR BEC 
POLY(DP 1BH,5,0,0 1 16 127} 
RR(SP,6,11} 5 15 
RH(DN 1614) 5 118 
BB (SN I 6 I 4) 5 I 18 
RR(SN,4,4) 6,11 
RR(C0,2,2) 7,19 
RB (COI212) 7 I 12 
R R (co I 4 I 2) 6 I 6 
RR (IN I 4 I 4) 6 I 18 
END TB2 

PATTERN R20 
RA(DP 101 16,-2136) 
RA(SP 16,10 13 128) 
RA(SN,6,10,28,31} 
RA(SN 15,11 19125) 
lU (CO 1 7 1 91 4 1 6) 
RA(C0 1 1 1 9 1 26 1 30} 
RA(IN 16 110,3,7} 
RA(IN,6,10,25 131) 
END R20 

PAT'IERN R15 
RB (DP,28 136} 
RR(SP,4 123) 5,8 1COPYX 7,2 
RR(SP 118 14) 5 127 
RR(SP 1 18 13) 5 18 
RB (SN, 18 1 3) 5 1 5 
RR(C0 116 12) 6 128 
RB (CO, 16 1 4) 6,6 
RR(IN,18,9) 5 127 
END R15 

PATTEBN R1 0 
RR(DP 1 35,36) 
RR(SP,4 123) 5,8 1COPYX 1 1 3 
RB (SP 125,4) 5 127 
BB (SP I 2 5 I 3} 5 I 8 



RR(SN,25,3) 5,5 
RH (C0,23,2) 6,28 
RR {CO , 2 3 , 4) 6 , 6 
.RR {IN,25,9) 5,27 
END R 10 
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.RA(IN,169,179,80,96) :INJECTOR 1 
R15 164,45 :INJECTOR 1 R 
RA(IN,272,282,80,96) :INJECTOR 2 
R10 267,45 :INJECTOR 2 R 
RA(IN,375,385,80,96) :INJECTOR 3 
R10 370,45 :INJECTOR 3 R 
RA(IN,47E,488,80,96) :INJECTOR 4 
R10 458,45 :INJECTOR 4 R 
RA{IN,581,591,80,96) :INJECTOR 5 
B10 561,45 :INJECTOR 5 B 
RA{IN,684,694,80,110) :INJECTOR 6 
R15 671,45 :INJECTOR 6 R 

POLY{IN,169,36,419,26,444,36,694,56,444,51,419,56): 1.5 V 
RA(DP,417,446,24,58) :BONDVLAK ISOLATIE 1,5 V 
R R { XA , 2 4 , 2 4) 4 19 • 5 , 2 6 • 5 : B 0 N D V L A K 1. 5 V 
CIRCLE{XB,CE,5,431.5,38.5,10) :BONDVLAK 1.5 V 
TEXT {IN,14,MEMORY) 720,36 
TEXT (IN,14,ASS 1) 720,60 
TEXT {IN,14,I2L) 745,150 
TEXT {IN,28,RD) 745,200 
TEXT {IN,14,ECB) 745,250 
TEXT (IN,14,THE) 745 1 280 

PATTERN B :EONDVLAK 
RA(IN,0 1 25 1 0 1 25) 
RA(DP,-2,27,-2,27} 
RR ( XA, 2 4, 2 4) 0. 5 I 0. 5 
CIRCLE{XB 1 CB 1 5,12.5,12.5,10) 
END B 

POLY{IN,720,404,754,401,761,360,781,390 1 771,401,779 1 406,806,* 
421,779,426,754,424) :AARDE RECHTS 

RA(SP,761,781 1 360,390) :SP AAN AARDE 
RA(C0,763,779,362 1 388) :SP AAN AARDE 
RR(XA,24 1 24) 754.5,401.5 :BONDVLAK AARDE 
CIRCLE{XB,CB 1 5,766.5,413.5,10) :BONDVLAK AARDE 

PATTERN ZIJR :BCNDVLA~KEN RECHTS 
B 2,0 
TR2 0 1 59 
B20 MX,21,71 
LA{IN,4,24,Y,6 1 41,29) : B-R20 
RA {IN 1 5, 31 1 6 4 1 6 8) : TB 2-R 2 0 
POLY(IN,6 1 70,10 1 72,21,73 1 45,78 1 16 1 74) :AARDE TR2 
END ZIJR 

ZIJR 752,446 
ZIJR 752 1 551 
POLY{IN,643,617 1 645,629,735 1 523 1 761 1 527,744,63J) :A25 
POLY(IN,639,617 1 641 1 637,758 1 628,762 1 641) :B25 



RA(IN,791,806,406,699) :AARDE 
B 26,731,COPYX 44,17 
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PATTERN VOOR :TR1 EN R20 EN VERBINDINGEN 
R20 0,6 
TR1 21,-2 
RA(IN,6,30,9,13) 
END VOOR 

VOOR 38,673,COPIX 42,8 
VOOB MY,452,673,COPYX 42,8 

:VERBINDINGEN B - R20, VOOR 
LA(IN,4,732,Y,26,705,44) COPYX 44,1 
LA{IN,4,732,Y,114,705,128) COFYX 44,1 
LA(IN,4,212,X,705,227,732) COPYX 44,2 
LA(IN,4,338,X,705,359,732) COPYX 44,1 
LA(IN,4,732,Y,422,705,442) COPYX 44,2 
LA(IN,4,732,1,554,705,568) COPYX 44,2 
LA{IN,4,694,X,705,711,732) COPYX 44,2 

:VERBINDINGEN INGANGEN MET 121-EILAND 
POLY(IN,635,617,637,645,761,680,757,649) :B15 
POLY(IN,631,617,633,653,719,680,715,657) :A15 
POLY{IN,540,617,542,645,616,661,677,680,673,665,612,649) :A24 
POLY(IN,536,617,538,653,603,669,6J5,680,631,673,599,657) :B24 
POLY(IN,532,617,534,661,593,680,589,665) :B14 
PCLY(IN,528,617,530,669,551,680,547,673) :A14 
POLY(IN,437,617,439,641,509,680,505,645) :A23 
POLY(IN,433,617,435,661,467,680,463,665) :B23 
POLY(IN,429,617,431,665,425,680,421,661) :B13 
POLY(IN,425,617,427,645,405,680,401,641) :A13 
POLY(IN,334,617,336,641,363,680,359,645) :A22 
POLY(IN,330,617,332,665,321,680,317,661) :B22 
POLY(IN,326,617,328,655,279,680,275,651) :B12 
POLY(IN,322,617,324,645,248,680,233,676,243,641):A12 
POLY(IN,231,617,233,669,195,680,191,664) :A21 
POLY{IN,227,617,229,659,153,680,149,654) :B21 
POLY(IN,223,617,225,649,111,680,107,644) :B11 
POLY(IN,219,617,221,6J9,101,673,69,680,65,669,97,634) :A11 

RA{IN,26,800,691,699) :AARDING TR1 
POLY(IN,26,179,150,194,46,305,150,325,46,438,150,453,46,570,* 

56,568,81,570,150,591,81,593,56,591,46,673,38,695) :AARDE 
RR(XA,24,24) 56.5,568.5 :BONDVLAK AARDE 
CIRCLE(XB,CE,5,68.5,580.5,10) :BONDVLAK AARDE 
POLY(SP,C0,2,99,570,120,591) :SUBSTRAAT AAN AARDE 

E 56,619 :LEEStRAAD 1 
LA(IN,5,80,X,619,134,610,166) :LEESDRAAt 1 
B 56,393 :LEEStBAAD 2 
LA(IN,5,80,X,393,134,357,166) :LEESDRJAD 2 
B 56,348 :LEESDRAAD 3 
RA(IN,80,166,348,353) :LEESDRAAD 3 
B 56,134 :LEESDRAAD 4 
LA(IN,5,80,X,134,134,95,166) :LEESDRAAD 4 
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PATTERN CO~ :CO~~ANDOLIJN AANSLUITINGEN 
B 1 O, 20 
B 10,65 
R20 55,14 
R20 55,57 
TB 1 76,4 9 
TR1 MX,76,32 
LA(IN,4,34,X,20,50,40,65) :VERBINDING B-R20 
RA(IN,61,85,17,21) :VERBINDING R20-TR1MX 
LA(IN,4,34,X,65,50,83,65) :VERBINDING B- R20 
RA(IN,61,85,60,64) :VERBINDING R20- TR1 
RA(IN,82,86,-4,12) :TR~1MX- AARDE 
RA(IN,82,86,68,130) :TR1- AARDE 
RA(IN,82,120,23,28) :TR1MX- COMllANDOLIJN 
POLY(IN,82,32,120,37,86,55) : TR1- COMMANDOLIJN 
END COM 

COM 46,194 
COM 46,456 

PATTEBN SAP-3 :AfMETINGEN 25 X 35 MM 
POLY(BN,0,0,11,1.2,14,0,25,15,23.8,20,25,35,0,20,1.2,15) 
RA(DP,0.2,6.2,0.2,1) COPYI 18.6,1,COPYY 33.8,1 
RA(DP,0.2,1,0.2,6.2) COPYX 23.8,1,COPYY 28.6,1 
RA(DP,7.2,17.6,0.2,1) COPYY 33.8,1 
RA(DP,0.2,1,10,25) COPYX 23.8,1 
BA(DP,3.8,11.2,23.8,31.2) 
POLY(DN,SP,O,SN,O,CO,O,IN,O,* 

1.2,0,25,35,0,0,1.2,33.8,23.8,1.2} 
RA(DN,4,7,24,24.8) COPYX 4,1,COPYY 6.2,1 
R~(DN,4,4.8,24,27) COPYX 6.2,1,COPYY 4,1 
BA(DN,13.8,21.2,23.8,31.2) 
RA(SP,3.8,11.2,13.8,21.2) 
RJ(SP,14,17,24,24.8) COPYX 4,1,COPYY 6.2,1 
RA(SP,14,14.8,2!1,27) COPYX 6.2,1,COPYY 4,1 
RA(SN,12.5,23.8,1.2,12.5) 
RA(SN,3.8,11.2,3.8,11.2) 
BA(SN,13.8,21.2,13.8,21.2) 
RA(SN,4,7,14,14.8) COPYX 4,1,COPYY 6.2,1 
BA(SN,4,4.8,14,17) COPYX 6.2,1,COPYY 4,1 
RA(C0,14,17,4,7) COPYX 4,1,COPYY 4,1 
RA(C0,4,7,4,4.8) COPYX 4,1,COPYY 6.2,1 
BA(C0,4,4.8,4,7) COPYX 6.2,1,COPYY 4,1 
RA(IN,13.8,21.2,3.8,11.2) 
RA(IN,14,17,14,14.8) COPYX 4,1,COPYY 6.2,1 
RA(IN,14,14.8,14,17) COPYX 6.2,1,COPYY 4,1 
RR(CB,22.6,32.6) 1.2,1.2 
END SAP-3 

SAP-3 56,47 
END MEl'!OBY 

OOTPUT CANS(0,1000,BN,DP,DN,SP,SN,CO,IN,CB,XA,XB)MEHORY 




