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CAD & VLSI COURSE IN LINKöPING, 1981 

Sammanfattning 

Den 6 - 11 juli 1981 arrangerade LSI Design Centret till
sammans med DIGSIM-gruppen en internationell kurs om CAD 
och VLSI. Av de 75 deltagarna var ca 60% industrirepresen
tanter. Bland föreläsarna fanns 5 amerikanare (från IBM, 
WANG, DEC samt Stanford University) . Kursens mål sättning 
var att presentera såväl nuvarande som framtida tekniker, 
metoder och CAD-hjälpmedel för utveckling av LSI och VLSI 
konstruktioner. MPC projekt och CAD aktiviteter i Skandinavien 
diskuterades bl a vid den avslutande paneldebatten. Under 
ku r sveckan hade del tagarna tillgång till såväl DEC-lO som 
VAX ll / 780 datorer . Bland programmen kan nämnas CIFPLOT, DIGSIM, 
GAELIC, ISPS, NAP2, SPI CE och CALMOS. 

Summary 

On July 6 - 11, 1981, the LSI Design Center and the DIGSIM team 
at Linköping Institute of Technology arranged a CAD & VLSI 
Course. 60% of the 75 attendants represented different European 
industries . The aim of the course was to present current and 
future directions in techniques, methods and CAD-tools for 
development of LSI and VLSI designs . 6 of the 11 leeturers 
represented industries as IBM, WANG, DEC, ASEA-HAFO and 
Electric Bureau . The course attendants had access to DEC-10 
and· VAX-11 / 78 computers from grahic terminals. ~mong the 
offered software p~ckages were CIFPLOT , DIGSIM, GAELIC, 
ISPS, NAP2, SPICE and CALMOS. 



Internationell kurs om CAD och VLSI i Linköping 

Under veckan den 6 - 11 juli pågick en internationell CAD-kurs i 
Li nköping . Arrangör var LSI Design Centret och DIGSIM gruppen 
vid Linköpings Tekniska Högskola med ~engt Magnhagen och 
Michael Pääbo som initiativtagare. Garant för kursen var STU. 
Dess norska motsvari ghet NTNF samt företagen SAAB-SCANIA AB, 
IBM, WANG, Digital Equipment, Heath & Co och Tektroni x var 
behjälpliga med ekonomiskt stöd och utlåning av utrustning. 

Bakgrunden till kursen var bl a det behov av information och 
utbildning, om arbete med LSI och VLSI konstruktioner, som 
konstruktörer och dess chefer har. Behovet är akut med hänsyn 
till skandinavisk elektronikindustris försämrade konkurrens
situation. Produktivitetsökningen är bevisligen alltför låg 
hos våra industrier jämfört t ex med konkurrerande japansk 
industri. Enär teknikfaktorn har stått för 75% av produk
tivitetsökningen i Syerige, under de senaste 20 åren, är 
det rimligt (=nödvändigt) att satsa på ökad användning av 
datorstödda konstru ktionshjälpmedel (CAD). 

Kursens målsättning var att presentera såväl nuvarande som 
framtida tekniker, metoder och CAD-hjälpmedel för utveckling 
av LSI och VLSI konstruktioner. För att möjliggöra denna mål
sättning hade föredragshållare från både industri och forsk
ningsorganisationer inbjudits. Industrirepresentanter var 
bl a amerikanarna Monachino och Williams från IBM, Schauer 
från Wang och Hanover från DEC . Bland forskarna kan nämnas 

l. 

Anceu från Grenoble (Frankrike) och de Man från Leuwen (Belgien) . 

Kursinnehållet omfattade teorier och metoder för beskrivning, 
simulering, partitionering, verifiering och test av digitala 
konstruktioner på chip. Därutöver behandlades utformningen av 
CAD system för att realisera dessa teorier och metoder . Därvid 
presenterade DEC, IBM och WANG sina konstruktionsstrategier och 
CAD system. Som motvikt till storindustrin presenterade ASEA-HAFO 
sin verksamhet för utveckling och produktion av kundanpassade 
kretsar i små volymer. 



Speciellt uppskattade föreläsningar hölls av Anceu om planering 

av chip för CPU'er utgående från arkitekturen och Williams om att 
konstruera för testbarhet. Williams erhöll dessutom pris för 
bäst presenterade bidrag. 

Skandi navis ka bidrag lämnades bl a om LSI-forskningen i Danmark 
och Finland~ CAD systemutveckling i Norge samt MPC projekt och 
DIGSIM-II utvecklingen i Sverige. 

Kursen avslutades med en intressant paneldebatt om MPC och 
CAD aktiviteter i Skandinavien. Det fanns ett positivt intresse 
för ett ökat samarbete mellan industrier och forskningsorgani
sationer i Skandinavien~ t ex genom samordnade MPC projekt. 

I detta sammanhang kan nämnas att såväl DEC som IBM spenderar 
ca l miljon kronor per år på att lägga ut och följa upp forsk
ningsuppdrag på universitet och högskolor. För detta får man 
ett stort antal professorer och flera hundra forskare att 
arbeta för sig! Man anser att man får så mycket mer gjort på 
detta sätt än om motsvarande summor spenderats inom företagen. 

De 70 kursdeltagarna (därav 60% från industrin) hade rikl iga 
möjligheter att arbeta vid grafis ka terminaler under kursveckan . 
Tillgängliga programpaket var CASS~ CI FPLOT , DDL~ DIGPAS~ 

DIGSIM, DIMED~ GAELIC~ ISPS, NAP2, SPICE och SPLICE på DEC~lO 
samt CALMOS/ CAL- MP och SPICE på VAX-ll/780 . 

Kursen avses att hållas årligen. De som inte hade möjlighet att 
följa kurs en i år kan däremot köpa kursmaterialet. 

2. 



International CAD & VLSI Course in Sweden 

This summer , Lin köping University arranged a CAD & VLSI Course, 
on July 6 - 11. Almost 75 attendants were present and 60% of 
these r epresented European industr ies. 

The aim of the course was to present current and future 
directions in techniques, methods and CAD-tools for develop
ment of LSI and VLSI designs. To meet these goals leeturers from 
industries as well as from research organizations, were invited . 

Industrial representatives from USA were M. Monachina and 
T. Williams from IBM, R. Schauer from Wang and A. Hanover 
from DEC . F. Anceu from ·Grenoble and H. de Man from Leuwen 
represented the research party. 

The course covered theories and methods to describe, simulate~ 
partition, verify and test digital designs on a chip. Furthermore, 
IBM, Wang and DEC presented their design strategies and CAD 
systems. As a contrast, the Swedish firm ASEA-HAFO , presented 
their system for low volume custom IC 1 s. 

The most popular contributions were presented by T. Williams 
(design for testability) and F. Anceu (CPU architectures for 
chip). T. Williams also won prize for best presentation. 

Scandinavian contributions treated LSI-research in Denmark and 
Finland, CAD-system development in Norway and MPC- and DIGSIM
projects in Sweden. 

The course provided the participants apportunities to obtain 
11 hands on 11 experience with different CAD systems, e.g. 
CALMDS/CAL~r~P ~ DIGSIM, GAELIC, ISPS, SPICE and SPLICE. 

The course documentation is available for those who could 
not attend. The intention is to make the course annually, 
however, with different topics and lecturers. 



Bild l. Från vänster: Erik Lindberg (OTH), William van Cleemput (Stanfordl, 
Alan Hanover (DEC) och Hugo de Man (Leuwen} 

Figure l. From the left: Erik Lindberg (DTH), William van Cleenput (Stanford), 
Alan Hanover (DEC) and Hugo de Man (Leuwen} 

Bild 2. Michael Pääbo visar Chip som producerats från underlag som tagit fram 
vid LSI Design Centrets första MPC-projekt. Konstrukt ionens 
layout finns i bakgrunden. 

Fig. 2. Michael Paabo shows chips as a result of the first MPC project 
at the LSI Design Center. The layout of the design is displayed 
on the wall behind. 



Kurs i Sverige: 

VLSI med datorstöd 
VLSI utan datorer är en 
omöjlighet. l Linköping hölls 
nyligen en kurs som be
handlade datorstödda meto
der för konstruktion i VLSI. 
Eltekniks fackredaktör i mik
roelektronik, Kjell Jeppson, 
var en av deltagarna. 

De flesta vet säkert idag att CAD s tår för 
Computer Aided Design och VLSI för 
Very Large S cale Integroted Circuits . 
VLSI~teknike n innebär att ki selkretsar 
med 100 000-tals tra nsistorer kommer att 
konstrueras under de kommande åren . 
Datorhjä lpmedel blir helt nödvändiga för 
att kunna konstruera kretsarna. Den 
5 . . . Il juli arrangerades e n CAD och 
VLSI-kurs vid Tekniska Högskolan i Lin
köping. 

Syftet med kursen var att informera 
och utbilda om lämplig te knik. metoder 
och CAD-hjä lpmedel för a tt konstruera 
på kisel nivå. Kursen riktade sig ·till skan
dinaviska elektronikkonstruktörer, deras 
chefer och forskare. Den arrangerades av 
LSI Design Centret och Digsim-gruppen 
vid högskola n. 

Kursen samlade ett sjuttiotal de ltagare 
varav 60 % från industrin och 40 % frå n 
högskolor och forskningsinstitut. Unge
får hä lften av deltagarna ko m frå n Sve
rige. 

VLSI-kurs 
Kursen omfattade ca 15 föredrag där in
dus trifolk och forskare presenterade stra
tegier och system som redan är i drift. 
Föredragen behandlade ocks-å plane rade 
och pågående forskning om datorstödd 
VLSI-konstru ktion. En intressant a n
märkning är att samtliga föredragshålla re 
hade Te knisk doktorsexamen. 

Sammanfattat behandlade kursen f.ys i
kaliska begränsninga r på bricknivå. sam
bandet me llan arkitektur och brickdispo
s ition. beskrivning och verifiering av digi
tala kons truktioner. konstruktionsmeto
der för bättre tes tbarhet samt utformning 
av CAD-hjälpmedel för VLSI-konstruk
tion . 

En stor fördel var att vi som deltog i 
kursen fick möjlighet att arbeta vid grafis
ka terminaler även om det ibla nd blev 
under ganska sena timmar. Följande 
CAD-program fann s tillgä ngliga - Spice, 
Splice, Nap2, Digsim, Cass , Diana. 
Calmp. Cabbage, Gaelic. lsps, Ddl , Dig
pas och Aiedes. Noteras bör att Nap2, 
Cass, Aiedes, Digsim och Digpas är ut
vecklade i Skandinavien. 

" Vi är mycket nöjda med kursen", sä-

Den belgiske forskaren Hugo de Ma 11 de
monstrerar elt programsystem för utveckling 
och simulering av VLSI-kretsar. 

ger en av initiativtagarna, Bengt Magnha
gen. "Vi har haft fint stöd från olika före
tag, liksom från STU och dess norska 
motsvarighet NTNF. Det ä r vår ambition 
att återkomma med fler liknande kurser!" 

Intressanta föredrag 
Kursen inleddes av professor Gerald 
Musgrave frå n Brune! University i Eng
land som gav en introdukt ion till a nvänd
ningen av CAD-hjälpmedel. Han menade 
att ett viktigt krav på CAD-hjälpmedel är 
att de verk ligen hjälper konstruktören att 
fatta beslut under konstruktionsfasen. 

Konstruktionst iden för en ny produkt 
räknas frå n specifikatiqn ti ll test av färd i
ga prototyper. Den är idag mellan 2 år -
för konsumentvaror - och l O år - för 
militära projekt. Det är ganska långa tider 
nä r prestanda hos tillgänglig teknologi 
fördubblas varje år. Här bör CAD-verk
tygen komma in och förkorta processen. 
Det viktiga är då att CAD-verktygen är 
optimerade på en tillräckligt hög nivå för 
a tt verkligen ge en ekonomisk vinst. En 
enkät nylige n bland e lektronikföretag in-

om EG om CAD-hjälpmedel visade att 
mycket få företag kunde kvantifiera såda
na bespari ngar. Japanska företag kunde 
dock lämna bättre besked på den pu nk
ten. 

N)' strategi behövs 
Dr Michael Monachina från IBM illustre
rade hur det s tora fö retaget med mycket 
datakraft bakom sig kan utnyttja de nya 
möjligheterna med CAD och VLSI. Han 
visade på en he lt ny kons truktionsstrategi 
som var nödvändig för a tt ta fram en ny 
s tordator med 750 000 logiska kretsar. 
Ett arbete som tog 7 år. Effekti va dator
hjälpmedel bl ir oumbärliga - att av lusa 
konstruktionsfel i hårdvaruprotot ypen 
skulle innebära att maskinen förmodligen 
a ldrig skulle bli klar. Den nya metoden 
med Design Veri ficat io n uppskattas ha 
sparat 66 % av tiden jämfört med kon ven
tionell teknik . 

Under det första året ägnade man sig 
e nbart åt datorsimuleringar och utbild
ning på de nya CAD-hjälpmedlen. Bl a 
omskolades 50 elektronik ingenjörer t ill 
den nya tek ni ken med datorsimuleringar 
på hög systemnivå. Amerikanen visade 
också på problemen att övertyga före
tagsledningen om a tt man var på rätt väg. 
250 ma n var sysselsatta men någon pro to-
typ började inte byggas fö rrän på ett -. 



ganska sent stadium. Men med datorsi
muleringarna knäcktes 84 %av a lla funk
tione lla problem och 100% av alla tidsbe
roende fel. Målet för nästa projekt blir att 
ta 98 %av alla fel med CAD-hjälpmedel. 

En dag värd 30 k$ 
En representant från Wang Laboratories 
höll föredraget · 'An industrial VLSI De-

Röstinmatning provades också på kursen. 

sign Strategy". Det behandlade hur den 
nya VLSI-tekniken kommer att påverka 
företaget för att kunna hålla och helst öka 
marknadsandelen. Wang tillverkar ju 
kontorsdatorsystem - ett område där 
konstruktionsfasen inte får ta längre tid 
än högst 2 år. Ett ha lvårs försprång före 
konkurrenterna kan innebära att hela ut
vecklingskostnaden tjänas in under den 
tiden. Annorlunda uttryckt innebär det 
att varje dags försprång med att få ut en 
ny produkt på marknaden innebär en ex
tra vinst på 30 000 dollar! VLSI-tekniken 
kommer att innebära bättre produktivitet 
och tillförlitlighet. Den ger dessutom 

prestanda ocli kostnadsfördelar. Men 
tekniken blir på ett sätt mindre flexibel 
och det blir inte längre möjligt att tes ta 
"breadboardade" prototyper. Den mest 
betydelsefulla " råvaran" är konstruktö
ren och det gäller nu att förse dem med de 
bästa CAD-verktygen. Wang kommer a tt 
skaffa 4 . . . 5 programpaket och lika 
många V AX-datorer för att klara den de
len. Företaget kommer att satsa på egna 
konstruktioner på kiselnivå och satsar då 
på "semicustom" där konstruktörerna 
får arbeta med ett givet cellbibliotek. För 
att försäkra sig om säker leverans av kret
sar kommer företaget att bl i sin egen · 'se
cond source''. Det är ett viktigt steg med 
tanke på den tidsskala man a rbetar inom. 
Wang har hittills tecknat licensavtal om 
att sätta upp två egna kiselprocesser. bl a 
CMOS. 

l dator på 20 man 
Föredraget " VLSI Structured Design 
Methodology and Tools" handlade om 
Digita l Equipments inriktning på VLSI. 
Deras satsning är hittills inriktad på ut
bildning av konstruktörer som kan greppa 
steget mellan datorarkitektur och brick
layout. Utbildningen är baserad på uni
versitetens erfarenhe t från Multiproject 
Chip (MPC). Överhuvudtaget har DEC 
ett mycket stort utbyte med universite
ten, framför allt Berkeley, på området. 
Som exempel på en s trukturerad bricka 
som företaget utformat v isades en Float
ing-Point Processor med 77 000 transisto
rer. Dr Hanover redovisade också de da
torhjälpmedel man utvecklat. 

Kretsarna är konstruerade med en ge-

mensam databas för logik-, krets- och 
layoutda ta, CHAS - Chip Assembler. 
Han visade också de datoriserade arbets
platserna för konstruktörerna. De arbetar 
med V AX 111780 datorer och man räknar 
fu llt utbyggt med att använda 12 maski
ner, vilket motsvarar l maskin på 20 
konstruktörer. 

En forskare från Belgien talade om 
"Computer Aided Design Techniques for 
VLSI" . Han demonstrerade ett program
system för utveckling och simule"ring av 
VLSI-kretsar. Systemet omfattar Cabba
ge för grafisk layout från enkla streckdia
gram ("sticks" ). Det lägger också upp 
datafiler för vidare simulering med Diana 
(elle r Spice). Diana är ett " mixed mode" 
simuleringsprogram för krets- , tids- och 
logiksimulering. Systemet omfattar också 
Calmp för automatisk placering och för
bindning av standardcelle r. 

Mikrodatorer 
Ett föred rag hette "Architechture Prin
ciples for VLSI' ·. Det illustrerade den 
utveckling som sker inom området konst
ruktion av LSI-kretsar med utvecklingen 
inom mikrodatorområdet. Liknande tän
kesätt är nödvändiga om . vi ska kunna 
greppa VLSI. 

Inte ls 8080 från 1974 har 4 500 transis
torer och 8086 f rån 1978 har 29 000 tran
sistorer, se bild. 8080 har en ganska 
ostrukturerad layout , bortsett från regis
ter och minnen . Det beror på att kontroll
logiken är konstruerad på grindnivå di
rekt från flödesschemat. Lösningen ger i 
altmänhet den minsta ytan men till ganska 
hög kostnad - ändringar i konstruktionen 

Nordiskt samarbete i kretskonstruktion 
VLSI-tekniken ställer nya 
krav på kunnande hos 
konstruktörerna. Utbild
ningsbehovet i Norden kan 
täckas med ett "Multi pro
ject chip". En teknik där fle
ra intressenter delar kostna
den för en gemensam krets. 

Vid CAD och VLSI-kursen nyligen i Lin
köping diskuterades planerna på ett sam
nord iskt Multiproject Chip (MPC). MPC
kretsar har tidigare beskrivits i Elteknik 
(8 1/2) som en " revolution" i utbildningen 
av konstruktörer av integrerade kretsar. 
Den snabba teknologiska utvecklingen in
o m LSJ- och VLSI-tekniken innebär ett 
nytt stort utbildningsbehov för nordisk 
elektronikindustri. En kommitte bi ldades 
med Dr Ole Olesen vid Danmarks Teknis
ka Högskola som ordförande för att få 
finansiellt stöd till projektet. Fyra sam
nordiska integrerade kretsar om året är 

planerade där flera olika projekt med hög
skoleforskare. elektronikindustrier och 
teknologer ska kunna deltaga. 
Iden med MPC kommer från Caltech -
California Institute of Technology där 
professor Carver Mead är verksam. Ge
nom att flera projekt går samman och de
lar kostnaderna för en gemensam krets 
blir det möjligt att i forsknings- och ut
vecklingssyfte beställa provserier av 
kretsar hos kommersiella tillverkare . Den 
nya VLSI-tekniken kommer att s tälla helt 
n·'a krav på system- och kretskonstruktö
rer. De kan inte längre vira ihop prototy
per på kretskort med mindre integrerade 
kretsar, SS I och MSI. För högskolor och 
universitet med begränsade eller obefint
liga resurser för egen kretstillverkning 
blir ett samgående helt nödvändigt. 

I USA fungerar detta samarbete ut
märkt. De första MPC-kretsarna gjordes 
under ledning av Carver Mead som ett led 
i forskningen på nya datorarkitekturer på 
Caltech och av Lynn Conway från Xerox 
PARC på MIT - Massachussetts lnsmu-

te of Tech nology. De har också givit ut en 
bok " Introduction to VLSI Systems·· 
som redan blivit "' klassisk" . 

Sedan starten har MPC-projektet, som 
stöds av Department of Defen se, vuxit till 
att omfatta ett trettiotal universi tet. Kret
sarna konstrueras på de olika uni versite
ten efter ett antal ganska universella lay
out-regler. Tekniken forskarna använder 
är NMOS med polykiselstyre. Ganska 
avancerade kretsar har konstruerats med 
i många fall ytterst begränsade dator
hjälpmedel genom en strukturerad konst
ruktionsfilosofi . Kretslayouterna läggs 
upp på datafile r i det gemensamma CIF -
Caltech Intermediate Form. Filerna över
förs sedan via Darpa-nätet (Defense Ad
vanced Researc h Project Agency) till en 
gemensam datorcentral. Masker och 
kretsar tillverkas kommersie llt och kaps
lade kretsar skickas sedan till universite
ten för testning. 

Även i norden har en del MPC-kretsar 
konstruerats. Mikrovågsinstitutet vid 
KTH i Stockholm har just levererat 



kräver total nykonstruktion. 8086 är be
tydligt mer strukturerad. Gränsen mellan 
dataflödet (RAM , register , ALU) nedtill 
på bilden och kontroilogiken syns tydligt. 
Kontrolldelen är relativt välstrukturerad 
med ROM och PLA. Layouten är mer 
kostnadseffektiv men tar upp större kisel
yta, bl a flera tomma fläckar med bara 
ledningar. 

Kursen innehöll ytterligare nio före
drag. "Structured Design Methodology'', 
" VLSI-Physics" och " Databases for 
CAJ)" är några intressanta titlar. "De
sign for Testability" behandlade kraven 
för att kunna testa VLSI-kretsar efter till
verkning. Det är inte bara frågan om att 
kunna konstruera snabbt och effektivt! 
Tom Williams gav en mycket klar presen-

tation över användbara metoder, t ex Le
ve! sensitive scan design och Sean path. 
IBM-medarbetaren fick också pris för 
bästa föredrag. . 

Det samlade kursmaterialet finns att 
köpa från Linköpings Tekniska Högsko
la, kontakta Bengt Magnhagen eller Mi
kael Pääbo. 

Kjell Jeppson 

Inte/s 8080 t v har ganska ostrukturerad layout och 4 500 transistorer . . Den yngre 8086 har 29 000 transistorer. 

maskUiiderlag till sin andra krets. Den 
konstruerades under deras kurs i " Konst
ruktion av Integrerade kretsar" med del
tagare från svensk elektronikindustri. 
Teknologin är CMOS med metallstyre. 
Kretsarna tillverkas av Asea-Hafo som 
har mångårig erfarenhet av kundanpass
ning i denna teknologi. Konstruktionerna 
har gjorts med egenutvecklade CAD
hjälpmedel. 

Ä ven det nystartade LSI-Design Cent
ret vid Linköpings Tekniska Högskola 
ha r just levererat maskunderlag till s itt 
första MPC. Det är också en CMOS-krets 
som Asea-Håfo kommer att tillverka. 
Kretsen är konstruerad i rent forsk
ningssyfte för högskolan men även FOA-
3 och Chalmers i Göteborg har deltagit 
med var sin krets. De flesta kretsarna 
bygger på det bibliotek av logiska celler 
som lagts upp på Linköpings DEC-10. 
Datorhjälpmedlen är dock ganska begrän
sade idag. Det finn s ett program som plot
tar de olika masklagren som kodats i CIF 
och det finns även en " parser" som kon
trollerar att kretsdatafilens syntax är ko r
rekt. Det finns också möjlighet till krets
simuleringar i Spice 2 och Digsim. Ändå 

har ganska komplexa kretsar konstrue
rats - de 12 olika delkretsarna täcker en 
yta på l cm2. 

V ~ra nordiska grannländer 
l Norge har en MPC-krets konstruerats 
vid Oslo universitet, SentraJ Institutt for 
industriell forsking, ELAB i Trondheim 
och Elektrisk Byrå A/S . Vem som ska 
tillverka kretsen ä r dock ännu inte be
stämt. Som datorhjälpmedel har man haft 
tillgång till ett Calma-system. Krets tek
nologin är NMOS . 

I Finland gav Tekniska Forsk
ningscentrat vid Helsi·ngfors Tekniska 
Högskola en MPC-kurs i juni. Ett antal 
mindre CMOS-kretsar konstruerades ma
nuellt och arbetet fullfö ljes med CAD 
från Computervision . Ä ven i Danmark 
finn s Computervisions CAD-hjälpmedel 
men man har ännu inte konstruerat någon 
MPC-krets annat än i ''gate-array-tek
nik" . 

Fördelarna med ett gemensamt MPC-· 
projekt i Norden ä r många. För det första 
är det viktigaste kravet på-et C-pro
jekt att omloppstiden är kort från kon 
ruktion till kapslad krets under testning. 

Målet kommer att uppnås med fyra fasta 
körningarom året. Var för sig är varje 
högskoleinstitution för liten, men med ett 
samgående blir underlaget tillräckligt. 
Högskoleinstitutionerna får också en 
s törre kontaktyta och en effektiv samlad 
kontakt mot halvledartillverkarna. De t 
ger också bättre möjlighet att sprida tek
nologin t ex genom gemensamma dator
program, cellbibliotek osv. Det är helt 
enkelt nödvändigt att samla resurserna 
för att hänga med i den snabba teknolo
giska utvecklingen. 

Nordisk elektronikindustri borde också 
vara mycket intresserade av projektet. 
Mycket sna rt kommer man att vara i s tort 
behov av LSI- och VLSI-tekniken för att 
försvara sina marknad spositioner. Tar 
man inte tag i tekniken kommer man att 
hamna i svårigheter. Ett stort antal konst
ruktörer som kan tekniken kommer snart 
att behövas. Ett sätt att utbilda konstruk
törerna är genom att deltaga på dessa 
MPC-kretsar. För att få igång ett samnor
diskt Multiprojec t C hip kommer kommit
ten därför att ansöka hos Nordisk Indu
strifond för att köra ett pilotprojekt med 
y PC-kretsar nästa år. Kjell Jeppson 
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