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 در .ش ود یم  ش نهاد  یپ س رعت ر ی  گچش    اهشک  ض بدون یعر یهاتیگ یاهش توان مصرفک یبراد یجد نویدوممدار  یکن مقاله یدر ا ده:کی چ
دامن ه  ق ی  طرن یب د ش ود.  یاس تااده م   مناسب  ید خروجیجهت تولان مرجع یبا جرش کنییپاه کان شبیسه جریاز مقا یشنهادیپ یمدار یکنکت

ه کب ا ش ب   یص ورت س ر  هب   یودی  ستور در حال ت د یترانز یکن از یهمچن. ابدییماهش ک یتوان مصرف شده و  کش کنییه پاکدو سر شب تغییرات
ض با اس تااده از  یعر OR یهاتیگ یسازهیشبابد. یش یز افزایت در برابر نویاهش و مصونکر آستانه یز یان نشتیاست تا جر شده استاادهش کنییپا
اهش ت وان و  ک   %31، سانیکر یخدر تأ یتیب OR 67 یهاتیگ یسازهیشبج ی. نتااست شده انجام CMOS نانومتر 19 یفناوردر  HSPICEافزار نرم
 د.ندهیمنشان  استاندارد نویدومنسبت به مدار را ز یت در برابر نویبرابر بهبود مصون 1/2
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Low Power Wide Fan-In Gates 
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Abstract: In this paper, a new domino circuit is proposed to reduce power consumption of wide fan-in gates without considerable 

speed degradation. In the proposed domino circuit technique, current of the pull-down network is compared with a reference current 

to generate the proper output voltage. In this way, voltage swing of the pull-down network can be decreased to reduce power 

consumption. Moreover, a transistor in diode configuration is employed in series with the pull-down network to decrease the sub-

threshold leakage current and increase the noise immunity. Simulation of wide fan-in OR gates are performed using HSPICE 

simulator in a 90nm CMOS technology model. Simulation results demonstrate 39% power reduction and 2.1× noise-immunity 

improvement at the same delay compared to the standard domino circuit for 64-bit OR gates. 
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 مقدمه -1

منطق دومینو  نندطور گسترده از منطق پویا ماهبسیاری از کاربردها ب
 یهاکنند چراکه خانوادهمی باال استااده دستیابی به عملکرد یبرا

[. 1عملکردهایی برسند ]توانند به چنین میاز نوع ایستا ن یمنطق
ی منطقی پویا این است که در هاهمشکل اصلی خانواد ،وجودنیباا

ند. از هستبه نویز حساس ی منطقی ایستا بسیار هاهمقایسه با خانواد
دیگر با کاهش مقیاس فناوری، ولتاژ تغذیه و ولتاژ آستانه  یسو

 یعملکرد باالتر ،توان مصرفی کمتربا یابد تا می ترانزیستورها کاهش
کاهش ولتاژ آستانه باعث افزایش نمایی جریان  حالنیبااحاصل شود. 

 و درنتیجه کاهش بیشتر مصونیت در برابر نویز زیرآستانهنشتی 
گردد. بنابراین کاهش جریان نشتی و بهبود مصونیت در برابر نویز می
با  یمدارها به موضوع مهمی در طراحی دیجد یهافناوریدر 

تبدیل  1باال( دهیدرونعریض )با ی هاگیتدر  مخصوصًا عملکرد باال
 .[3 ،2] اندهشد

در مسیر  مثالعنوانبهکاربردهای فراوانی دارند  عریض یهاگیت
ی با هاهدر حافظ ، خطوط انطباقهاPLA، هافایلخواندن رجیستر 

 مورداستااده 3نشانه یهاکنندهسهیمقا، 2(CAM)پذیری محتوایی آدرس
پلکسرهای عریض مالتیپلکسر و دی، مالتی4نهانی هاهحافظ در

باال  ییاراکعریض با  یهاتیگ ین طراحیبنابرا. [7] شوندمی استااده
 د دارد.یجد یهازپردازندهیر یدر طراح ینقش مهم
 یهاتیگ یسازادهیپ یمعروف برا یمنطق یهاهاز خانواد یکی

استاندارد بدون دومینو مدار  1ل کدر ش. نو استیض، منطق دومیعر
 یستورهایاز ترانزنشان داده شده است که  5(SFLDترانزیستور پایه )

و حاظ سطح  یکینامیشارژ گره د یب برایترتبه 6دارندهبار و نگهشیپ
 .ندکیولتاژ آن استااده م
د به آن توجه ینو بایدوم یه در مورد مدارهاک یموضوع مهم

 مخصوصًامسئله ن یز است. ایت در برابر نویمصون اهشکله ئداشت، مس
که جریان نشتی افزایش  7(DSMی بسیار زیر میکرون )هافناوریدر 
بهبود استحکام و  یهااز روش یکیشود. یدارد، حادتر م توجهیقابل
ز مدارهای دومینو، افزایش اندازه ترانزیستور یت در برابر نویمصون
افزایش اندازه ترانزیستور  حالنیباااست.  1ل کدر شدارنده نگه
 فاز کش را درو شبکه پایین دارندهنگهبین ترانزیستور  8، تنازعدارندهنگه

 

 
 (SFLDه )یستور پایاستاندارد بدون ترانز نویدوم : مدار1شکل 

ک اهش  خود باعث افزایش توان مصرفی و نوبهکند که بهارزیابی زیاد می
 دارن ده نگ ه گردد. بنابراین اف زایش ان دازه ترانزیس تور    عملکرد مدار می

و  یمص رف  ای ب ین ت وان  منظور بهبود مصونیت در برابر نویز، مصالحهبه
ص ورت  ( بهK) دارندهنگهرو نسبت ازاینهمراه خواهد داشت. را به ریتأخ

 شود:میزیر تعریف 
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ترتیب قابلیت تحرک به pµو  nµعرض ترانزیستور،  Lطول و  Wکه 
توان به یم Kر ییبا تغ بین ترتیبد باشند.میالکترون و حاره 

 افت.یدست  یدر طراح موردنظر یپارامترها
در  یمختلا یمدار یهایکنکت ،یطراح یبهبود پارامترهاجهت 
 شوند.یم یبندبه دو گروه دسته ه عمدتًاکشدند  یمعرف یمتون علم
را  دارندهنگهترانزیستور  مربوط بهاول، مدار  گروههای مداری در تکنیک
دوم، گروه های مداری [. از سوی دیگر، تکنیک1-4دهند ]می تغییر

-19] دهندمی توپولوژی مدار ترانزیستور پایه یا شبکه ارزیابی را تغییر
ش مصونیت در برابر نویز، یی مداری، افزاهاطرحهدف کلی این  [.8

. است ضیی عرهاتیگ یمصرفاهش توان ک ای و سرعتبهبود 
تراشه  یسطح مصرفدارای معایبی مانند افزایش  هاطرح، این وجودبااین

 .باشندیم
 یشرط دارندهنگهنو با یمنطق دوم ،یمدار یهایکنکن تیاز ا یکی

(CKD ) نترل ک یساعت برا ریتأخ)الف( از  2ل که مطابق شکاست

شامل  آن دارندهنگه [. مدار1ند ]کیماستااده  دارندهنگهستور یترانز

بزرگ  دارندهنگهستور یترانز یکو  کوچک دارندهنگهستور یترانز یک

توسط  یابیفاز ارز یدر ابتدا یکینامیب حالت گره دین ترتی. بداست

1K 2ن فاز توسط یا یو در مابقK  مدار  وجودبااینشود. یمحاظCKD 

 ریتأخاهش کت در یل محدودیب از قبیمعا یسر یک یدارا

ز یت در برابر نویجهت بهبود مصون NANDت یو گ هانندهکوسکمع

 .است

ه مطابق کاست  یگری( مدار دHSDنو با سرعت باال )یمنطق دوم

با استااده از  دارندهنگهنترل کبرای  یطرح متااوت ی)ب( دارا 2ل کش

در طی فاز ارزیابی  یخروج[. در این حالت اگر 6] استساعت  ریتأخ

 لهیوسبه دارندهنگهباقی مانده باشد، ترانزیستور  نییپادر سطح 

. ماندمی و در غیر این صورت خاموش شودمی روشن n1Mترانزیستور 

این است که در ابتدای فاز ارزیابی  HSDعیب بزرگ تکنیک مداری 

. اگرچه است خاموش بوده و گره دینامیکی شناور دارندهنگهترانزیستور 

 با این کار سرعت زیاد شود اما هرگونه نویزی در ابتدای فاز ارزیابی

 گردد. تواند باعث دشارژ گره دینامیکیمی

)پ( نشان داده شده است، از  2ل که در شک، LCR دومینو منطق
رده است تا کبا المثنی جریان نشتی استااده  دارندهنگهترانزیستور 

در این مدار، [. 4بتواند تغییرات فرآیند، ولتاژ و دما را دنبال نماید ]
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جریان دارنده از طریق یک مدار آینه میزان هدایت ترانزیستور نگه
 شود.می نترلکاست،  کشپایینآنالوگ که المثنی جریان نشتی شبکه 

یافته ( از دیودهای ارتقاءDPDدی )دیو شدهقسمتمدار دومینو 
[. گیت این 8د ]نکیاستااده مض یعر یهاتیگ یسازادهیپ یبرا

 ریتأخی دارد تا تربیشمعمولی ولتاژ  NMOS دیودها نسبت به دیودهای
)ت( نشان داده  2ل کطور که در شرا ک  کند. همان ضیعری هاگیت

ی هاگیتشده است، این تکنیک مداری، خازن پارازیتی گره دینامیکی 
و  ترکوچکشبکه  mبه  کششبکه پایین بندیرا با قسمت ضیعر

 دهد.مییافته کاهش ءها از طریق دیودهای ارتقاشبکهاتصال 
 یهاتیگام کاستح بهبودو  یاهش نشتک یه براک یگریروش د

[. 1] است( CCD) انیسه جریبر مقا یمبتننو یارائه شد دوم یمنطق
از  یکنکن تینشان داده شده است، ا )ث( 2ل کشه در کطور همان
 استاادهض یعر یهاتیگ یسازادهیپجهت  PMOS یستورهایترانز
 یترشیندتر هستند و مساحت بک NMOSه نسبت به نوع ک ندکیم
نو یبا منطق دومه کن است یا CCDب یگر معایاز د .نندکیز اشغال مین

نو متداول، در فاز یس دومکگر برعیدعبارتندارد. به یسازگارمتداول 
هنگام ن یرد. بنابرایگیمقرار  یکدر سطح  CCD یگره خروج بارشیپ

 یاضاف یهانندهکوسکمعد از ینو متداول بایبه دوم CCDاتصال 
نو یدوم یکینامیه از گره دکن است یتر احل سادهاستااده نمود. راه

ز ین CCD یکینامیو از گره د CCDمدار  یبرا یورود عنوانبهمتداول 
 نو متداول استااده نمود.یمدار دوم یبرا یورود عنوانبه

ل کش ه درک طورهمان( VCDسه ولتاژ )یبر مقا ینو مبتنیدر دوم
ه کدو سر شب یسه ولتاژهایاز مقانشان داده شده است،  (ج) 2
ن ی. بد[19] استااده شده است یمصرفاهش توان ک یبراش کنییپا
ابد و توان ییماهش کش کنییپاه کدو سر شب دامنه تغییراتق یطر

 یکش سرعت از ین جهت افزایگردد. همچنیم  ک یمصرف
 یاد، طراحیستور زیتعداد ترانز استااده شده است. تااضلیننده کتیتقو

ن مدار یب ایباال از معا یستایان ایو جر آنالوگ کنندهتقویتدشوار 
 است.

ت در برابر یمصون شیافزا یبرا یمدار یکنکت یکن مقاله، یدر ا

ه ک شودیمشنهاد یپ ضیعر یهاتیگ یاهش توان مصرفکو  زینو

اهش ک. ان مرجع استیبا جرش کنییپاه کشب انیسه جریبر مقا یمبتن

ت یظرف یدارا یهاهاهش نوسان ولتاژ گرکبا استااده از  یتوان مصرف

 رد.یپذیمصورت  یان نشتیاهش جرکز یو ن باال یخازن

 .استر یشرح زبهساختار مقاله 

شود. در یم لیتحلف و یتوص 2در بخش  یشنهادیپنو یمدار دوم

ت در یشوند و درنهایمسه یارائه و مقا هاسازیشبیهج ینتا 3بخش 

 شود.میبندی مقاله پرداخته به جمع 7بخش 

 یشنهادیپ نویمدار دوم  -2

ان است در شکل یسه جریبر مقا یه مبتنک یشنهادینو پیمدار دوم

ن یانشان داده شده است.  7ل کمربوط به آن در ش یهال موجکشو  3

[ ارائه شدند متااوت 19 ،1ه در مراجع ]ک یمدار یهایکنکمدار با ت

شود. یپرداخته م یشنهادیها با مدار په در ادامه به تااوت آنکاست 

[ 1در مرجع ] CCDافته طرح ی، نوع ارتقاءیشنهادیمدار پ درواقع

نو یل دومین دلیب آن برطرف شده است. به همیه معاکباشد یم

شده است.  یگذار( نامECCDافته )یان ارتقاءیسه جریبر مقا یمبتن

ر یزشرح به CCDنسبت به  یشنهادیرات صورت گرفته در مدار پییتغ

 است.

 
 VCD [11][، )ج( CCD [9[، )ث( DPD [8[، )ت( LCR [7[، )پ( HSD [6[، )ب( CKD [5 )الف( ض با استفاده ازیعر هایتیگ :2 شکل
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 (ECCD) شنهادیینو پی: مدار دوم3شکل 

 
 شنهادیینو پیهای مربوط به مدار دومشکل موج :4شکل 

ش کنییه پاکدر شب PMOS یبجا NMOS یستورهای( از ترانز1
دهند و ه  مساحت یش میافزاه ه  سرعت را کاستااده شده است 

ن علت یهمتر شده و به( مدار مرجع ساده2نند. کیرا اشغال م یتر ک
در ه کطور ( همان3شود. یتر دنبال معیرات فرآیند، ولتاژ و دما سرییتغ

ن یه اکست ینو متداول نیسازگار با منطق دوم CCDاشاره شد  2بخش 
 یستور سریترانزت ی( گ7برطرف شده است.  یشنهادیل در مدار پکمش

متصل شده تا در  یگنال ساعت به خروجیس یجاهش بکنییه پاکبا شب
ه یش با خطوط تغذکنییه پاکارتباط شب یر حالت خروجییصورت تغ

ه ساعت و کشب ین ترفند بار خازنیابد. با ایاهش ک یقطع و توان مصرف
ستور در هر یترانز یک اندازهبهشود چون ی  مکز یتوان مربوط به آن ن

 تر شده است. کند ک یاندازد راهیع ساعت بایه توزکه شبک یت از باریگ
شده در مرجع سه با مدار ارائهیدر مقا یشنهادین مدار پیهمچن

[19( ]VCDاستر یز یایمزا ی( دارا. 
ب سطح ین ترتیتر بوده و بد ک مورداستاادهستور ی( تعداد ترانز1
ه مدار مرجع در طرح کد توجه داشت یند. باکیاشغال م یتر ک یمصرف

ن در محاسبه یاست و بنابرا کمختلف مشتر یهاتیگن یب یشنهادیپ
 یستورهاین ابعاد ترانزیهمچن شود.یستور لحاظ نمیتعداد ترانز

ن اندازه یی( تع2باشند. یم تربزرگ VCDدر طرح  یننده تااضلکتیتقو
 یرا طراحیتر است زساده VCDنسبت به طرح  یشنهادیمدار پ

 ازجمله ییهاتیهمراه با محدود VCDدر طرح  یننده تااضلکتیتقو
 یشنهادی( مدار پ3رد مناسب آن است. کارکه جهت یحداقل ولتاژ تغذ

رات فرآیند، ییتواند تغیم VCDداشتن مدار مرجع، بهتر از طرح  دلیلبه
صار توان  یهایورود یازابه VCDح ( طر7 ند.کولتاژ و دما را دنبال 

روشن بودن  دلیلبهن حالت یه در اکند چراکیمصرف م یترشیب
ن یت بیر هدایمس یک یننده تااضلکتیسمت چپ تقو یستورهایترانز

DDV د.یآیم وجودبهن یتا زم 
ش یو افزا یاهش توان مصرفک، یشنهادیمدار پ یهدف اصل

اد یز ریتأخه کنیبدون ا استض یعر یهاتیگز یت در برابر نویمصون
ثر در ؤم هایمؤلاههای توان پایین ابتدا باید به تی. برای طراحی گشود

از  CMOS یتالیجید یدر مدارها یتوجه داشت. توان تلاات یتوان مصرف
از شارژ و  یناش یدزنیلک ل شده است: توانکیسه قسمت عمده تش

از  یوتاه ناشکمدار، توان اتصال  یهاگره یخازن یهاتیدشارژ ظرف
توان  .ینشت یهاانیاز جر یناش ستایتوان ا وتاه وکاتصال  یهاانیجر

 :[1شود ]یم فیتوصر یز یهاطبق معادله تیهر گ یمصرف

(2) /Avg gate Switching Short circuit LeakageP P P P  

(3) 0 1 L Swing DD Clk SC DD Leakage DDC V V f I V I V   
 

توان  یدزنیلکمؤلاه بیانگر  witchingSP یعنی یقسمت اول توان مصرف
 lkCfمقدار نوسان ولتاژ،  wingSVظرفیت خازنی،  LCاست که در آن 
. این مؤلاه توان استفاکتور فعالیت گذر گره  10فرکانس ساعت و 

ق یمدار از طر یه بار خازنکد یآیوجود مهب یهنگام یمصرف
 شود.یبا گذر از سطح صار به یک شارژ م PMOS یستورهایترانز

( جریان اتصال کوتاه ناشی circuit-hortSPجمله دوم ) جادکنندهیاعامل 
از ایجاد مسیر مستقی  بین منبع ولتاژ و زمین است. جمله آخر 

(leakagePنیز ناش )یان نشتیاز جر ی (LeakageI است )یهاانیه شامل جرک 
باشد و عمدتًا توسط مالحظات یرآستانه میه و زیرالیزت، یگ ینشت

ان یجرمخصوصًا  یان نشتی[. جر3شوند ]ین مییعفناوری ساخت ت
طول کانال در  کوچک شدنبا  یریگطور چش رآستانه بهیز ینشت

ز و یت در برابر نویجه آن مصونیه درنتکشود یاد مید زیی جدهافناوری
 گردد.ی  مک یام مدارکاستح

 یدزنیلکمه  در توان  یاز پارامترها یکی( 3با توجه به معادله )
 نویومد یشونده مدارهاچیزان نوسان ولتاژ گره سوئی، میمنطق یهاتیگ

مخصوصًا  ی  گردد، توان مصرفکزان نوسان ولتاژ ین اگر میبنابرا .است
ل در ین دلیهمابد. بهییاهش مک یتوجهطور قابلهض بیعر یهاتیگدر 

باال  یت خازنیظرف یدارا گرهاهش نوسان ولتاژ کاز  یشنهادیمدار پ
د یاستااده شده است. با یدزنیلکاهش توان ک( جهت 3در شکل  A گره)

به ش کنییه پاکشب، (1ل ک)ش نو استانداردیدوم در مدار توجه داشت
دو سر ل نوسان ولتاژ ین دلیهممتصل است. به نندهکوسکمع یورود
ن صورت، توان یر ایدر غه باشد. یاندازه ولتاژ تغذد بهیباش کنییه پاکشب

ش یافزا آنستور یل روشن بودن هر دو ترانزیدلبه نندهکوسکمع یمصرف
ه کاز شب نندهکوسکمع ی، ورودیشنهادینو پیدر مدار دوم اماابد. ییم
ش کنییه پاکل ولتاژ دو سر شبین دلیبه هم و است ش جدا شدهکنییپا

MPre
CLK

Out
Dyn

VDD

VDD
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CLK MDis M2

B
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 داشته باشد. DDVتر از  ک یتواند نوسانیم
ه کشب یستورهایترانز، ولتاژ آستانه 3ل کن با توجه به شیهمچن

و اثر  1Mستور یت ترانزیبه گ هاآنل اتصال سورس یدلهبش کنییپا
دو حدودًا ت یگ یدزنیلکولتاژ آستانه ب ین ترتیابد. بدییش میبدنه افزا

 شودی( مtnV2ش )کنییه پاکشب یستورهایبرابر ولتاژ آستانه ترانز
و  ر آستانهیز یان نشتیجراثر پشته، ل یدلبهگر ید ی[. از سو11]

باعث ز ین یان نشتیاهش جرک [.3] گرددی  مک یجه توان نشتیدرنت
 .شودیمز یت در برابر نویش مصونیافزا

اهش نوسان کبا  یشنهادیمدار پ یآنچه گاته شد توان مصرف بنا بر
با  عالوههب شود.ی  مک یریگچش  طوربه یان نشتیاهش جرکولتاژ و 

 بهبود زین یشنهادیز مدار پیبرابر نوت در یمصون ،یان نشتیاهش جرک
 ابد.ییم

، یشنهادیپ نویدوم مداررد درست کعمل یبرا 3ل کبا توجه به ش
شود یمسه ی( مقاRefIان مرجع )ی( با جرPDNI)ش کنییپاه کان شبیجر

ه کان شبیان مرجع از جریمناسب فراه  شود. اگر جر یتا خروج
ر یماند و در غیم یباقدر سطح صار  یتر باشد، خروجشیبش کنییپا
 ود.شیم شارژ DDVتا ن صورت یا

د یتولش کنییپاه کشب یان نشتیان مرجع با توجه به جریجر
ن یبداست. ش کنییپاه کشب یان نشتیجر یشود و درواقع المثنیم
اثرات مربوط به تغییرات فرآیند،  ،استااده از جریان مرجعبا ب یترت

 د. ابیاهش میک 9ولتاژ تغذیه و دما
ه کباشد یم r2NMو  rPM ،r1NM یستورهایمدار مرجع شامل ترانز

ش یرا افزاتراشه  ین سطح مصرفیاست و بنابرا کمشتر هاتیگهمه  یبرا
ستور یت از ترانزیان مرجع متناسب با هر گید جریتول یدهد. برایمن

K1M یان نشتیستور با توجه به جرین ترانزیاستااده شده است. اندازه ا 
 یبیز ضرین 2Mستور یترانز یان نشتیگردد. جریمن ییتع 2Mستور یترانز
 زینش کنییه پاکشب یان نشتیجر .استش کنییپاه کشب یان نشتیاز جر

نسبت اندازه  کهازآنجاییدارد.  یبستگ آن یمواز یهاهبه تعداد شاخ
ر یثم مدار تأاکو استح ی، توان مصرفریتأخ یرو 1Mو  2M یستورهایترانز
 :گرددیمف یر تعریصورت زبه Mان ینه جرینسبت آدارد، 

(7) 2

1

M

M

W

L
M

W

L

 
 
 


 
 
 

 

 یموردنظر طراح یتوان به پارامترهایم Mر ییب با تغین ترتیبد
ام کاهش استحکش سرعت و یباعث افزا Mش یافزا کهطوریبهد یرس

 گردد. یممدار 
شرح مدار به، دو فاز کاری 3ل کدر ش یشنهادیبا توجه به مدار پ

 :باشدیم ریز

 بارفاز پیش  -2-1

 یکمل آن در سطح کو مدر این فاز، سیگنال ساعت در سطح صار 
0'قرار دارد ) ', '1'CLK CLK  .)ی هاهبنابراین گرA  وDyn 

شوند. شارژ می DDVتا  PreMو  PMوسیله ترانزیستورهای هترتیب ببه
کننده و معکوس DisMترانزیستور وسیله به Outو  Bی هاههمچنین گر

 ،1KMگیرند. بنابراین ترانزیستورهای یمخروجی در سطح صار قرار 

K2M، PM ،PreM  وDisM هستند.  روشن 

 فاز ارزیابی   -2-2

 مل آن در سطح صارکو م یکدر این فاز، سیگنال ساعت در سطح 
,'1'قرار دارد ) '0 'CLK CLK  یترانزیستورها( و PreM  وDisM 
ممکن  Bولتاژ گره  ،ورودیهای سیگنالباشند. با توجه به یمخاموش 

باقی بماند. بنابراین ترانزیستورهای  صاراست افزایش یافته یا در سطح 

1M  2وM  ورودی ممکن است های سیگنالبا توجه به سطح ولتاژ
ن است کز ممین 2KMستور یروشن بشوند یا خاموش بمانند. ترانز

 ا روشن بماند. یخاموش شده 
 یارکدو حالت  یورودهای سیگنالبا توجه به  یابیدر فاز ارز

 Bتا گره  Aاز گره  یتیر هدایچ مسی( ه1است اتااق بیاتد.  ممکن
ه کان موجود در شبین صورت تنها جریه در اکوجود نداشته باشد 

ان یان مرجع از جرین حالت، جریاست. در ا یان نشتیش، جرکنییپا
( 2ند. کیر نمییتغ یجه خروجیه درنتکاست تر شیبش کنییه پاکشب

در  یورود یک ت وجود داشته باشد )مثاًلیر هدایمس یکاگر حداقل 
 .شودیشارژ م Bدشارژ و گره  Aباشد(، گره  یکدر سطح  ORت یگ
پس از  ،ستا شدهنشان داده  7ل که در شکطور ب همانین ترتیدب

ان یشوند. در این حالت جریم یمساوه  با Bو  A یهاهولتاژ گر یمدت
 Dynجه گره یه درنتکاست  ترکمش کنییه پاکان شبیمرجع از جر

 . شودیشارژ م DDVتا  یخروجگره دشارژ و 
 خاطر وجود جریان نشتیهباید توجه داشت که در حالت اول ب

  و کار یش بسین افزایا یابد امایمکمی افزایش  Bولتاژ گره  زیرآستانه
دلیل اثر بدنه، ولتاژ آستانه ترانزیستورهای شبکه هبرا یاست. زمحدود 
ولتاژ در گره  یمقداروجود دلیل بهن یشود. همچنیمزیاد  کشپایین

Bیمنا کشپایینسورس ترانزیستورهای شبکه  - تی، ولتاژ گ 
  کش کگردد. بدین ترتیب جریان نشتی زیرآستانه شبکه پایینیم
بر  یتا بتواند اثر مخرب ابدیینم یچندان شیافزا Bولتاژ گره  و هدش
 .رد مدار داشته باشدکارک

 یسازهیشبج ینتا  -3

افزار با استااده از نرم یشنهادیموردمطالعه و مدار پ یمدار یهایکنکت
HSPICE  90 فّناوریو مدلnm CMOS ه یشدند. ولتاژ تغذ یسازهیشب

V1 110یارک یو دما C  .یهاتیگاست OR  67و  32، 16، 8با 
ه با استااده یوثانیکپ 119و  19، 89، 49 یهاریتأخب با یترتبه یورود

از قالب شدند.  یسازادهیپ یشنهادیو مدار پموردمطالعه  یاز مدارها
و  یسازادهیپ جهت یاریعنوان مع[ به12مورداستااده در ] یارک
 1 خازن بار خروجی نیهمچن مدارها استااده شده است. یسازهیشب

دهی باال لحاظ ر خازنی ناشی از برونقرار داده شده است تا با فمتوفاراد
 شود.



 . . . بر مقایسه جریان یدومینو مبتن                                                                    1316، بهار 1 شماره ،74 جلدمهندسی برق دانشگاه تبریز،  مجله /6

 

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017                                                                                                                            Serial no. 79 

گنال ورودی تا ین سیب ریتأخگیری عملکرد مدار، برای اندازه
شود که فقط یک یمگیری اندازهگنال خروجی گیت در حالتی یس

مانند. یمدر حالت قبلی خود باقی  هاورودیورودی تغییر کرده و سایر 
 شود.توان مصرفی گیت انجام میگیری اندازهدر همین شرایط، 

 ستورهاین اندازه ترانزییتع  -3-1

 شامل: دومینو استاندارد بدون موردبررسیهای مداری تکنیک
شرطی  دارندهنگه(، دومینو با 1 )شکل ((SFLDترانزیستور پایه 

(CKD 2( )شکل )الف( ،)( دومینو با سرعت باالHSD 2( )شکل  ،))ب(
)پ((،  2( )شکل LCRدارای المثنی جریان نشتی ) دارندهنگهدومینو با 

بر  یمبتندومینو )ت((،  2( )شکل DPD) شدهقسمتدومینو با دیود 
مدار دومینو مبتنی بر مقایسه  ،((ث) 2( )شکل CCD) انیسه جریمقا
( 3)شکل  یشنهادیو مدار دومینو پ( )ج( 2( )شکل VCD) ولتاژ

 شوند.یم سازیشبیه یکدیگرباشند که جهت مقایسه با یم
ین ترکم شکنییپادر همه مدارها، عرض ترانزیستورهای شبکه 

ه   minL قرار داده شده است که minL3 = minW یعنیمقدار ممکن 
nm19 باشد. نسبت عرض ترانزیستورهای یمPMOS به NMOS  در

min) 2ها برابر با کنندهمعکوس

min

6

3

L

L
قرار داده شده است. طول همه ( 

ترانزیستورها و عرض سایر ترانزیستورها برابر با مقادیر مینیم  قرار 
 ریشرح زبه موردنظر ریتأخداده شده و در صورت نیاز جهت رسیدن به 

 .اندهتغییر داده شد
 1تا  1/9از  (،(SFLD دومینو استاندارد دارندهنگهاندازه ترانزیستور 
شود )افزایش می ر دادهییتغ شکنییه پاکشب یهابرابر اندازه ترانزیستور

و توان  ریتأخ ی متااوتی برایهاه(( تا داد1در معادله ) K نسبت
 آید.  دستبهمصرفی 

(، برای ترانزیستور CKDشرطی ) دارندهنگهدر دومینو با ترانزیستور 
شود. می ( حداقل اندازه انتخاب)الف( 2در شکل  1Kکوچک ) دارندهنگه

 ی مختلای انتخابهاه( انداز2Kبزرگ ) دارندهنگهبرای ترانزیستور 
د. مصالحه بین عملکرد و یآدست به یمتااوت یهاهگردد تا دادمی

شرطی از طریق افزایش اندازه  دارندهنگهدر مدارهای با  امکاستح
 .است ریپذانکام( keeperT)کاهش ر یتأخمدار  یهاکنندهمعکوس

یی که توسط هاگیتدر  موردنظرهای ریتأخدن به یرس جهت
های دهکننمعکوسشدند، اندازه  سازیشبیه( HSDدومینو سرعت باال )

 هاآنبا افزایش اندازه  کهطوریبهشود یمر داده ییتغ ،ریتأخننده کجادیا
شود. جهت یمزیاد  ریتأخ هاآنک  و بالعکس با کاهش اندازه ر یتأخ

و  kM دارندهنگهمطلوب، عرض ترانزیستور ر یتأخرسیدن به 
 اند.در دومینو سرعت باال تغییر داده شده p1Mو  n1Mترانزیستورهای 

با  دارندهنگهدر دومینو دارای  K1Mو  1M یهاطول ترانزیستور
طول داده شده تا مدوالسیون  شیافزا( LCRالمثنی جریان نشتی )

نیز  2M. عرض ترانزیستور [4] تغییرات ولتاژ آستانه ک  شودکانال و 
است.  کشپاییندر شبکه  NMOS برابر با جمع عرض ترانزیستورهای
دلخواه ر یتأخبرای رسیدن به  دارندهنگههمچنین عرض ترانزیستورهای 

 شود.یمتغییر داده 

(، با توجه به نتایج DPDشده با دیود )در دومینو قسمت
تر با تعداد کوچک یهاش به شبکهکنییشبکه پا ،[8] درشده گزارش
 دستبهتا بهترین نتیجه  ه است  شدیتقس ییچهارتا یمواز یهاهشاخ

( kMاصلی ) دارندهنگهو طول ترانزیستور  هاهدکننمعکوسآید. همه 
مطلوب با تغییر اندازه  ریتأخباشند. یمدارای حداقل اندازه 

  آید.یم دستبهبار و پیش دارندهنگه یهاترانزیستور
با المثنی جریان  دارندهنگهنو دارای یدوم یبرا آنچهروش مشابه با 

 ییی که با تکنیک دومینو مبتنهاگیت( استااده شد، برای LCRنشتی )
 شود.میاستااده سازی شدند ( پیادهCCD) انیسه جریبر مقا

، 2M یستورهایطول ترانز(، VCDسه ولتاژ )یبر مقا یدر مدار مبتن

DisM  3وM ن یهمچنابد. یاهش ک یش داده شدند تا توان مصرفیافزا
 موردنظر ریتأخر داده شدند تا ییتغ 5Mو  4M یستورهایعرض ترانز

 حاصل شود. 
نه یر نسبت آییجهت تغ (ECCD) یشنهادیدر مدار دومینو پ

عرض ، موردنظر ریتأخدن به یو رس ((7)در معادله  Mان )یجر
عرض ترانزیستورهای مدار مرجع  شود.یر داده مییتغ 2Mترانزیستور 

شوند که جریان نشتی آن معادل با جریان نشتی یطوری انتخاب م
توان یم K1Mستور یر عرض ترانزییبا تغورودی شود.  32با  ORگیت 
ت در برابر یرد و به مصونکجاد یت را ایمتناسب با هر گ یان نشتیجر
ستور یش عرض ترانزیاگرچه افزاد توجه داشت یبا د.یرسز مطلوب ینو

K1M اد یشود اما موجب ازدیز میت در برابر نویش مصونیباعث افزا
ز ینطول و عرض سایر ترانزیستورها گردد. یم زین یو توان مصرف ریتأخ

 قرار داده شده است. حداقلبرابر با مقادیر 

 یستگیشاار یو مع ی، توان مصرفزیت در برابر نویمصون  -3-2

( UNGت در برابر نویز مدارها از بهره نویز واحد )یسه مصونیبرای مقا
برابر است با دامنه ولتاژ نویز ورودی  فیطبق تعر شود کهمیاستااده 
یکسانی در خروجی ظاهر شود ولتاژ  با دامنه زیگردد نویمکه باعث 

 :شودیمان یبصورت زیر [. این معیار به13]

(1) {V : V V }in noise outputUNG   

شنوایی در ورودی استااده از یک پالس، نویز ه در این روش با 

را نشان  یدر ورود یز بحرانیشدت نو UNGشود. درواقع می سازیشبیه

 یهاتیگتابع انتقال  یرخطیرفتار غ لیدلبه گریدعبارتبه .دهدیم

 شود.یمت یتقو UNGتر از شیبا دامنه ب یزی، هر پالس نویمنطق

باه  ن است کمم یو خروج یز ورودیه عرض پالس نوکییاز آنجا

ال کاش از یخال ارین معیاستااده از ال ین دلیهمند، بهباش متااوت

استااده از متوسط ولتاژ است تا عرض پالس نیز در  ،روش بهترست. ین

 (UNA) ز واحدین مقاله از متوسط نویرو در انیازانظر گرفته شود. 

که برابر  ت در برابر نویز مدارها استااده شده استیمصون یجهت بررس

 زیگردد متوسط ولتاژ نویاست با دامنه ولتاژ نویز ورودی که باعث م

 ریز صورتار بهین معیاشود.  یز ورودیخروجی برابر با متوسط ولتاژ نو

 [:19] شودیف میتعر
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(6) {V : Vnoise Voutput }in Avg AvgUNA   

باید  ت در برابر نویز مدارهایمصون گیریبرای اندازه دلیل اینکههب
همه های نویزی به پالس ،بدترین حالت در نظر گرفته شود

 گیریاندازهبرای گردد. میاعمال  کشپایینشبکه  یستورهایترانز
UNA، ه کر داده شد تا مقداری ییتغ یز ورودینو یهادامنه پالس

 باه  برابر شوند.  یو خروج یورود یهازینو متوسط ولتاژ
 نشان داده شده است UNAبرای  آمدهدستبهمقادیر  1در جدول 

( نرمالیزه SFLDاستاندارد ) نویدوممدار  UNAکه همگی نسبت به 
های دهییکسان و برای درون ریتأخدر  هاسازیشبیهاند. همه شده

برابر  1/2تا  18/1بیانگر  سازیشبیه. نتایج ه استمختلف انجام گرفت
 نو استانداردیدوم مدار پیشنهادی نسبت به مدار UNAبهبود در 

، مدار پیشنهادی در مقایسه با سایر 1باشد. با توجه به جدول می
باشد. از مصونیت در برابر نویز بهتری برخوردار می VCD رازیغبهمدارها 

نسبت به مدار  VCDه اگرچه طرح کاست  یته ضرورکن نیتوجه به ا
 یبیمعا یاست اما دارا یز باالتریت در برابر نویمصون یدارا یشنهادیپ

شتر یستور آن بیو تعداد ترانز یه توان مصرفکنیا ازجملهباشد یز مین
 است.

 موردبررسی یمقایسه توان مصرفی مدارهاز ین 2در جدول 

نشان داده شده است. توان مصرفی مدارها در  دهیدرونبرحسب تعداد 

 SFLDاند و همگی به توان مصرفی مدار آمده دستبهسان یک ریتأخ

اند. با توجه به این جدول، کاهش توان مصرفی مدار نرمالیزه شده

تا  SFLDپیشنهادی نسبت به سایر مدارها مشهود است و نسبت به 

 باشد.می 31%

نو یدوم یمدارهاو  یشنهادیمنظور مقایسه منصاانه مدار پبه
 ، توان و سطحریتأخنویز،  یمزمان پارامترهابا در نظر گرفتن همتداول 

 [.17شود ]یر استااده می( زFOM) یستگیمصرفی از معیار شا
 

(4) 
2

norm

tot norm P norm norm

UNA
FOM

P t A 


 

 

ترتیب متوسط نویز واحد، به normAو  normUNA، norm-totP ،norm-Ptکه 

 یکسان تأخیردر  بررسيمدارهای مورد UNAسه یمقا :1 جدول

تعداد 
   ورودی

Standard 
Footless 
Domino 
(SFLD) 

Conditional 
Keeper 
Domino 
(CKD) 

High 
Speed 

Domino 
(HSD) 

Leakage 
Current 
Replica 
(LCR) 

Diode 
Partitioned 

Domino 
(DPD) 

Current 
Comparison 

Domino 
(CCD) 

Voltage 
Comparison 

Domino 
(VCD) 

Proposed 
domino 
(ECCD) 

8 
UNA 71/9 76/9 36/9 34/9 78/9 68/9 47/9 41/9 

UNA 18/1 67/1 11/1 94/1 82/9 8/9 92/1 1 نرمالیزه 

16 
UNA 31/9 31/9 32/9 32/9 76/9 66/9 43/9 41/9 

UNA 82/1 84/1 61/1 18/1 82/9 82/9 1 1 نرمالیزه 

32 

UNA 31/9 31/9 21/9 21/9 71/9 61/9 42/9 61/9 

UNA 11/1 12/2 41/1 32/1 81/9 81/9 93/1 1 نرمالیزه 

67 
UNA 21/9 3/9 26/9 21/9 77/9 17/9 64/9 61/9 

UNA 1/2 31/2 86/1 12/1 86/9 1/9 93/1 1 نرمالیزه 

 یکسان تأخیردر  بررسيدارهای موردمتوان مصرفي سه یمقا: 2 جدول

تعداد 
   ورودی

Standard 
Footless 
Domino 
(SFLD) 

Conditional 
Keeper 
Domino 
(CKD) 

High 
Speed 

Domino 
(HSD) 

Leakage 
Current 
Replica 
(LCR) 

Diode 
Partitioned 

Domino 
(DPD) 

Current 
Comparison 

Domino 
(CCD) 

Voltage 
Comparison 

Domino 
(VCD) 

Proposed 
domino 
(ECCD) 

8 
3/25 توان مصرفی  5/44  26 5/24  29 23 23 9/15  

6/1 1  توان مصرفی نرمالیزه   43/1  97/4  15/1  91/4  91/4  63/4  

16 
4/29 توان مصرفی  7/42  7/31  6/27  2/34  3/22  4/25  6/18  

45/1 1  توان مصرفی نرمالیزه   48/1  94/4  16/1  76/4  86/4  63/4  

32 

75/34 توان مصرفی  5/51  38 7/33  3/39  27 3/27  22 

48/1 1  توان مصرفی نرمالیزه   49/1  97/4  13/1  78/4  79/4  63/4  

67 

5/27 48 44 51 63 44 توان مصرفی  5/28  27 

43/1 1  توان مصرفی نرمالیزه   16/1  91/4  49/1  63/4  65/4  61/4  
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باشند. انتشار و سطح مصرفی مدار می ریتأخمتوسط توان مصرفی، 

 SFLDمربوط به مدار مشابه که با  یاز پارامترها به پارامترها هرکدام

 شوند. سازی شده است نرمالیزه میپیاده

ه کرس  شده است  یموردبررس یمدارها FOM، 1ل کدر ش

آمده دستبهاند تا بهبود نرمالیزه شده SFLDمدار  FOMهمگی به 

 32با  OR یهاتیگ مدارها، FOMمحاسبه  یمشهود باشد. برا

اند. شده یسازهیمختلف شب یمدار یهایکنکبا استااده از ت یورود

ر یثتأ یطراح یرهاپارامت یبر رو یه مقدار بار خروجکنیبا توجه به ا

مختلف انجام شد و  یبا استااده از بارها هاسازیشبیهگذارد، یم

دهند که )الف( تا )د( رس  شدند. نتایج نشان می 1ل کج در شینتا

را  FOMباالترین  یخازن یهمه بارها یازانو پیشنهادی بهیمدار دوم

 دارد.

ن یه در اک ییارهاکر یجهت مقایسه بهتر مدار پیشنهادی با سا

ج حاصل از یج مندرج در مقاالت و نتاینه انجام شده است، نتایزم

اند. از فهرست شده 3در جدول  یشنهادیمدار پ یسازهیشب

ط گوناگون یدر هر مقاله تحت شرا شدهگزارشج یه نتاکییآنجا

ن یاند، به همآمده دستبهمتااوت(  14هیو مدار پا ی)مانند فناور

استااده شده است تا  شدهزه ینرمال یاز پارامترها 3ل در جدول یدل

مندرج در هر  ین منظور پارامترهایرد. بدیصورت پذ یسه بهتریمقا

اند. زه شدهیمقاله نرمالر مدار متداول در همان یمقاله به مقاد

در  FOM (normAدر  یاز پارامتر مساحت مصرف 3ن در جدول یهمچن

شده لیتعد یستگیار شاینظر شده است و از مع(( صرف4رابطه )

(mFOMاستااده شده است. ا )در  ه معمواًلکن بدان علت است ی

شود و سطح یر مکشده ذمدار ارائه یمقاالت فقط سطح مصرف

با استااده از  mFOMن یشود. بنابرایمدار متداول درج نم یمصرف

 :دیآیم دستبهر یرابطه ز

 

(8) 
2

norm
m

tot norm P norm

UNA
FOM

P t 


 

 

سه یدر مقا یشنهادیمشهود است مدار پ 3ه از جدول کطور همان

ن مقدار را یترشیب یستگیار شایمع ازلحاظر مدارها همچنان یبا سا

 دارد.

تغییرات فرآیند، ولتاژ و دما روی مدار پیشنهادی، جهت بررسی اثر 

 چهارگوشهبا استااده از مدار پیشنهادی در  یورود 32با OR ت یگ

 V8/9( متغیر بین DDVفرآیند و سه دمای مختلف و ولتاژهای تغذیه )

و توان مصرفی هر مدار به  ریتأخشدند.  سازیشبیه V2/1تا 

 و دمای V1در فرآیند نوعی، ولتاژ تغذیه  هاآنپارامترهای مشابه 

110 C  .نرمالیزه شدند  

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

ازای بارهای خازني بهشده  زهیهای نرمال FOM سهیمقا :5 شکل

 فمتوفاراد، )د( 15فمتوفاراد، )ج(  11فمتوفاراد، )ب(  5مختلف )الف( 

 فمتوفاراد 21
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 شده در فرآیند نوعیو توان مصرفی نرمالیزه ریتأخنتایج مربوط به 
در  V1( با ولتاژ تغذیه tPtNازای سه دمای مختلف در فرآیند نوعی )به

در  V2/1تا  V8/9( متغیر بین DDVولتاژ تغذیه )ازای بهو  6شکل 
110دمای C  ترسی  شده است.  4در شکل 

مدار شده نرمالیزهو توان  ریتأخهمچنین اثر تغییر فرآیند روی 

 ( با ولتاژfPsNو  sPsN ،sPfN ،fPfNفرآیند ) چهارگوشهپیشنهادی در 

نشان داده شده است. با توجه  8در شکل  C119و دمای V1تغذیه 

ثر کمختلف حدا یهاهدر گوش یشنهادیمدار پ ی، توان مصرف8ل کبه ش

مدار  ین بودن توان مصرفییدهنده پاه نشانکش داشته است یافزا 11%

ها به این شکل ن با توجهیمختلف است. همچن یهاهپیشنهادی در گوش

توان نتیجه گرفت مدار پیشنهادی با تغییرات فرآیند، ولتاژ و دما می

 دارد. یمناسبرد ککار

 

و توان مصرفي در سه دمای  ریتأخر دما روی یی: اثر تغ6شکل 

 مختلف

 
و توان مصرفي در دمای ریتأخه روی یر ولتاژ تغذیی: اثر تغ7شکل 

110 C  
 

 
و توان مصرفي مدار  ریتأخند روی یر فرآیی: اثر تغ8شکل 

 یشنهادیپ
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 پارامترهای مدارهای مختلف با استفاده از نتایج مندرج در مقاالت سهیمقا :3 جدول

  [1]  [6]  [4]  [8]  [11]  [11]  

مدار 
دومینو 
 پیشنهادی

 ساخت فناوری
(nm) 

139 254 94 184 49 94 94 

2/1 (V)ولتاژ تغذیه   1/2  2/1  8/1  1 1 1 

بیت  32 مدار پایه
MUX 

 بیت 8
OR 

 بیت 27

AND-OR 

بیت  79
 كنندهمقایسه

بیت  32
OR 

بیت  32
OR 

بیت  32
OR 

ورتعداد ترانزیست  41 18 13 166 79 31 71 

76/4 - توان نرمالیزه  - 91/1  2/2  4/9  63/9  

نرمالیزه تأخیر  72/4  4/9  6/9  64/9  1 43/9  1 

UNA  1 1 1 1 8/1 نرمالیزه  1 11/1  

FOMm - 61/2  - 12/2  67/2  68/2  93/3  
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 یریگجهینت -4

اهش توان ک یبرا ECCDنام ب یمدار یکنکت یکن مقاله، یدر ا
 در آن هک دیگردشنهاد یض پیعر یهاتیگ امکاستحش یافزاو  یمصرف
 ید خروجیتول یان مرجع برایش با جرکنییه پاکان شبیسه جریاز مقا

نو یدر مدار دوم یدزنیلکاهش توان کمناسب استااده شده است. جهت 
اهش داده شده کش کنییپاه کشب دو سر تغییراتدامنه ، پیشنهادی

ش در کنییه پاکدو سر شب یت خازنیظرفبزرگ بودن  لیدلبهاست. 
اهش کدر  ییبسزار یثتأ آن دامنه تغییراتاهش کض، یعر یهاتیگ

اثر بدنه، ولتاژ آستانه  لیدلبهن یهمچن دارد. یتوان مصرف
ر یز یان نشتیجرافته و یش یافزاش کنییپاه کشب یستورهایترانز

ز یت در برابر نویمصونو اهش ک یجه توان نشتیدرنت. شودیم  کآستانه 
 .ابدییمش یافزا عریض یهاتیگ

 یکبا استااده از  نویدوم یر مدارهایساو  یشنهادیپ نویدوم مدار
ج یشدند. نتا سهیو مقا یسازهیشب CMOS نانومتر 19 یفناورمدل 
ت یمصون شیافزاو  یر توان مصرفیگاهش چش کانگر یب هاسازیشبیه

. باشدیماستاندارد نو یدوم نسبت به یشنهادیپمدار  زیدر برابر نو
 یشنهادیمدار پ یستورها و سطح مصرفیه تعداد ترانزکنیا لیدلبه

 یستگیار شایمع یکتر است از شیباستاندارد  نویدومنسبت به 
(FOM )استااده شد. با  گیردبرمیرا در  یمه  طراح یه پارامترهاک

نسبت به  یباالتر FOM یشنهادیمدار پ، هاسازیشبیهج یتوجه به نتا
ش یافزاز یاهش توان مصرفی و نکد. بنابراین برای داراستاندارد  نویدوم
 یهاندهزپردازیدر ر مورداستاادهض یعر یهاتیگ زیت در برابر نویمصون
 .باشدیمد مناسب یجد
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2 Content Addressable Memory 
3 Tag comparator 
4 Cache 
5 Standard footless domino 
6 Keeper 
7 Deep sub-micron 
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9 Process, Voltage and Temperature (PVT) variations 
10 Benchmark circuit 


