عنوان پروژه:ارائه تکنیک جدید کاهش توان مصرفی در مدارهای  CMOSبا استفاده از کاهش جریان
نشتی و توان گلیچ
چکیده:یکی از مهم ترین نگرانی ها در طراحی مدارات  ، VLSIمسأله مصرف توان می باشد .هم
اکنون تقاضا برای مدارات دیجیتال توان پایین -سرعت باال در حال افزایش است.پیشرفت در
تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها به مهندسین طراح کمک نموده است تا تعداد بیشتری ترانزیستور را
در یک تراشه  VLSIبه کار برند .امروزه با روی کار آمدن وسایل قابل حملی که تأمین توان آنها از
باطری می باشد،تحقیق درباره کاهش توان در تراشه های  VLSIامری ضروری تلقی می گردد.
استفاده از دو ولتاژ آستانه ،تکنیکی مناسب برای کاهش توان نشتی است) .این ایده یه اینصورت است
که با بررسی ورودی گیت های مختلف ،ورودی هایی را که می توانند تاخیر بیشتری داشته باشند-
مسیرهای غیر بحرانی -را پیدا کرده ،و در آن مسیرها به منظور کاهش جریان نشتی از ترانزیستورهایی
با ولتاژ آستانه باالتری استفاده می شود).
جریان نشتی یک ترانزیستور عمدتا ناشی از جریان اشباع معکوس پیوند  P-Nو همچنین جریان
نشتی ناشی از بایاس معکوس پیوند  P-Nدر مقایسه با جریان نشتی زیر آستانه به راحتی قابل
صرفنظر کردن است .جریان نشتی زیر آستانه ،یک جریان معکوس ضعیف بین  sourceو drain
یک ترانزیستور  MOSاست.هنگامی که تغییرات در ورودی یک گیت اعمال می شود ،خروجی تا
بخواهد به حالت پایدار برساد ،ممکن است چندین تغییر داشته باشد .در این تغییرات حداکثر یکی از
آنها ضروری است و مابقی ،تغییرات زاید هستند که glitchیا  hazardنامیده می شوند .از آن جایی
گه توان مصرفی  switchingگیت ،به طور مستقیم متناسب با تعدادتغییرات خروجی است ،لذا
همان طور که نتایج تجربی نشان می دهد ،توان  %02 Glitchتا  %02از کل توان پویا را به خود
اختصاص می دهد .ثابت می شود که مدارهای ترکیبی ) ، (Combinationalدارای کمترین سطح
ممکنه ی توان تلفاتی در تغییرات خروجی هستند .به عبارت دیگر ،چنانچه اختالف زمانی بین
رسیدن سیگنال ها به ورودی گیت ها در مقایسه با زمان تاخیر درونی گیت کمتر باشد ،در خروجای
آن گیت)ها) هیچگونه  glitchمشاهده نخواهد شد .از مدل  MILPبا در نظر گرفتن محدوده ای
برای تاخیر کل مدار به منظور تعیین ولتاژ آستانه ترانزیستورهای مختلف استفاده نمودم .مدل MILP
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برای کاهش توان نشتی کل مدار ولتاژ آستانه ی باال را به حداکثر تعداد ممکنه گیت ها اعمال می کند،
این در حالی است که تاخیر مسیر بحرانی را نیز تحت کنترل دارد .بر خالف الگوریتم های پیشین
مدل MILPجواب بهینه کلی را به ما می دهد.
در روش  MILPسعی می شود که تعداد ترانزیستورهایی که دارای ولتاژ آستانه بیشتری هستند
ماکزیمم مقدار ممکنه را پیدا کنند ،چرا که ترانزیستورهایی که دارای ولتاژ آستانه بیشتری هستند،
جریان نشتی کمتری دارا میباشند .عالوه بر آن به منظور کاهش توان  Glitchسعی می شود که با
استفاده از حداقل المان های تاخیر ممکنه اختالف زمانی بین ورودی های سریع گیت ها و ورودی
های کند آنها را به حداقل مقدار ممکنه برسانند .مهمترین خصوصیت این روش آن است که مجموعه
محدودیت هایی که در طراحی استفاده می کند بطور خطی متناسب با تعداد گیت های مدار است ،لذا
امکان بررسی و بهینه سازی مدارهای بزرگ را فراهم می کند .نتایج عملی نشان می دهد که توان
نشتی ،توان پویا و کل توان مصرفی برای گیت هایی که با ابعاد  70nmدر تکنولوژ یBPTM -
CMOSساخته شد ه اند با استفاده از این روش به ترتیب  %69و  %04و  %04کاهش یافته
است.در این پایان نامه از روش برنامه ریزی خطی ) (MILPبرای کاهش توان نشتی بوسیله دو
ولتاژ آستانه و مهار کردن همزمان توان پویای  Glitchبا استفاده از المان های تاخیرصفر -زیر آستانه
 ،برای متعادل سازی تاخیر مسیرهای ورودی گیت ها پیشنهاد شده است .یکی از مهم ترین ویژگی
های این روش آن است که حجم عملیات بهینه سازی بطور خطی با تعداد گیت ها افزایش می یابد،
لذا امکان بهینه سازی مدارهای بسیار بزرگ برای این روش وجود دارد.اشاره به این نکته ضروری
است که با استفاده از این متد می توان برای هر تاخیر دلخواه ورودی و خروجی ،هر دو مولفه ی
توان را حداقل کرد.
کلیواژه ها :توان مصرفی ،مدارهای  ،CMOSجریان نشتی ،توان گلیچ.
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 -1-1مقدمه
با پیشرفت تکنولوژی در سالهای اخیر تراشههای مجتمع خیلی فشررده 1طراحری شرده دارای
سرعت باال همراه با پیچیدگی بسیار زیاد ،بیش از  ۰۱۱میلیون ترانزیستور در یک تراشه ،میباشند .برا
افزایش سرعت کاری تراشهها و افزایش پیچیدگی آنها ،مصرف توان در تراشهها به شدت باال میرود.
از طرفی با توجه به محدود بودن انررژی براتری هرا ،مبحرم مصررف تروان بررای کاربردهرایی نظیرر
گوشیهای موبایل ،تبلت و لپتاپ ها و  ...بایرد بره طرور ویرژه مرورد بررسری قررار گیررد .یکری از
ویژگیهای کلیدیای که منجر به موفقیت تکنولوژی نیمرسانای اکسید فلزی مکمل ،یا ، CMOSشرد
مصرف توان کم ذاتی آن بود .یکی دیگر از ویژگیهای جالرب تکنولروژی  CMOSخرواص مقیراس
گذاری مطلوب آن با توجه به قانون مور است که اجازه یک کاهش ثابت در اندازه ویژگی را میدهد،
که کار کردن با فرکانس بیشتر را برای سیستم های بسیار پیچیده تر روی تنها یک چیپ میسر میسازد.
افزایش توان مصرفی عالوه بر کاهش طول عمر باتری ،منجر به گرم شدن تراشه و دستگاه میشرود و
گرم شدن از یک طرف کارایی تراشه را مختل میکند و از یک طرف نایز به تجهیرزات گرران قیمرت
سرد کننده تراشه را به وجود میآورد .از این رو توان عامل محدود کنندهای در در عملکرد تراشهها با
مقیاس شدن تکنولوژی  CMOSمیباشد.
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 -0-1مقیاس کردن تکنولوژی  CMOSو تاثیر آن بر توان مصرفی
در طی  02سال گذشته ،صنعت الکترونیک و مجتمعسازی از روند مقیاس کردن پیشنهاد شرده
توسط مور پیروی کرده است .طبق این قانون هر  0سال ابعاد هندسی بره میرزان  02درصرد کراهش
مییابد [1و  .]0دلیل اصلی کاهش ابعاد کاهش هزینه تولید تراشهها میباشد [ .]0با کاهش ابعراد بره
میزان  02درصد ،مساحت تراشه به میزان  02درصد کاهش مرییابرد  .)2.0×2.0=2.0ایرن بردین
معنی است که با دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها در سطح تراشه هزینه تولید تراشه به شدت کاهش
مییابد .عالوه بر این با کاهش ابعاد به میزان  02درصد ،تاخیر دروازههرا نیرز بره میرزان  02درصرد
کاهش مییابد و این متناظر با افزایش کارایی و سرعت تراشهها به میزان  02درصد مییابد [.]0
دو نوع مقیاس کردن در تکنولوژی  CMOSانجام میشرود .نروع اول ولتراژ ثابرت و نروع دوم
میدان ثابت میباشد .در نوع اول ابعاد مقیاس شده ،در حالی که ولتاژ ثابت میماند .مزیت ایرن روش
این است که مدارات طراحی شده با مدارات قدیمیتر از لحاظ تکنولوژی سازگاری دارند و میتوانند
در کنار هم بدون تبدیل ولتاژ کار کنند .با این حال این روش مشکل افزایش میدان الکتریکی بر روی
کانال را دارد که منجر به اثرات نامطلوبی از جمله از دید توان مصرفی میشود [ .]1نروع دوم کره برر
اساس قانون دنارد میباشد [ ،]4میدان الکتریکی بر روی کانال را ثابت نگه میدارد .از این رو در این
روش ابعاد و ولناژهای تغذیه و نیز ولتاژ آستانه کاهش مییابند .در این روش نیرز بره علرت کراهش
ولتاژ آستانه ،مشکالتی ازلحاظ توان نشتی یا توان ایستا به وجود میآید که امروزه طراحان به بر روی
راههای کاهش توان نشتی کار میکنند.
افزایش روند مقیاس کردن پیشبینی شرده توسرط  ]0[ ITRSنشران مریدهرد کره برا افرزایش
مجتمعسازی ،هزینه به شدت کاهش پیدا کرده و کارایی به طور پیوسته بهبود مییابد .همچنرین تراثیر
مثبتی بر روی توان مصرفی دارد ،با این حال با افزایش میزان مقیاس کردن ،توان نشتی ،توان ایستا ،بر
توان مصرفی پویا غالب میشود .همان طوری که شکل  1-1نان می دهد،توان نشتی سال  0221بره
بعد توان غالب شده و طراحان به دنبال راه حل برای بهبود این بخش از توان مصرفی تراشهها بودهاند
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شکل  )1-1تصویر  ITRSاز توان مصرفی پویا و نشتی به ازای هر افزاره [.]6

 -0-1تحلیل توان مدارات CMOS
در تراشهها دو دسته کلی توان مصرفی وجود دارد :توان پویا 1و توان ایستا.]0[ 2
توان پویا ناشی از دو عامل کلی میباشد [:]0
 جریان اتصال کوتاهی که هنگام روشن بودن لحظهای شبکههرای پرایین و براالی  NMOSو
 PMOSدر مدارات دیجیتال از تغذیه کشیده میشود .این توان اتصال کوتاه نامیده میشود.
 توانی که از پر و خالی شدن خازنهای گرههای درونی و خروجی مدارات دیجیتال مصررف
میشود .پر و خالی شدن خازن گره ها به میزان کلید زنی یا همان صفر و یک شردن گررههرا
بستگی دارد که به عنوان فاکتور فعالیت 3شناخته میشود .مقدار فاکتور فعالیت توسط عوامرل
مختلفی نظیر گلیچ 4زیاد میشود و منجر به افزایش توان پویای مصرفی میشود.
توان ایستا ناشی از چند دسته میباشد [:]0
 توان تلف شده ناشی از نشتی زیرآستانه :زیرا در ترانزیستورها در حالرت خراموش ،مقرداری
جریان از طریق کانال نشت میکند.
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 توان تلف شده ناشی از نشتی زیرآستانه :زیرا در ترانزیستورهابه علت وجود پدیده تونلزنری
از عایق گیت به کانال ،مقداری جریان از عرایق گیرت بره درون کانرال ترانزیسرتورها نشرت
میکند.
 نشتی ناشی از طریق ناحیه دیفیوژن درین و سورس به درون کانال.
لذا توان مصرفی تراشه برابر مجموع توان مصرفی پوبا و ایستا میباشد.

 -4-1توان پویا در مدارات CMOS
طی سالیان دراز ،توان پویا توان مصرفی غالب مدارات دیجیتال  CMOSبود [ .]1تروان مصررفی
پویا به صورت رابطه  1-1محاسبه می شود:
)1-1
که

توان مصرفی ناشری از پرر و خرالی شردن

توان مصرفی اتصال کوتاه و

خازنها توان کلید زنی) میباشد.
با یک شدن گرههای خروجی در مدارات ،انرژی از منبرع تغذیره گرفتره شرده و در خرازنهرای
متصل به گرههای خروجی ذخیره میشود .سپس با صفر شدن گرههای خروجی در مردارات ،انررژی
ذخیره شده در خازنها وارد زمین شده و در واقع تلف میشوند .این مصرف توان که بخش بزرگی از
توان پویا را شامل میشود ،توان مصرفی کلید زنی نامیده میشود .این تروان عرالوه بره صرورت زیرر
محاسبه میشود:
)0-0
که

فرکانس کاری،

ولتاژ تغذیه و

فاکتور فعالیت میباشد .همان طور که مشاهده میشود این

بخش از توان مصرفی پوبا ،به عواملی نظیر اندازه خازن ،ولتاژ تغذیه و فاکتور فعالیت وابسته میباشد.
4
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ظرفیت خازنی گره های خروجری مردارات ،مجمروع ظرفیرت اتصراالت میرانی و ترانزیسرتورها
میباشد .با انتخاب مناسب ابعاد تارنزیستورها و اتاصالت میانی میتوانبار خرازنی گررههرا را حرداقل
نمود .فاکتور فعالیت به طور کلی به شدت وابسته به جریان داده تولید شده در سیستم میباشد .یکری
از راههای کاهش این توان ،صفر کردن ضریب فعالیت با قطع کرردن کرالد دروازههرای یرا مردارات
میباشد .یکی از عواملی که این فاکتور را زیاد میکند ،گلیچ می باشد .این عامل یکی از عواملی است
که میتواند به شدت توان مصرفی دینامیک را در انجام پایان نامه کاهش دهد .ولتاژ تغذیه نیرز نقرش
مهمی در توان مصرفی پویا بازی می کند .زیرا این توان با ولتاز رابطه درجره دو دارد .لرذا اگرر ولتراژ
کاهش یابد ،متناظرا توان مصرفی پویا نیز به شدت کاهش می یابد .با این حرال کراهش ولتراژ تغذیره
کارایی مدار را نیز خراب میکند .از این رو به منظور کاهش توان مصرفی پویا همراه با حغظ کرارایی
مدارات دیجیتالی از چندین ولتاژ تغذیه یا تکنیک هرایی ماننرد مقیراس پویرای ولتراژ تغذیره اسرتفاده
میشود.
همان طور که بیان شد ،توان مصرفی پویا توان مصرفی اتصال کوتاه را نیز شرامل مریشرود .ایرن
توان در زمان گذر گرههای خروجی از  1به صفر ،به علت ایجاد مسیر لحظرهای برین  VDDو زمرین
توسط شبکههای باالبر و پایینبر مصرف میشود .این توان معموال کمتر از  12درصد کل تروان پویرا
میباشد و از این رو برابر  12درصد توان کلید زنی میباشد.

 -1-4-1توان مصرفی ناشی از گلیچ
به علت وجود تاخیر انتشار غیر صفر در مدارات دیجیتال ،خروجی دروازهها 1ممکن است تحت
تاثیر تاخیر قرار گرفته و گذرهای نادرست از منطق درست به منطق غلط داشته باشند .گلریچ از یرک
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طرف کارایی سیستم را تحت تاثیر قرار میدهد و از طرف دیگر با کلید زنی گرهها ،باعم پر و خرالی
شدن بار موجود در خازن گرهها میشود و در نهایت توان پویای مصرفی را افزایش میدهد.
بر اساس [ ]8توان مصرفی ناشی از گلیچ در حردود  02ترا  02درصرد تروان پویرای تراشره را
تشکیل می دهد .به منظور حذف کردن گلیچ ،طراحان روشهایی از جمله فیلتر کردن هازارد [،12 ،9
 10 ،11و  ]10و یکسانسازی زمانی مسیرها [ 14 ،11و ]10پیشنهاد دادهاند.
در فیلتر کردن هازارد ،از تکنیک سایزبندی دروازههای منطقری یرا ترانزیسرتورها بررای افرزایش
تاخیر ساکن دروازهها به منظور فیلتر کردن گلیچ استفاده میشود .از معایب این روش این اسرت کره،
زمانی که به تنهایی استفاده شود ،به علت افزایش تاخیر دروازههای منطقی ،منجر به افزایش تاخیر کل
مدار می شود و لذا کارایی مدار نیز ممکن است کاهش پیدا کند .روش یکسانسازی زمانی مسیرها ،با
قرار دادن عناصر تاخیر در مسیرهایی که گلیچ در آنها اتفاق میافتد ،احتمرال وقروع گلریچ را مینریمم
میکند .این روش وارد کردن تاخیر 1نیز نامیده میشود .این روش کارایی تراشه یا مدارات دیجیتال را
کاهش نمی دهد ،زیرا وراد کردن تاخیر در مسیرهایی غیر از مسیر بحرانی 2صورت میگیررد .برا ایرن
حال این روش مساحت تراشه را زیاد میکند .با توجه به اینکه این افزایش مساحت از افازیش تعرداد
ترانزیستورهای موجود در سطح تراشه ایجاد شده است ،لذا توان مصرفی نیز افزایش مییابد .از ایرن
رو این روش نگرانیهایی از جهت توان مصرفی افزوده شده توسط عناصر تاخیر اضافه شده به مردار
را دارد .بهترین راه برای حذف گلیچ ،ترکیبی از دو روش معرفی شده در [ ]14پیشنهاد شده است.

 -0-1توان ایستا در مدارات CMOS
در گذشته توان مصرفی پویا بخش عمده توان کل مصرفی تراشههای  CMOSرا تشکیل مریداد.
توان ایستا در زمان خاموشی مدار مصرف میشود .تا قبل از تکنولوژی  92نانومتر ،این توان فقرط در
Delay Insertion
Critical Path
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حالت کاری خواب نگران کننده بود .زیرا تا قبل از این تکنولوژی می توان از این توان در مقابل توان
پویا چشم پوشی کرد .از آنجایی که بخش عمده این توان را توان کلید زنی تشکیل مریدهرد ،لرذا برا
کاهش ولتاژ تغذیه ،توان مصرفی به صورت توان  0کاهش پیدا میکند .با این حال ،به منظور باال نگه
داشتن کارایی تراشه ،فرکانس کاری یا سرعت تراشه ،باید ولتاژ آستانه تراشه را با همین فاکتور کاهش
داد .این کاهش ولتاژ استانه منجر به افزایش جریان نشتی زیرآستانه به صورت نمایی میشود .از ایرن
رودر فرانیدهای نانومتری که ولتاژ آستانه کاهش یافته و ضخامت اکسید گیت نازکتر شده است ،توان
نشتی میتواند بیش از یک سوم توان کل مصرفی تراشه در بر گیرد .لذا یکری از عوامرل عمرده تروان
استاتیک ،توان ناشی از نشتی جریان زیرآستانه میباشد .یکی دیگر از عوامل توان ایستا ،توان ناشی از
نشتی گیت میباشد .با اعمال ولتاژ به گیت ترانزیستورها ،حاملهای بار از طریق عایق نازد گیت بره
درون کانال تونل میزنند .این تونلزنی باعم میشود تا مقرداری جریران از گیرت ترانزیسرتورها بره
درون کانال آنها نشت نماید .مقدار این جریان معموال در حدود نانوآمپر بر میکرومتر میباشرد .یکری
دیگر از عوامل ایجاد توان ایستا ،توان ناشی از نشتی پیوندهای سورس و درین میباشرد .ایرن نسرتی
زمانی رخ میدهد که پتانسیل سورس و یا درین نسبت به ولتاژ بدنره ترانزیسرتورها تفراوت متفراوت
باشد [.]0
برررای کرراهش ترروان نشررتی در انجررام پایرران نامرره مهندسرری برررق راههررای از جملرره سررایزبندی
ترانزیستورها [ 16و  ،]10استفاده از چندین ولتاژ آستانه [ 19 ،18و  ،]02استفاده از دو ولتاژ آستانه
[ 00 ،00 ،01 ،10 ،16و  ،]04انتخاب بهینه بردار ورودی در حالت خواب [ 10و  ،]00پشته کردن
ترانزیستورها 00 ،06[ 1و  ،]08بایاس بدنه [ 09و  ]02و  ...پیشنهاد شده است .همان طور که ولتراژ
آستانه ترانزیستورها افزایش می یابد ،نشتی زیرآستانه کاهش می یابد ،اما از طرف دیگر سرعت تراشره
نیز افت میکند .است فاده از دو ولتاژ آستانه در سطح تراشه ،تکنیک بهترری بررای کراهش نشرتی زیرر

Transistor Stacking
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آستانه همراه با باال نکه داشتن کارایی تراشه می باشد .ایده اصلی استفاده از اسلک زمرانی 1مسریرهای
غیر بحرانی به منظور استفاده از ارجاع ولتاژ آستانه باالتر به ترانزیستور قررار گرفتره در ایرن مسریرها
برای کاهش توان نشتی میباشد.

 -6-1هدف پایان نامه
مسئله ای که در این پایان نامه به ارائه تکنیک ترکیبی با اسرتفاده از روش ترکیرب برنامره ریرزی
صحیح خطی 2برای کاهش توان تراشه پرداخته خواهد شد .در ایرن پایران نامره یرک فرمرولی بررای
 MILPقطعی به منظور مینیمم کردن توان نشتی و توان پویا در مدارات استاتیک  CMOSبا توجه بره
کارایی داده شده ارائه خواهرد شرد و سرپس بررای صرحت آن برر روی برحری از مردارات CMOS

استاتیک شبیه سازی خواهد شد .در مدارات با دو ولتاژ آستانه ،این روش تعداد افزارههرای برا ولتراژ
آستانه باال را ماکزیمم میکند و به طور همزمان گلیچ را با استفاده از یکسانسازی زمرانی مسریرها برا
استفاده از کمترین تعداد عناصر تاخیر ،از مدار حذف میکنرد .سرایزبندی دروازههرای منطقری بررای
کاهش ظرفیت خازنی گرهها انجام میشود که این توان کلیدزنی را کاهش میدهد.

 -0-1ساختار پایان نامه
در فصل اول کلیاتی از اهمیت مبحم توان در مدارات  CMOSو تکنولوژیهای جدید بیان شد.
در فصل دوم ابتدا اجزا اصلی تون مصرفی در مدارات اسرتاتیک  CMOSبررسری مریشرود و سرپس
مروری بر روی روش های کاهش توان خواهیم داشت .در فصل سوم روش  MILPپیشرنهادی بررای

Timing Slack
)Mixed integer linear programming (MILP
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کاهش توان مصرفی ایستا و پویای ناشی از نشتی زیر آستانه و گلیچ ارائه خوهد شد .در فصل چهارم
نتایج شبیه سازی مدارات همراه با تکنیک پیشنهادی ارائه خواهد شد.
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مینیم سازی توان مصرفی با استفاده مدارات طراحی شده با توان مصرفی پایین یکی از موضروعات
داغ در زمینه کاهش توان مدارات  CMOSدر دو دهه گذشته بوده است [ .]00-01در حالی که تروان
پویا به عنوان توان مصرفی غالب در گذشته شناخته میشد ،با افزایش مقیاس کردن تکنولوژی CMOS

در دو دهه گذشته تا کنون ،به منظور افزایش کارایی ،کاهش هزینه ساخت تراشه و  ،..توان نشتی زیراد
شده است ،به طوری که بخش عمدهای از توان مصرفی را در بر گرفته است [ .]04به طور کلی بررای
کاهش توان دو دسته کلی وجود دارد .دسته اول شامل روشهایی میباشد که در حین اجرا ،الگروریتم
را به نحوری اجرا می باشد که توان مصرفی ناشی از گلیچ و نشتی را تا حدودی بهبود دهد .دسته دوم
شامل روشهایی است که در حین طراحی در نظرگرغته می شوند و در سطح تراشه مورد استفاده قرار
می گیرند .هدف از این بخش ،کاهش توان مصرفی ناشی از توان نشتی و گلیچ در مدارات دیجیترال و
در سطح طراحی میباشد.

 -1-1اجزا توان مصرفی تراشه
توان مصرفی در مدارات استاتیک  CMOSاز دو جز توان پویا و توان ایستا تشکیل شده است.

فصل  :0پیشنیه تحقیق

 -1-1-1توان مصرفی پویا
توان مصرفی پویا توسط رابطه  1-0محاسبه میشود .همانطور که در رابطره  1-0نشران داده
شده است ،این توان به طور مستقیم با نرخ کلید زنی یا تغییر حالت گررههرای خروجری مردارات در
سطح تراشه رابطه مستقیم دارد .هر چقدر که تعداد گذرها یا تغییرات مقدار گرهها بیشتر باشرد ،تروان
مصرفی پویا بیشتر میشود .بعد از اعمال تغییر به ورودی مدارات ،معموال یک تغییر باید در خروجری
داشته باشیم .با این حال گره خروجی تا رسیدن به جواب پایدار تغییرات یرا گرذارهای غیرضرروری
ممکن است داشته باشد که گلیچ نامیده میشوند .از این رو توان مصرفی پویا از دو جز تشکیل شرده
که بخشی ناشی از تغییرات مورد نیاز سیگنال میباشد و بخش دیگر ناشی از تغییررات ناخواسرته بره
وجود آمده ناشی از پدیده گلیچ در گره خروجی مدار میباشد.
)1-0

 -0-1-1توان نشتی
به طور عمده توان نشتی ناشی از نشتی پیوند  PNبا بایاس معکوس ،نشتی زیرآستانه و نشتی
گیت میباشد .این نشتیها در شکل  1-0نشان داده شده است.

شکل  )1-1جریان نشتی در یک معکوس کننده.
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در تکنولوژی زیر میکرون ،نشتی ناشی از پیوند  PNبا بایاس معکوس بسیار کمتر از توان
نشتی زیرآستانه و نشتی گیت میباشد .از این رو با تقریب خوبی نادیده گرفته میشود .نشتی
زیرآستانه جریان معکوس ضعیفی بین سورس و درین ترانزیستور  MOSمیباشد .این نشتی زمانی که
ولتاژ گیت کمتر از ولتاژ زیرآستانه باشد ،به وجود میآید [ .]00این جریان در رابطه  0-0داده شده
است [.]06
)0-0

)

که در این رابطه

موبیلیتی الکترون در بایاس صفر ولت،

ضریب شیب زیرآستانه،
ولتاژ حرارتی،

(

و

ولتاژ آستانه،

میباشد .به دلیل رابطه نمایی بین

خازن اکسید بر واحد سطح،

به ترتیب ولتاژ گیت-سورس و ولتاژ درین-سورس میباشد.
عرض کانال ترانزیستور و
و

 ،با افزایش

طول موثر کانال ترانزیستور

به صورت تیز و سریع جریان زیرآستانه

کاهش مییابد.
نشتی ناشی از تونل زنی حاملها از طریق اکسید گیت به درون کانال به علت ضخامت کم
اکسید گیت و میدان الکتریکی زیاد میباشد .با افزایش میزان مقیاس کردن در به مرور زمان ،این
ضخامت کمتر شده و احتمال وقوع پدیده تونلزنی زیاد میشود .جریان تونلزنی برای ضخامت
اکسید کمتر از  02-10آنگستروم مهم میشود و حتی ممکن است نسبت به نشتی زیرآستانه قابل
مقایسه شود [ .]00برخالف نشتی زیرآستانه که در حالت خاموشی ضعیف ترانزیستور وجود دارد،
نشتی تونلزنی گیت در همه خالت ،چه خاموشی و چه روشن بودن ترانزیستور ،وجود دارد [.]08
رابطه  0-0نشتی تونلزنی گیت را بیان میکند [.]06
)0-0
در این رابطه

)

(

)

)

(

(

اختالف پتانسیل افتاده بر روی امسید نازد،

ارتفاع سد برای ذره تونلزننده

و

پارامترهای فیزیکی میباشند که

حفره یا الکترون) و

ضخامت اکسید گیت میباشد.

توسط  4-0داده میشوند [.]06
√

)4-0
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که در این معادالت جرم موثر ذره تونلزننده،
میباشد .ضخامت اکسید گیت،

با الکتریکی الکترون و

ثابت کاهش یافته پالنک

 ،یا مقیاس شدن تکنولوژی کاهش مییابد و از اثراتی نظیر کانال

کوتاه اجتناب میشود .رابطه  0-0نشان میدهد که نشتی تونلزنی گیت با کاهش

به طور قابل

توجهی افزایش مییابد.
در انجام پایان نامه مهندسی برق ما از تکنولوژی  TSMC 180nmبه منظور پیاده سازی
مدارات و ایدههای خود استفاده میکنیم .در این پایاننامه از نشتی گیت صرف نظر ظده است و در
ادامه فقط تکنیکهای کاهش توان نشتی زیرآستانه و نیز توان پویا پرداخته میشود.

 -0-1روشهای کاهش توان نشتی
همان طور که بیان شد ،با مقیاس کردن پیوسته تکنولوژی  CMOSتوان نشتی در مقایسه با
توان پویا بیشتر اهمیت مییابد .به منظور کاهش توان نشتی در انجام پایان نامه  ،روشهای بسیاری از
جمله استفاده از دو ولتاژ آستانه ،چندین ولتاژ آستانه ،انتخاب بردار ورودی بهینه درحالت استراحت
مدار ،استک کردن ترانزیستورها و بایاس بدنه پیشنهاد شده است.

 -1-0-1استفاده از دو ولتاژ آستانه
استفاده از دو ولتاژ آستانه یکی از راهکارهای بهینه و موثر برای کاهش توان نشتی زیرآستانه
میباشد .در این روش ،هر سلول در کتابخانه سلولهای استاندارد دو نسخه خواهد داشت که یک
نسخه با استفاده از ولتاژ آستانه پایین و دیگری با ولتاژ آستانه باال کار طراحی شده است .دروازههای
با ولتاژ آستانه پایین ،دارای سرعت باالتری نسبت به نسخه دوم خود دارند ،در حالی که دروازههای
با ولتاژ آستانه باالتر دارای توان نشتی زیرآستانه کمتری هستند .روش متداول قطعی غیر تصادفی)
برای ارجاع دادن دروازههای با دو ولتاژ آستانه در مدار ،از اسلک زمانی مسیرهای غیر بحرانی استفاده
میکند و دروازههای با ولتاژ آستانه باالتر را به این مسیرها ارجاع میدهد تا توان نشتی زیرآستانه در
10
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مسیرهای غیر بحرانی به حداقل برسد.

شکل  )0-1استفاده از روش دو ولتاژ آستانه در مدار تمام جمع کننده.

شکل  0-0نمونهای از این ارجاع دادن را نشان میدهد .خطوط کلفت بیانگر مسیر بحرانی
مدار می باشد .به منظور باال نگه داشتن کارایی یا همان سرعت مدار ،تمام دروازههای منطقی قرار
گرفته در مسیر بحرانی از نوع دروازه با ولتاژ آستانه پایین میباشند ،در حالی که برخی یا حتی کامل
دروازههای قرار گرفته در مسیر غیر بحرانی به منظور کاهش توان نشتی مدارات از نوع دروازه با ولتاژ
آستانه باال میباشند .زیرا این مسیرها نسبت به مسیر بحرانی دارای عقب افتادگی زمانی هستند .به
عبارتی دیگر خروجی در این مسیرها زودتر از خروجی مسیر بحرانی اماده میشود .از این رو میتوان
با افزایش تاخیر این مسیرها به وسیله استفاده از دروازههای با ولتاژ آستانه باالتر ،به طوری که
خروجی آنها همراه با مسیر بحرانی اماده شود ،کارایی مدار را خراب نکرد ،درحالی که توان نشتی را
کاهش داد .برای استفاده از این روش ،باید دروازههای قرار گرفته در مسیر بحرانی و غیر بحرانی
شناسایی شوند .شناسایی دروازهها به دو صورت انجام میگیرد :روشهای اکتشافی [،00 ،10-16
 ]42-08 ،04و روشهای برنامهریزی خطی [ 01و  .]00در بین روشهای اکتشافی ،الگوریتم
دنبال کردن به عقب 09[ 1و  ]42برای ارجاع دروازهها در روش دو ولتاژ آستانه فقط یک راه حل را
ارائه میدهد که لزوما نمیتواند بهینه باشد .زیرا در این روش جهت جستجو برای یافتن دروازههای
قرار گرفته در مسیرهای غیر بحرانی از خروجیهای اولیه به سمت ورودیهای اولیه میباشد .از این
Back Tracking
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رو دروازههای نزدیک به خروجیهای اولیه بیشترین اولویت برای ارجاع به ولتاژ آستانه باالتر را
دارند .این تصمیمگیری توسط الگوریتم در حالی صورت میگیرد که ممکن است نشتی زیرآستانه این
دروازهها کمتر از نشتی دروازههای نزدیک به ورودیهای اولیه باشد .در مرجع [ ]00مسئله ارجاع دو
ولتاژ آستانه به صورت یک مسئله برنامهریزی شده و محدود شده به  1-2با تابع محدودیت غیر
خطی توصیف شده است .ونگ و  ...یک الگوریتم ابتکاری مبتنی بر شمارش گرفا برای حل این
مشکل پیشنهاد میدهند .اگر چه اگوریتم جابجایی آنها تالش میکند تا از بهینهسازی محلی اجتناب
کند ،با این حال بهینهسازی سراسری نمیتواند تضمین شده باشد .بر خالف روش ابتکاری که
بهینهسازی محلی را در انجام پایان نامه مهندسی برق تضمین میکند ،برنامهریزی خطی بهینهسازی
سراسری را با توصیف هر دو تابع هدف و محدودیت به عنوان توابعی خطی ،تضمین میکند .نیانگ
و  ...در مرجع [ ]00از برنامهریزی خطی برای مینیممسازی نشتی و توان دینامیکی به وسیله
تکنیکهای سایزبندی و ارجاع دو ولتاژ آستانه به دروازهها استفاده میکنند .عملیات بهینهسازی در
چند مرحله انجام میشود .در ابتدا از یک برنامهریزی خطی برای توزیع اسلک زمانی گیتها به
منظور دستیابی به بیشترین کاهش توان مصرفی استفاده میشود .سپس یک الگوریتم مستقل برای
سایزبندی کردن ترانزیستورهای دروازهها و ارجاع ولتاژ آستانه به دروازهها مورد نیاز میباشد .این
بدین معنی است که در مرجع [ ]00همچنان روش برنامهریزی خطی در کنار روش اکتشافی برای
انجام کامل فرایند بهینهسازی موردنیاز میباشد .مرجع [ ]01نیز از  MILPبرای ارجاع دو ولتاژ آستانه
و نیز سایزبندی دروازهها برای بهینهسازی توان مصرفی کل استفاده میکند.
استفاده از دو ولتاژ آستانه در مدارات میتواند هم توان نشتی در حالت کاری فعال یا روشن و
هم حالت کاری استراحت را بهبود بخشد .زیرا اکثر دروازهها چه در زمانی که سیستم یا مدار در
حالت کاری فعال باشد یا نباشد ،در حالت کاری ایدهال باقی میمانند .با این حال میزان موثر بودن
این روش بستگی به ساختار مدار دارد .استفاده زا این تکنیک در مدارات متقارن با مسیرهای بحرانی
زیاد به منظور کاهش توان مصرفی بیش از حد موثر نخواهد بود.
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 -0-0-1استفاده از چندین ولتاژ آستانه
مدارات  CMOSبا چندین ولتاژ آستانه که به نام  1MTCMOSشناخته میشوند [ ،]02-18از
ترانزیستورهای با ولتاژ آستانه باال را بین منبع تغذیه و ترانزیستورهای مدار اصلی استفاده میکنند
[ .]41شکل -0-0الف شماتکی مداری یک دروازه  NANDاز نوع  MTCMOSرا نشان میدهد.
ترازنیستورهای مدار اصلی با ولتاژ استانه پایین کار میکنند ،در حالی که ولتاژ آستانه ترانزیستورهایی
که مدار را به منبع تغذیه وصل میکنند باال میباشد .این ترانزیستورها برا کنترل حالت کاری خواب
مدار استفاده میشود .در مد کاری فعال ،سیگنال  SLصفر میشود و ترانزیستورهای کنترلکننده
حالت کاری خواب  MPو  )MNروشن میشوند .مقاومت روشن بودن آنها بسیرا ناچیز میباشد ،به
طوری که ولتاژهای  VSSVو  VDDVتقریبا برابر خطوط تغذیه مدار گرفته میشوند .در مد کاری
استراحت ،سیگنال  SLبرابر صفر میشود و ترانزیستورهای  MNو  MPخاموش میشوند و از این
رو جریان نشتی کاهش مییابد .جریان نشتی باال در ترانزیستورهای با ولتاژ آستانه پایین توسط
ترازیستورهای کنترلی دارای ولتاژ آستانه باال حذف میشوند .هر چند ترانزیستور کنترلی نشتی دارد،
اما نشتی ان بسیار ناچیز میباشد .با استفاده از ترازیستورهای کنترل کننده حالت خواب ،مداری که
دارایی کارایی باال در مد بیداری یا فعال همراه با مشخصههای توان نشتی خوبی در مد استراحت یا
خواب میباشد ،حاصل میشود.
به منظور کاهش باالسری 2مساحت اشغالی ،توان مصرفی و سرعت ناشی از ترانزیستورهای
کنترلی دارای ولتاژ آستانه باال ،میتوان تنها از یک ترانزیستور با ولتاژ آستانه باال استفاده نمود .شکل
-0-0ب و -0-0ج مدار دروازه  NANDاز نوع  MTCMOSبا بکارگیری  PMOSو  NMOSرا به
ترتیب نشان میدهند .بکارگیری ترانزیستور  NMOSنسبت به ترانزیستور  PMOSبرای کنترل حالت
کاری هواب و فعال در مدارادات  MTCMOSارجحیت دارد ،زیرا این نوع ترانزیستورها دارای ابعاد
کوچکتر ،مقاومت روشن بودن کمتر و سرعت باالتری میباشند [.]08
)Multi-Threshold-Voltage CMOS (MTCMOS
Overhead
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الف) مدار اصلی.

ب) مدار  MTCMOSبا تک

ج) مدار  MTCMOSبا تک ترانزیستور

ترانزیستور .PMOS

.NMOS

شکل  )0-1شماتیک مدار دروازه  NANDاز نوع .PMOS MTCMOS

در مقایسه با روش استفاده از دو ولتاژ آستانه ،روش  MTCMOSتنها میتواند نشتی در حالت
کاری خاموش را کاهش دهد و عالوه بر این دارای باالسری مساحت ،توان و سرعت نسبت به مداراد
با دو ولتاژ آستانه میباشد.

 -0-0-1روش بایاس بدنه تطبیقی
ولتاژ آستانه ترانزیستور  NMOSکانال کوتاه ،به صورت زیر بیان میشود [:]40
)0-0

)

که در این رابطه
توسط تکنولوژی،
کانال با عرض کم و

√(

√

ولتاژ آستانه با بایاس بدنه صفر ولت،

،

و

ولتاژ اعمال شده بین بدنه و سورس ترانزیستور،

ثابتهای داده شده
ثابت مدل کننده

ولتاژ تغذیه میباشد .رابطه  0-0نشان میدهد که بایاس معکوس بدنه

منجر به افزایش ولتاژ آستانه و بایاس مستقیم بدنه منجر به کاهش ولتاژ آستانه میشود.
با تنظیم پویای ولتاژ آستانه توسط بایاس بدنه وفقی متناظر با مد کاری مدار ،میتوان توان
نشتی را به شدت کاهش داد .در حالت کاری فعال ،از بایاس مستقیم یا صفر برای کاهش ولتاژ آستانه
10
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استفاده میشود .از این رو کارایی باالیی در مد کاری فعال حاصل میشود .در حالت کاری استراحت،
توان نشتی می تواند توسط بابای معکوس بدنه به شدت کاهش یابد .زیرا با اعمال بایاس معکوس به
بدنه ،ولتاژ آستانه زیاد میشود و از این رو جریان نشتی زیرآستانه کاهش مییابد .ساختار کلی استفاده
از این روش در یک معکوس کننده در شکل  4-0نشان داده شده است [.]08
شبیه روش  ،MTCMOSبایاس بدنه وفقی [ ]48-40تنها توان نشتی در حالت کاری
استراحت را کاهش میدهند .با ادامه روند مقیاس شدن تکنولوژی ،بایاس بدنه معکوس بهینه به
بایاس بدنه صفر نزدیک میشود و از این رو این روش نمیتواند در نسل جدید تکنولوژی CMOS

مثال زیر  60نانومتر) چندان کارآمد باشد [.]49

شکل  )4-1طرح کلی استفاده از روش بایاس بدنه وفقی در یک معکوس کننده.

 -4-0-1استک کردن ترانزیستورها

1

دو ترانزیستور متصل به هم در حالت کاری خاموش جریان نشتی کمتری نسبت به یک
ترانزیستور در همین حالت کاری دارد .این اثر که استک کردن ترانزیستورها نامیده میشود [-06
 .]08در شکل -0-0ب ،زمانی که ترانزیستورهای  M1و  M2خاموش باشند ،به علت جریان نشتی
شارش شده از  M1و  M2ولتاژ

مقداری مثبت دارد .اگر فرض کنیم ولتاژ بدنه ترانزیستورهای
Transistor Stacking
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 M1و  M2صفر ولت میباشد ،ولتاژ

مربوط به  M1مقداری منفی خواهد بود و این منجر به

افزایش ولتاژ آستانه  M1میشود .به طور همزمان،

و

مربوط به  M1کاهش مییابند .بر اساس

رابطه  ،0-0نشتی زیرآستانه مربوط به  M1به سرعت کاهش مییابد و از نشتی زیاد جریان زیرآستانه
توسط  M2جلوگیری میشود .با این حال همانطور که در شکل -0-0الف نشان داده شده ،ولتاژ
معموال بزرگتر مساوی صفر است و اثری بر روی

،

و

مربوط به  Mندارد و متعاقبا بر

روی ولتاژ آستانه نیز اثری ندارد.

ب) با استک کردن ترانزیستور .NMOS

الف) بدون استک کردن ترانزیستور .NMOS

شکل  )0-1مقایسه نشتی زیرآستانه در یک معکوس کننده.

با استک کردن ترانزیستورها به وسیله جایگزین کردن ترانزیستورهای خاموش با چندین
ترانزیستور خاموش که به صورت سری به هم وصل شدهاند ،جریان نشتی به شدت کاهش مییابد
[ .]00-02عیب این روش نیز از شکل -0-0ب قابل مشاهده میباشد .چنین روشی عالوه بر
افزایش مساحت ،کارایی مدار را خراب کرده و از طرفی توان مصرفی پویا را افزایش میدهد.

 -0-0-1بردار ورودی بهینه حالت استراحت
جریان نشتی زیرآستانه به بردار ورودی اعمال شده به ورودیهای دروازه بستگی دارد ،زیرا
بردارهای مختلف باعم میشوند تا ترانزیستورهای نختلفی خاومش و روشن شوند .همان طور که در
بخش  4-0-0بیان شد ،دروازه  NANDبا  0ورودی برای بردارد ورودی ” “00به علت اثر استک
19
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کردن دارای جریان نشتی کمی میباشد .زمانی که مدار در حالت استراحت باشد ،یک انتخاب دقیق
برای بردار ورودی وجو دارد که منجر به کاهش توان نشتی کل دروازه در حالت استراحت میشود
[ .]00-00 ،00 ،10ژائو و  ...در مرجع [ ]00جریان نشتی را به وسیله تابع شبه بولی خطی شده
مدل کردهاند .یک مدل دقیق برنامهریزی خطی صحیح  1)ILPابتدا به منظور مینیمم کردن نشتی
نسبت به بردار ورودی پیشنهاد شده است .سپس یک روش اکتشافی سریع  MILPپیشنهاد شده که
به صورت انتخابی برخی از محدودیتهای باینری مدل  ILPرا ارضا میکند و مصالحهای بین زمان
اجرا و بهینه بودن روش را ایجاد میکند.

 -6-0-1قطع کردن توان تغذیه
یو و بوشنل در [ ]00-06روشی جدیدی برای کاهش توان نشتی را به نام قطع توان تغذیه به
صورت دینامیکی 2پیشنهاد دادهاند .تغذیه هر دروازه فقط در دروه زمانی مشخص و در چرخه پالس
ساعت به تغذیه اصلی مدار وصل میباشد .این دوره زمانی پنجره کلیدزنی نامیده شده است .مدار به
صورت بهینه به چند گروه بر اساس کوچکترین پنجره کلیدزنی 3تقسیمبندی شده است و به منظور
کنترل اتصاالت تغذیه هر گروه به تغذیه اصلی ترانزیستورهای قطع کننده تغذیه در نظر گرفته شده
است .از انجایی که تغذیه هر گروه در دوره زمانی کوتاهی وصل میباشد ،جریان نشتی به شدت
کاهش مییابد .به منظور کاهش توان نشتی یکی از روشهای پیادهسازی ترانزیستورهای قطعکننده
تغذیه استفاده از ترانزیستورهای با ولتاژآستانه باال میباشد همانند بخش  )0-0-0میباشد .یک راه
دیگر استفاده از ترانزیستورهای با ولتاژآستانه پایین میباشد که توسط ولتاژ باالتر
ترانزیستورهای  PMOSو کمتر از

برای

برای ترانزیستورهای  NMOSدرایو میشوند.

1

)Integer Linear Programing (ILP
)Dynamic power cutoff technique (DPCT
3
)Minimal switching window (MSW
2
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 -0-1راههای کاهش توان پویا
همانطور که در بخش  1-0بیان شد ،توان مصرفی پویا تابعی ناشی از دو عامل کلیدزنی قابل
قبول ناشی از تغییر ورودیها و کلیدزنیهای ناخواسته ناشی از پدیده گلیچ میباشد .برای کاهش
توان مصرفی پویا تحت فرکانس کاری داده شده ،باید فاکتور کلیدزنی ،بار خازنی گرهها و یا ولتاژ
تغذیه مدار را کاهش دهیم.

 -1-0-1کاهش توان مصرفی کلیدزنی دروازهها
أ .استفاده از دو خط تغذیه
کاهش ولتاژ تغذیه و یا مقیاس کردن ولتاژ تغذیه یکی از موثرترین روشها برای کاهش توان
مصرفی پویا میباشد [ .]60-08زیرا توان مصرفی پویا دارای رابطه درجه دو با ولتاژ تغذیه میباشد.
همانند روش استفاده از دو ولتاژ آستانه ،روش استفاده از دو ولتاژ تغذیه ،ولتاژ تغذیه باالتر را به
دروازههای موجود در مسیر بحرانی اختصاص میدهد و ولتاژ تغذیه پایینتر را به دیگر دروازهها
اختصاص میدهد .زمانی که دروازهای که با ولتاژ تغذیه پایین کار میکند به طور مستقیم دروازهای را
که که با ولتاژ تغذیه باالتر کار میکند ،درایو میکند ،از مدارات تغییر دهنده سطح ولتاژی استفاده
میشود .این باعم میشود تا از نامطلوبیهایی نظیر توان مصرفی اتصال کوتاه در مداراتی که با تغذیه
باالتر کار میکنند و کاهش کارایی آنها در انجام پایان نامه مهندسی برق اجتناب شود .از آنجایی که
استفاده از تبدیلکنندههای سطح ولتاژی منجر به افزایش توان مصرفی میشود ،لذا مینیممسازی تعداد
تبدیلکنندههای سطح در روش مقیاس کردن ولتاژ اهمیت دارد [.]60
مقیاس کردن ولتاژ تغذیه به صورت خوشهبندی شده 1یکی از روشهای موثر مقیاس کردن
ولتاژ میباشد [ .]64ایده اصلی در شکل  6-0نشان داده شده است [ .]60دروازههای با ولتاژ تغذیه
پایین با استفاده از مدارات فلیپ-فالپ ولتاژ تغذیه پایین را به ولتاژ تغذیه باال تبدیل میکنند ،به
)Clustered voltage scaling (CVS

01
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طوری که کل تبدیلکنندههای سطح مینیمم شوند.

شکل  )6-1شماتیک مقیاس کردن ولتاژ تغذیه به صورت خوشهبندی شده.

بر خالف روش مقیاس کردن ولتاژ تغذیه به صورت خوشهبندی شده ،در نسخه توسعه یافته
مقیاس کردن ولتاژ تغذیه به صورت خوشهبندی شده [ ]60تبدیلکنندههای سطح در هر جایی از
مدار میتوانند باشند و ولتاژ تغذیه میتواند به دروازهها اعمال شود .این روش انعطافپذیری بیشتری
را نتیجه میدهد .بنابراین این روش کاهش بیشتری در توان مصرفی را نسبت به روش روش مقیاس
کردن ولتاژ تغذیه به صورت خوشهبندی شده نتیجه میدهد .با این حال الگوریتم توسعه یافته
پیچیدگی بیشتری نسبت نسخه قبلی خود دارد ،زیرا روش مقیاس کردن ولتاژ تغذیه به صورت
خوشهبندی شده از الگوریتم  Backtrackingبرای تعیین فقط دو خوشه استفاده میکند .یکی از
خوشههای انتخاب شده را به ولتاژ تغذیه باال و دیگری را به ولتاژ تغذیه پایین ارجاع میدهد .شکل
 0-0یک مثالی از مداری که توسط روش نسخه توسعه یافته مقیاس کردن ولتاژ تغذیه به صورت
خوشهبندی شده را نشان میدهد .خطوط کلفت مسیر بحرانی را نشان میدهد.
ب .سایزبندی دروازهها
مسیرهای غیربحرانی دارای اسلک زمانی میباشد و از این رو تاخیر برخی از دروازهها قرار
گرفته در این مسیر میتواند بدون اثر گذاشتن بر روی کارایی مدار زیاد شود .از آنجایی که طول
ترانزیستورهای دروازهها به منظور افزایش سرعت دروازهها معموال مینیمم میباشد ،تاخیر دروازهها
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شکل  )0-1شماتیک مدار بهینه شده با استفاده از روش نسخه توسعه یافته مقیاس کردن ولتاژ تغذیه.

میتواند با کاهش عرض ترانزیستورهای دروازههای میتواند زیاد شود .در نتیجه توان مصرفی پویا
به دلیل کاهش باز خازنی گرهها نیز متعاقبا کاهش مییابد .زیرا بار خازنی گرهها رابطه مستقیم با
عرض ترانزیستورها دارد.
سایزبندی دروازهها روشی است که عرض ترانزیستورهای دروازهها را تعیین میکند .روش
متداول تعیین عرض ترانزیستورها ،از مدل تاخیر المور ،1که به صورت چند جملهای فرمولبندی
میشود ،استفاده میکند .روش اکتشافی دانهای [ ]02-66 ،09 ،04میتواند برای حل چنین مسئله
چندجملهای مورد استفاده قرار گیرد .به طور کلی ،الگوریتم اکتشافی نسبتا سریع میباشد ،اما
نمیتواند بهینهسازی سراسری را تضمین کند.
تاخیر دروازهها نسبت به ابعاد ترانزیستورها ،به طور کلی توسط رابطه زیر توصیف میشود
[:]02-66 ،09 ،04
)6-0
در این رابطه

تاخیر دروازه،

خروجی دروازه ام میباشد و

تاخیر ذاتی دروازه ام،

ثابت،

میزان بار خازنی گره

عرض دروازه ام میباشد .کل بار خازنی

بر اساس بار

خروجی دروازه تعیین میشود و به صورت زیر تعریف میشود:
Elmore delay
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)0-0

∑

که در این رابطه

مجموعهای از دروازههای متصل به خروجی دروازه ام،

خازنی سیم متصلکننده دروازهی ام و ام و

ظرفیت

ثابت میباشد .زمانی که ظرفیت سیمها نادیده گرفته

میشوند ،رابطه  6-0به صورت  8-0بازنویسی میشود.
)8-0
که

∑

میباشد.
روش برنامهریزی خطی که در [ ]01پیشنهاد شده است ،به صورت تکه خطی مدل تاخیر را

وفق میدهد که این امر منجر به بهینهسازی سراسری میباشد .روش برنامهریزی غیر خطی نسیت به
روش خطی از لحاظ بهینهسازی سراسری دقیقتر عمل میکند ،با این حال هزینه و زمان اجرای آن
زیاد میباشد [.]00
ج .سایزبندی ترانزیستورها
ایده اصلی سایزبندی ترانزیستورها دقیقا شبیه ایده سایزبندی دروازهها میباشد ،با این تفاوت
که در سایزبندی دروازهها تمامی ترانزیستورهای سک دروازه با یک فامتور سایزبندی میشدند .در
روش سایزبندی ترانزیستورها ،هر ترانزیستور میتواند به صورت مستقل سایزبندی شود.
تاخیر ذاتی دروازه به جریان و بردارهای قبلی ورودی ،که مسیرهای ورودی-خروجی داخلی
یک دروازه را مشخص میکند ،بستگی دارد .مسیرهای متفاوت ورودی-خروجی درون یک دروازه،
مفاومتهای روشن بودن متفاوتی دارند که باعم تاخیر ذاتی متفاوتی برای دروازه میشود ،زیرا
مسیرها تاخیرهای متفاوتی دارند.
برای دروازه قرار گرفته در مسیر بحرانی ،تنها بخشی از ترانزیستورها در بزرگترین تاخیر ذاتی
دروازهها سهم دارند .بنابراین ترانزیستورهای باقیمانده هنوز میتوانند به منظور کاهش ظرفیت خازنی
سایزبندی شوند .در روش سایزبندی دروازهها ،تاخیر ذاتی دروازه ام

) در رابطه  6-0و 8-0

دارای مقدار ثابتی میباشد .از این رو تمایز بین مسیرهای ورودی-خروجی دروازه را غیرممکن
میسازد .بر خالف این روش ،در روش سایزبندی ترانزیستورها،در انجام پایان نامه با سایزبندی
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مستقل از هم ترانزیستورها ،بیشترین استفاده از فضای بهینهسازی میشود تا بهینهسازی سراسری
دقیقی حاصل شود [.]06-00

 -0-0-1کاهش توان مصرفی ناشی از گلیچ
زمانی که گذر سیگنال به ورودی دروازه اعمال میشود ،خر.جی دروازه ممکن است قبل از
رسیدن به حالت پایدار چندین گذر داشته باشد شکل -9-0الف) .در بین این گذارها ،تنها یک گذار
ممکن است ضروری باشد و بقیه ناخواسته و غیرضروری میباشد .این گذارهای ناخواسته را گلیچ یا
هازارد میگویند .از آنجایی که توان کلیدزنی مصرفی توسط دروازه به طور مستقیم با تعداد گذارهای
خروجی متناسب میباشد ،در مرجع [ ]8توان مصرفی ناشی از گلیچ را بین  02تا  02درصد توان
مصرفی پویا گزارش شده است.
آگرال و  ...در مرجع [ ]14اثبات میکنند که اگر اختالف زمان رسیدن سیگنال در هر ورودی
دروازه کوچکتر از تاخیر داخلی یا ساکن 1دروازه باشد ،مدارات ترکیبی مینیمم مصرف انرژی گذار
را دارند .به عبارت دیگر گلیچی در این مدارات اتفاق نخواهد افتاد .در واقع این اختالف زمانی ،بازه
زمانی می باشد که قبل از تغییر خروجی ناشی از اعمال ورودی اول ،ورودی دوم به دروازه وارد شود.
این شرایط در رابطه  9-0آورده شده است.
)9-0
فرض میکنیم که
به دروازه و نیز

زودترین ورودی رسیده و

دیرترین یا باتاخیرترین ورودی رسیده شده

تاخیر ساکن دروازه میباشد .شکل  8-0این شرایط را نشان میدهد .بازه زمانی

به پنجره زمانی ورودی-خروجی دروازه اشاره دارد [.]00

intertial
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ب) پنجره زمانبندی برای ورودی و خروجی.

الف) شماتیک مداری.

شکل  )8-1پنجره زمانبندی برای دروازه  NANDبا  nورودی.

أ .روش فیلترکردن هازارد
در روش فیلترکردن ،با بزرگتر شدن پنجره زمانبندی به وسیله سایزبندی دروازهها یا
ترانزیستورها تاخیر ساکن دروازه افزایش مییابد [ 10 ،9و  .]08بنابراین هود دروازه به نقش فیلتر
هازارد را بازی میکند .شکل -9-0الف پنجره زمانبندی برای  0واحد را نشان میدهد که این پنجره
از تاخیر ساکن دروازه که برابر  1واحد میباشد) بزرگتر میباشد .گلیچ در خروجی این دروازه
تولید میشود .شکل -9-0ب همین دروازه را نشان میدهد که تاخیر ساکن آن از  1واحد به  0واحد
افزایش یافته است .همانطور که مشاهده میشود ،گلیچ در خروجی این دروازه حذف شده است.
به منظور ارضاء شدن نامساوی  ،8-0میتوان تاخیر ساکن دروازه را به روشهای فیلترکردن
هازارد و یا سایزبندی ترازیستورها یا دروازهها زیاد نمود و یا میتوان تاخیر مسیرهای متفاوت را با
استفاده از روشهای متعادلسازی مسیرها ،کوچک نمود .شکل -9-0ب و -9-0ج این دو استراتژی
را برای دروازه داده شده در شکل -9-0الف نشان میدهند.
در مرجع [ ،] 9روش فیلتر کردن هازارد به یک تمام جمع کننده اعمال شده است و کاهش 40
درصدی توان مصرفی پویا حاصل شده شده است .در مدارات خالی از گلیچ از دروازههایی که
سرعت آانها نسبت به نسخه اصلی خود کمتر میباشند در حدود  02درصد) ،استفاده میشود .با این
حال ،طراحی چنین مداراتی به نحوی میباشد که سرعت کلی سیستم به مقدار ناچیزی کاهش
مییابد .این بدین دلیل است که چنین دروازههایی عمدتا در مسیر غیر بحرانی قرار دارند و لذا سهمی
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در کارایی سیستم ،که توسط مسیر بحرانی سنجیده میشود ،ندارند.

الف)

ب)

ج)
شکل  )9-1الف) بیان گلیچ در خروجی دروازه  .NANDب) حذف گلیچ با استفاده از روش فیلتر کردن هازارد .ج)
حذف گلیچ با استفاده از روش متعادلسازی تاخیر مسیرها.
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ب .متعادل سازی مسیرها
در روش متعادلسازی مسیرها ،پنجره زمانبندی

با قرار دادن عناصر تاخیر بر روی

ورودیهای سریعتر ،یه کمتر از تاخیر ساکن دروازه کاهش مییابد [ 14 ،11و  .]10در شکل -9-0
ج ،تاخیری  1.0واحدی در مسیر ورودیهای سریعتر قرار داده شده است و لذا پنجره زمانبندی به
نیم واحد کاهش یافته است ،که این مقدار ،کمتر از مقدار تاخیر ساکن دروازه میباشد .از این رو در
انجام پایان نامه گلیچ در خروجی دروازه حذف میشود .از آنجایی که عناصر تاخیر نیز خود دارای
مصرف توان میباشند ،عناصر تاخیر با توان مصرفی پایین باید انتخاب شود .بخش  0-0جزئیات
انتخاب چنین مداراتی را بیان میکند .در مرجع [ ]09نویسندگان از سلولهای مقاومت در مسیر

1

برای پیادهسازی تاخیر استفاده کردهاند .این روش میتواند توان گلیچ را حذف کند ،اما باالرسری زیاد
مساحت دارد که توسط قرار دادن مقاومتهای بزرگ به وجود آمده است .راجا و  ...در مرجع [ 82و
 ]81یک روش متعادلسازی مسیر را بر اساس تاخیر ورودی متغیر پیشنهاد میدهند که این یک
طراحی جدیدی از دروزاههای منطقی است که در آن دروازهها دارای تاخیرهای متفاوت متعلق به
مسیر ورودی-خروجیشان میباشند .بنابراین ،مدارات عاری از گلیچ میتوانند بدون قرار دادن عناصر
تاخیر در مدار طراحی شوند .با این حال طراحی این نوع از دروازهها به علت مقدار متفاوت تاخیرها
محدودیتهایی از لحاظ تکنولوژی دارد.
زمانی که از روش فیلتر کردن هازارد یا سایزبندی دروازهها یا ترانزیستورها به تنهایی استفاده
میشود ،تاخیر کلی از ورودی به خروجی دروازه زیاد میشود ،زیرا برای حذف گلیچ ،باید تاخیر
ساکن برخی از دروازههای قرار گرفته در مسیر بحرانی افزایش یابد .از طرف دیگر ،به علت باند
باالیی برای تاخیر دروازهها در تکنولوژی معینی ،تاخیر دروازهها نمیتواند از حد معینی بیشتر شود.
لذا برهی از گلیچها در مداراتی با مسیر بحرانی طوالنی و یا دارای دروازههای زیاد ،نمیتواند به طور
کامل از بین رود .فیلتر کردن هازارد یا سایزبندی دروازهها یا ترانزیستورها معموال نمیتواند به طور
 122درصد حذف کردن گلیچ را تضمین کند .متعادلسازی مسیرها تاخیر را افزایش نمیدهد و از

resistive-feed-through
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این رو حذف تمامی گلیچها در مدار تضمین خواهد شد .با این حال این روش نیازمند قرار دادن
تعناصر تاخیر در مدار میباشد که این عناصر باالسری زیادی از لحاظ توان مصرفی و مساحت
اشغالی تراشه دارند .ترکیب دو روش پیشنهاد شده در [ 11و  ]14میتواند راهحل بهینهای را به
دست دهد.
ج .مدارات عاری از گلیچ
در سیستمهای غیرهمزمان یا آسنکرون ،برخی از سیگنالهای کنترلی باید کامال تمیز بدون
نویز) و بدون هر هازارد یا تاخیری باشد .مدارات عاری از هازارد میتواند برای تولید چنین
سیگنالهایی استفاده شود .مدار مالیپلکسر نشان داده شده در شکل -12-0الف ،زمانی که  Aاز  1به
صفر تغییر میکند و دو ویودی  Bو  Cثابت و برابر  1بمانند ،در خروجی آن پدیده گیچ به وجود
میآید .گلیچ به وجود آمده میتواند با اضافه کردن یک دروازه اضافی دروازه خاکستری شده) حذف
شود [ .]80شکل -12-0ب مدار مالتیپلکسر عاری از گلیچ را نشان میدهد [.]80

ب) مدار بدون گلیچ.

الف) مدار با گلیچ.

شکل  )12-1حذف گلیچ با استفاده از یک دروازه اضافی.

عالوه بر باالسری توان و مساحت ،از دیگر معایب این روش معرفی افتادن در خطا 1میباشد،
همانطور که در شکل -12-0ب نشان داده شده است .این خطا نمیتواند آزمایش شود .از طرف
دیگر ،اگر این خطا وجود داشته باشد ،مدار قابلیت عاری بودن از خطا را از دست میدهد .از دیگر
معایب این روش تضمین نکردن حذف گلیچ برای ورودیهای با چندین گذر میباشد.
در مرجع [ ]80نویسندگان روش جدیدی را برای مینیممسازی احتمال وقوع گلیچ تابع بولی
در دو مرحله با تغییرات چندین ورودی پیشنهاد دادهاند .با توجه به تابع بولی ناکامل داده شده ،این
Stuck-at fault
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روش هزینه پیاده سازی را مینیمم میکند که در صورت وجود راه حل ،مدارات عاری از گلیچ
میباشند .نشان داده شده که باالسری این روش را میتوان نادیده گرفت.

 -4-1خالصه فصل
این فصل به مروری بر روشهای طراحی مدارات دیجیتال با توان مصرفی پایین پرداخته شد.
روشهای مختلفی برای کاهش توان مصرفی در سطح گیت دروازه ارائه شد .روش استفاده از دو
ولتاژ آستانه نسبت به دیگر روشهای کاهش توان نشتی زیرآستانه روش بهینهای است .به منظور
کاهش توان پویای ناشی از گلیچ ،روشهای فیلتر کردن هازارد و متعادلسازی مسیرها معرفی شدند
و

مزایا

و

معایب

هریک

02

مورد

بحم

قرار

گرفتند

