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دومینو مبتنی بر مقایسه جریان ارتقاءیافته برای طراحی گیتهای عریض
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 در. در این مقاله یک مدار دومینو جدید برای کاهش توان مصرفی گیتهای عریض بدون ک اهش چش گی ر س رعت پیش نهاد م یش ود:چکی ده
 ب دین طری ق دامن ه.تکنیک مداری پیشنهادی از مقایسه جریان شبکه پایینکش با جریان مرجع جهت تولید خروجی مناسب اس تااده م یش ود
 همچنین از یک ترانزیستور در حال ت دی ودی ب هص ورت س ری ب ا ش بکه.تغییرات دو سر شبکه پایینکش ک شده و توان مصرفی کاهش مییابد
 عریض با اس تااده ازOR  شبیهسازی گیتهای.پایینکش استااده شده است تا جریان نشتی زیر آستانه کاهش و مصونیت در برابر نویز افزایش یابد
 ک اهش ت وان و%31 ، بیتی در تأخیر یکسان67 OR  نتایج شبیهسازی گیتهای. انجام شده استCMOS  نانومتر19  در فناوریHSPICE نرمافزار
. برابر بهبود مصونیت در برابر نویز را نسبت به مدار دومینو استاندارد نشان میدهند2/1
. مصونیت در برابر نویز، جریان نشتی، گیتهای عریض، منطق دومینو:واژههای کلیدی

Enhanced Current Comparison Based Domino for Design of
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 subthreshold 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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 -1مقدمه
بسیاری از کاربردها به طور گسترده از منطق پویا مانند منطق دومینو
برای دستیابی به عملکرد باال استااده میکنند چراکه خانوادههای
منطقی از نوع ایستا نمیتوانند به چنین عملکردهایی برسند [.]1
بااینوجود ،مشکل اصلی خانوادهها ی منطقی پویا این است که در
مقایسه با خانوادههای منطقی ایستا بسیار حساس به نویز هستند .از
سوی دیگر با کاهش مقیاس فناوری ،ولتاژ تغذیه و ولتاژ آستانه
ترانزیستورها کاهش مییابد تا با توان مصرفی کمتر ،عملکرد باالتری
حاصل شود .بااینحال کاهش ولتاژ آستانه باعث افزایش نمایی جریان
نشتی زیرآستانه و درنتیجه کاهش بیشتر مصونیت در برابر نویز
می گردد .بنابراین کاهش جریان نشتی و بهبود مصونیت در برابر نویز
در فناوریهای جدید به موضوع مهمی در طراحی مدارهای با
عملکرد باال مخصوصاً در گیتهای عریض (با دروندهی باال) 1تبدیل
شدهاند [.]3 ،2
گیتهای عریض کاربردهای فراوانی دارند بهعنوانمثال در مسیر
خواندن رجیستر فایلهاPLA ،ها ،خطوط انطباق در حافظههای با
آدرسپذیری محتوایی ( ،2)CAMمقایسهکنندههای نشانه 3مورداستااده
در حافظههای نهان ،4مالتیپلکسر و دیمالتیپلکسرهای عریض
استااده میشوند [ .]7بنابراین طراحی گیتهای عریض با کارایی باال
نقش مهمی در طراحی ریزپردازندههای جدید دارد.
یکی از خانوادههای منطقی معروف برای پیادهسازی گیتهای
عریض ،منطق دومینو است .در شکل  1مدار دومینو استاندارد بدون
ترانزیستور پایه ( 5)SFLDنشان داده شده است که از ترانزیستورهای
پیشبار و نگهدارنده 6بهترتیب برای شارژ گره دینامیکی و حاظ سطح
ولتاژ آن استااده میکند.
موضوع مهمی که در مورد مدارهای دومینو باید به آن توجه
داشت ،مسئله کاهش مصونیت در برابر نویز است .این مسئله مخصوصاً
در فناوریهای بسیار زیر میکرون ( 7)DSMکه جریان نشتی افزایش
قابلتوجهی دارد ،حادتر میشود .یکی از روشهای بهبود استحکام و
مصونیت در برابر نویز مدارهای دومینو ،افزایش اندازه ترانزیستور
نگهدارنده در شکل  1است .بااینحال افزایش اندازه ترانزیستور
نگهدارنده ،تنازع 8بین ترانزیستور نگهدارنده و شبکه پایینکش را در فاز
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ارزیابی زیاد میکند که بهنوبهخود باعث افزایش توان مصرفی و ک اهش
عملکرد مدار میگردد .بنابراین اف زایش ان دازه ترانزیس تور نگ هدارن ده
بهمنظور بهبود مصونیت در برابر نویز ،مصالحهای ب ین ت وان مص رفی و
تأخیر را بههمراه خواهد داشت .ازاینرو نسبت نگهدارنده ( )Kبهص ورت
زیر تعریف میشود:
W
) Keeper transistor
L
K 
W
n ( )Pull  Down  Network
L

( p

() 1

که  Wطول و  Lعرض ترانزیستور µn ،و  µpبهترتیب قابلیت تحرک
الکترون و حاره میباشند .بدین ترتیب با تغییر  Kمیتوان به
پارامترهای موردنظر در طراحی دست یافت.
جهت بهبود پارامترهای طراحی ،تکنیکهای مداری مختلای در
متون علمی معرفی شدند که عمدتاً به دو گروه دستهبندی میشوند.
تکنیکهای مداری در گروه اول ،مدار مربوط به ترانزیستور نگهدارنده را
تغییر میدهند [ .]1-4از سوی دیگر ،تکنیکهای مداری گروه دوم،
توپولوژی مدار ترانزیستور پایه یا شبکه ارزیابی را تغییر میدهند [-19
 .]8هدف کلی این طرحهای مداری ،افزایش مصونیت در برابر نویز،
بهبود سرعت و یا کاهش توان مصرفی گیتهای عریض است.
بااینوجود ،این طرحها دارای معایبی مانند افزایش سطح مصرفی تراشه
میباشند.
یکی از این تکنیکهای مداری ،منطق دومینو با نگهدارنده شرطی
( )CKDاست که مطابق شکل ( 2الف) از تأخیر ساعت برای کنترل
ترانزیستور نگهدارنده استااده میکند [ .]1مدار نگهدارنده آن شامل
یک ترانزیستور نگهدارنده کوچک و یک ترانزیستور نگهدارنده بزرگ
است .بدین ترتیب حالت گره دینامیکی در ابتدای فاز ارزیابی توسط
 K1و در مابقی این فاز توسط  K2حاظ میشود .بااینوجود مدار

CKD

دارای یک سری معایب از قبیل محدودیت در کاهش تأخیر
معکوسکنندهها و گیت  NANDجهت بهبود مصونیت در برابر نویز
است.
منطق دومینو با سرعت باال ( )HSDمدار دیگری است که مطابق
شکل ( 2ب) دارای طرح متااوتی برای کنترل نگهدارنده با استااده از
تأخیر ساعت است [ .]6در این حالت اگر خروجی در طی فاز ارزیابی
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VDD

در سطح پایین باقی مانده باشد ،ترانزیستور نگهدارنده بهوسیله

VDD
Precharge
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CLK
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عیب بزرگ تکنیک مداری  HSDاین است که در ابتدای فاز ارزیابی
ترانزیستور نگهدارنده خاموش بوده و گره دینامیکی شناور است .اگرچه

Dynamic
node

Pull-Down
Network
)(PDN

شکل  :1مدار دومینو استاندارد بدون ترانزیستور پایه ()SFLD
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ترانزیستور  Mn1روشن میشود و در غیر این صورت خاموش میماند.

با این کار سرعت زیاد شود اما هرگونه نویزی در ابتدای فاز ارزیابی
میتواند باعث دشارژ گره دینامیکی گردد.
منطق دومینو  ،LCRکه در شکل ( 2پ) نشان داده شده است ،از
ترانزیستور نگهدارنده با المثنی جریان نشتی استااده کرده است تا
بتواند تغییرات فرآیند ،ولتاژ و دما را دنبال نماید [ .]4در این مدار،
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شکل  :2گیتهای عریض با استفاده از (الف) ( ،]5[ CKDب) ( ،]6[ HSDپ) ( ،]7[ LCRت) ( ،]8[ DPDث) ( ،]9[ CCDج) ]11[ VCD

میزان هدایت ترانزیستور نگهدارنده از طریق یک مدار آینه جریان
آنالوگ که المثنی جریان نشتی شبکه پایینکش است ،کنترل میشود.
مدار دومینو قسمتشده دیودی ( )DPDاز دیودهای ارتقاءیافته
برای پیادهسازی گیتهای عریض استااده میکند [ .]8گیت این
دیودها نسبت به دیودهای  NMOSمعمولی ولتاژ بیشتری دارد تا تأخیر
گیتهای عریض را ک کند .همانطور که در شکل ( 2ت) نشان داده
شده است ،این تکنیک مداری ،خازن پارازیتی گره دینامیکی گیتهای
عریض را با قسمتبندی شبکه پایینکش به  mشبکه کوچکتر و
اتصال شبکهها از طریق دیودهای ارتقاءیافته کاهش میدهد.
روش دیگری که برای کاهش نشتی و بهبود استحکام گیتهای
منطقی ارائه شد دومینو مبتنی بر مقایسه جریان ( )CCDاست [.]1
همانطور که در شکل ( 2ث) نشان داده شده است ،این تکنیک از
ترانزیستورهای  PMOSجهت پیادهسازی گیتهای عریض استااده
میکند که نسبت به نوع  NMOSکندتر هستند و مساحت بیشتری
نیز اشغال میکنند .از دیگر معایب  CCDاین است که با منطق دومینو
متداول سازگاری ندارد .بهعبارتدیگر برعکس دومینو متداول ،در فاز
پیشبار گره خروجی  CCDدر سطح یک قرار میگیرد .بنابراین هنگام
اتصال  CCDبه دومینو متداول باید از معکوسکنندههای اضافی
استااده نمود .راهحل سادهتر این است که از گره دینامیکی دومینو
متداول بهعنوان ورودی برای مدار  CCDو از گره دینامیکی  CCDنیز
بهعنوان ورودی برای مدار دومینو متداول استااده نمود.
در دومینو مبتنی بر مقایسه ولتاژ ( )VCDهمانطور که در شکل
( 2ج) نشان داده شده است ،از مقایسه ولتاژهای دو سر شبکه
پایینکش برای کاهش توان مصرفی استااده شده است [ .]19بدین
طریق دامنه تغییرات دو سر شبکه پایینکش کاهش مییابد و توان
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مصرفی ک میگردد .همچنین جهت افزایش سرعت از یک
تقویتکننده تااضلی استااده شده است .تعداد ترانزیستور زیاد ،طراحی
دشوار تقویتکننده آنالوگ و جریان ایستای باال از معایب این مدار
است.
در این مقاله ،یک تکنیک مداری برای افزایش مصونیت در برابر
نویز و کاهش توان مصرفی گیتهای عریض پیشنهاد میشود که
مبتنی بر مقایسه جریان شبکه پایینکش با جریان مرجع است .کاهش
توان مصرفی با استااده از کاهش نوسان ولتاژ گرههای دارای ظرفیت
خازنی باال و نیز کاهش جریان نشتی صورت میپذیرد.
ساختار مقاله بهشرح زیر است.
مدار دومینو پیشنهادی در بخش  2توصیف و تحلیل میشود .در
بخش  3نتایج شبیهسازیها ارائه و مقایسه میشوند و درنهایت در
بخش  7به جمعبندی مقاله پرداخته میشود.

 -2مدار دومینو پیشنهادی
مدار دومینو پیشنهادی که مبتنی بر مقایسه جریان است در شکل
 3و شکل موجهای مربوط به آن در شکل  7نشان داده شده است .این
مدار با تکنیکهای مداری که در مراجع [ ]19 ،1ارائه شدند متااوت
است که در ادامه به تااوت آنها با مدار پیشنهادی پرداخته میشود.
درواقع مدار پیشنهادی ،نوع ارتقاءیافته طرح  CCDدر مرجع []1
میباشد که معایب آن برطرف شده است .به همین دلیل دومینو
مبتنی بر مقایسه جریان ارتقاءیافته ( )ECCDنامگذاری شده است.
تغییرات صورت گرفته در مدار پیشنهادی نسبت به  CCDبهشرح زیر
است.

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

دومینو مبتنی بر مقایسه جریان . . .

 /7مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،1بهار 1316
Reference circuit

VDD
VDD

MPr

MK1

VDD
Out

MP

VDD
A

MNr1
CLK

MPre
MK2
IRef

PDN

Inputs

B

Out

Dyn

MNr2

IPDN

M1

M2

MDis

CLK
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شکل  :4شکل موجهای مربوط به مدار دومینو پیشنهادی

 )1از ترانزیستورهای  NMOSبجای  PMOSدر شبکه پایینکش
استااده شده است که ه سرعت را افزایش میدهند و ه مساحت
ک تری را اشغال میکنند )2 .مدار مرجع سادهتر شده و بههمین علت
تغییرات فرآیند ،ولتاژ و دما سریعتر دنبال میشود )3 .همانطور که در
بخش  2اشاره شد  CCDسازگار با منطق دومینو متداول نیست که این
مشکل در مدار پیشنهادی برطرف شده است )7 .گیت ترانزیستور سری
با شبکه پایینکش بهجای سیگنال ساعت به خروجی متصل شده تا در
صورت تغییر حالت خروجی ارتباط شبکه پایینکش با خطوط تغذیه
قطع و توان مصرفی کاهش یابد .با این ترفند بار خازنی شبکه ساعت و
توان مربوط به آن نیز ک میشود چون بهاندازه یک ترانزیستور در هر
گیت از باری که شبکه توزیع ساعت باید راهاندازی کند ک تر شده است.
همچنین مدار پیشنهادی در مقایسه با مدار ارائهشده در مرجع
[ )VCD( ]19دارای مزایای زیر است.
 )1تعداد ترانزیستور مورداستااده ک تر بوده و بدین ترتیب سطح
مصرفی ک تری اشغال میکند .باید توجه داشت که مدار مرجع در طرح
پیشنهادی بین گیتهای مختلف مشترک است و بنابراین در محاسبه
تعداد ترانزیستور لحاظ نمیشود .همچنین ابعاد ترانزیستورهای
تقویتکننده تااضلی در طرح  VCDبزرگتر میباشند )2 .تعیین اندازه
مدار پیشنهادی نسبت به طرح  VCDسادهتر است زیرا طراحی
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تقویتکننده تااضلی در طرح  VCDهمراه با محدودیتهایی ازجمله
حداقل ولتاژ تغذیه جهت کارکرد مناسب آن است )3 .مدار پیشنهادی
بهدلیل داشتن مدار مرجع ،بهتر از طرح  VCDمیتواند تغییرات فرآیند،
ولتاژ و دما را دنبال کند )7 .طرح  VCDبهازای ورودیهای صار توان
بیشتری مصرف میکند چراکه در این حالت بهدلیل روشن بودن
ترانزیستورهای سمت چپ تقویتکننده تااضلی یک مسیر هدایت بین
 VDDتا زمین بهوجود میآید.
هدف اصلی مدار پیشنهادی ،کاهش توان مصرفی و افزایش
مصونیت در برابر نویز گیتهای عریض است بدون اینکه تأخیر زیاد
شود .برای طراحی گیتهای توان پایین ابتدا باید به مؤلاههای مؤثر در
توان مصرفی توجه داشت .توان تلااتی در مدارهای دیجیتالی  CMOSاز
سه قسمت عمده تشکیل شده است :توان کلیدزنی ناشی از شارژ و
دشارژ ظرفیتهای خازنی گرههای مدار ،توان اتصال کوتاه ناشی از
جریانهای اتصال کوتاه و توان ایستا ناشی از جریانهای نشتی .توان
مصرفی هر گیت طبق معادلههای زیر توصیف میشود [:]1

() 3

 PShort circuit  PLeakage

PAvg / gate  PSwitching

 01C LV SwingV DD f Clk  I SCV DD  I LeakageV DD

قسمت اول توان مصرفی یعنی  PSwitchingبیانگر مؤلاه کلیدزنی توان
است که در آن  CLظرفیت خازنی VSwing ،مقدار نوسان ولتاژfClk ،
فرکانس ساعت و  01فاکتور فعالیت گذر گره است .این مؤلاه توان
مصرفی هنگامی بهوجود میآید که بار خازنی مدار از طریق
ترانزیستورهای  PMOSبا گذر از سطح صار به یک شارژ میشود.
عامل ایجادکننده جمله دوم ( )PShort-circuitجریان اتصال کوتاه ناشی
از ایجاد مسیر مستقی بین منبع ولتاژ و زمین است .جمله آخر
( )Pleakageنیز ناشی از جریان نشتی ( )ILeakageاست که شامل جریانهای
نشتی گیت ،زیرالیه و زیرآستانه میباشد و عمدتاً توسط مالحظات
فناوری ساخت تعیین میشوند [ .]3جریان نشتی مخصوصاً جریان
نشتی زیرآستانه بهطور چش گیری با کوچک شدن طول کانال در
فناوریهای جدید زیاد میشود که درنتیجه آن مصونیت در برابر نویز و
استحکام مداری ک میگردد.
با توجه به معادله ( )3یکی از پارامترهای مه در توان کلیدزنی
گیتهای منطقی ،میزان نوسان ولتاژ گره سوئیچشونده مدارهای دومینو
است .بنابراین اگر میزان نوسان ولتاژ ک گردد ،توان مصرفی مخصوصاً
در گیتهای عریض بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد .بههمین دلیل در
مدار پیشنهادی از کاهش نوسان ولتاژ گره دارای ظرفیت خازنی باال
(گره  Aدر شکل  )3جهت کاهش توان کلیدزنی استااده شده است .باید
توجه داشت در مدار دومینو استاندارد (شکل  ،)1شبکه پایینکش به
ورودی معکوسکننده متصل است .بههمین دلیل نوسان ولتاژ دو سر
شبکه پایینکش باید بهاندازه ولتاژ تغذیه باشد .در غیر این صورت ،توان
مصرفی معکوسکننده بهدلیل روشن بودن هر دو ترانزیستور آن افزایش
مییابد .اما در مدار دومینو پیشنهادی ،ورودی معکوسکننده از شبکه
پایینکش جدا شده است و به همین دلیل ولتاژ دو سر شبکه پایینکش
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میتواند نوسانی ک تر از  VDDداشته باشد.
همچنین با توجه به شکل  ،3ولتاژ آستانه ترانزیستورهای شبکه
پایینکش بهدلیل اتصال سورس آنها به گیت ترانزیستور  M1و اثر
بدنه افزایش مییابد .بدین ترتیب ولتاژ آستانه کلیدزنی گیت حدوداً دو
برابر ولتاژ آستانه ترانزیستورهای شبکه پایینکش ( )2Vtnمیشود
[ .]11از سوی دیگر بهدلیل اثر پشته ،جریان نشتی زیر آستانه و
درنتیجه توان نشتی ک میگردد [ .]3کاهش جریان نشتی نیز باعث
افزایش مصونیت در برابر نویز میشود.
بنا بر آنچه گاته شد توان مصرفی مدار پیشنهادی با کاهش نوسان
ولتاژ و کاهش جریان نشتی بهطور چش گیری ک میشود .بهعالوه با
کاهش جریان نشتی ،مصونیت در برابر نویز مدار پیشنهادی نیز بهبود
مییابد.
با توجه به شکل  3برای عملکرد درست مدار دومینو پیشنهادی،
جریان شبکه پایینکش ( )IPDNبا جریان مرجع ( )IRefمقایسه میشود
تا خروجی مناسب فراه شود .اگر جریان مرجع از جریان شبکه
پایینکش بیشتر باشد ،خروجی در سطح صار باقی میماند و در غیر
این صورت تا  VDDشارژ میشود.
جریان مرجع با توجه به جریان نشتی شبکه پایینکش تولید
میشود و درواقع المثنی جریان نشتی شبکه پایینکش است .بدین
ترتیب با استااده از جریان مرجع ،اثرات مربوط به تغییرات فرآیند،
ولتاژ تغذیه و دما 9کاهش مییابد.
مدار مرجع شامل ترانزیستورهای  MNr1 ،MPrو  MNr2میباشد که
برای همه گیتها مشترک است و بنابراین سطح مصرفی تراشه را افزایش
نمیدهد .برای تولید جریان مرجع متناسب با هر گیت از ترانزیستور
 MK1استااده شده است .اندازه این ترانزیستور با توجه به جریان نشتی
ترانزیستور  M2تعیین میگردد .جریان نشتی ترانزیستور  M2نیز ضریبی
از جریان نشتی شبکه پایینکش است .جریان نشتی شبکه پایینکش نیز
به تعداد شاخههای موازی آن بستگی دارد .ازآنجاییکه نسبت اندازه
ترانزیستورهای  M2و  M1روی تأخیر ،توان مصرفی و استحکام مدار تأثیر
دارد ،نسبت آینه جریان  Mبهصورت زیر تعریف میگردد:
() 7



M 2


M 1

W

L
M 
W

L

بدین ترتیب با تغییر  Mمیتوان به پارامترهای موردنظر طراحی
رسید بهطوریکه افزایش  Mباعث افزایش سرعت و کاهش استحکام
مدار میگردد.
با توجه به مدار پیشنهادی در شکل  ،3دو فاز کاری مدار بهشرح
زیر میباشد:
 -1-2فاز پیشبار
در این فاز ،سیگنال ساعت در سطح صار و مکمل آن در سطح یک
قرار دارد ( ' .) CLK  '0 ', CLK  '1بنابراین گرههای  Aو Dyn
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بهترتیب بهوسیله ترانزیستورهای  MPو  MPreتا  VDDشارژ میشوند.
همچنین گرههای  Bو  Outبهوسیله ترانزیستور  MDisو معکوسکننده
خروجی در سطح صار قرار میگیرند .بنابراین ترانزیستورهای ،MK1
 MPre ،MP ،MK2و  MDisروشن هستند.
 -2-2فاز ارزیابی
در این فاز ،سیگنال ساعت در سطح یک و مکمل آن در سطح صار
قرار دارد ( '  ) CLK  '1', CLK  '0و ترانزیستورهای  MPreو MDis
خاموش میباشند .با توجه به سیگنالهای ورودی ،ولتاژ گره  Bممکن
است افزایش یافته یا در سطح صار باقی بماند .بنابراین ترانزیستورهای
 M1و  M2با توجه به سطح ولتاژ سیگنالهای ورودی ممکن است
روشن بشوند یا خاموش بمانند .ترانزیستور  MK2نیز ممکن است
خاموش شده یا روشن بماند.
در فاز ارزیابی با توجه به سیگنالهای ورودی دو حالت کاری
ممکن است اتااق بیاتد )1 .هیچ مسیر هدایتی از گره  Aتا گره B
وجود نداشته باشد که در این صورت تنها جریان موجود در شبکه
پایینکش ،جریان نشتی است .در این حالت ،جریان مرجع از جریان
شبکه پایینکش بیشتر است که درنتیجه خروجی تغییر نمیکند)2 .
اگر حداقل یک مسیر هدایت وجود داشته باشد (مثالً یک ورودی در
گیت  ORدر سطح یک باشد) ،گره  Aدشارژ و گره  Bشارژ میشود.
بدین ترتیب همانطور که در شکل  7نشان داده شده است ،پس از
مدتی ولتاژ گرههای  Aو  Bباه مساوی میشوند .در این حالت جریان
مرجع از جریان شبکه پایینکش کمتر است که درنتیجه گره Dyn
دشارژ و گره خروجی تا  VDDشارژ میشود.
باید توجه داشت که در حالت اول بهخاطر وجود جریان نشتی
زیرآستانه ولتاژ گره  Bکمی افزایش مییابد اما این افزایش بسیار ک و
محدود است .زیرا بهدلیل اثر بدنه ،ولتاژ آستانه ترانزیستورهای شبکه
پایینکش زیاد میشود .همچنین بهدلیل وجود مقداری ولتاژ در گره
 ،Bولتاژ گیت  -سورس ترانزیستورهای شبکه پایینکش منای
میگردد .بدین ترتیب جریان نشتی زیرآستانه شبکه پایینکش ک
شده و ولتاژ گره  Bافزایش چندانی نمییابد تا بتواند اثر مخربی بر
کارکرد مدار داشته باشد.

 -3نتایج شبیهسازی
تکنیکهای مداری موردمطالعه و مدار پیشنهادی با استااده از نرمافزار
 HSPICEو مدل فنّاوری  90nm CMOSشبیهسازی شدند .ولتاژ تغذیه
 1Vو دمای کاری  110Cاست .گیتهای  ORبا  32 ،16 ،8و 67
ورودی بهترتیب با تأخیرهای  19 ،89 ،49و  119پیکوثانیه با استااده
از مدارهای موردمطالعه و مدار پیشنهادی پیادهسازی شدند .از قالب
کاری مورداستااده در [ ]12بهعنوان معیاری جهت پیادهسازی و
شبیهسازی مدارها استااده شده است .همچنین خازن بار خروجی 1
فمتوفاراد قرار داده شده است تا بار خازنی ناشی از بروندهی باال لحاظ
شود.
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برای اندازهگیری عملکرد مدار ،تأخیر بین سیگنال ورودی تا
سیگنال خروجی گیت در حالتی اندازهگیری میشود که فقط یک
ورودی تغییر کرده و سایر ورودیها در حالت قبلی خود باقی میمانند.
در همین شرایط ،اندازهگیری توان مصرفی گیت انجام میشود.
 -1-3تعیین اندازه ترانزیستورها
تکنیکهای مداری موردبررسی شامل :دومینو استاندارد بدون
ترانزیستور پایه )( )SFLDشکل  ،)1دومینو با نگهدارنده شرطی
(( )CKDشکل ( 2الف)) ،دومینو با سرعت باال (( )HSDشکل ( 2ب))،
دومینو با نگهدارنده دارای المثنی جریان نشتی (( )LCRشکل ( 2پ))،
دومینو با دیود قسمتشده (( )DPDشکل ( 2ت)) ،دومینو مبتنی بر
مقایسه جریان (( )CCDشکل ( 2ث)) ،مدار دومینو مبتنی بر مقایسه
ولتاژ (( )VCDشکل ( 2ج)) و مدار دومینو پیشنهادی (شکل )3
میباشند که جهت مقایسه با یکدیگر شبیهسازی میشوند.
در همه مدارها ،عرض ترانزیستورهای شبکه پایینکش کمترین
مقدار ممکن یعنی  Wmin = 3Lminقرار داده شده است که  Lminه
 19nmمیباشد .نسبت عرض ترانزیستورهای  PMOSبه  NMOSدر
معکوسکنندهها برابر با ( 2

6L min
3L min

) قرار داده شده است .طول همه

ترانزیستورها و عرض سایر ترانزیستورها برابر با مقادیر مینیم قرار
داده شده و در صورت نیاز جهت رسیدن به تأخیر موردنظر بهشرح زیر
تغییر داده شدهاند.
اندازه ترانزیستور نگهدارنده دومینو استاندارد ) ،)SFLDاز  9/1تا 1
برابر اندازه ترانزیستورهای شبکه پایینکش تغییر داده میشود (افزایش
نسبت  Kدر معادله ( ))1تا دادههای متااوتی برای تأخیر و توان
مصرفی بهدست آید.
در دومینو با ترانزیستور نگهدارنده شرطی ( ،)CKDبرای ترانزیستور
نگهدارنده کوچک ( K1در شکل ( 2الف)) حداقل اندازه انتخاب میشود.
برای ترانزیستور نگهدارنده بزرگ ( )K2اندازههای مختلای انتخاب
میگردد تا دادههای متااوتی بهدست آید .مصالحه بین عملکرد و
استحکام در مدارهای با نگهدارنده شرطی از طریق افزایش اندازه
معکوسکنندههای مدار تأخیر (کاهش  )Tkeeperامکانپذیر است.
جهت رسیدن به تأخیرهای موردنظر در گیتهایی که توسط
دومینو سرعت باال ( )HSDشبیهسازی شدند ،اندازه معکوسکنندههای
ایجادکننده تأخیر ،تغییر داده میشود بهطوریکه با افزایش اندازه آنها
تأخیر ک و بالعکس با کاهش اندازه آنها تأخیر زیاد میشود .جهت
رسیدن به تأخیر مطلوب ،عرض ترانزیستور نگهدارنده  Mkو
ترانزیستورهای  Mn1و  Mp1در دومینو سرعت باال تغییر داده شدهاند.
طول ترانزیستورهای  M1و  MK1در دومینو دارای نگهدارنده با
المثنی جریان نشتی ( )LCRافزایش داده شده تا مدوالسیون طول
کانال و تغییرات ولتاژ آستانه ک شود [ .]4عرض ترانزیستور  M2نیز
برابر با جمع عرض ترانزیستورهای  NMOSدر شبکه پایینکش است.
همچنین عرض ترانزیستورهای نگهدارنده برای رسیدن به تأخیر دلخواه
تغییر داده میشود.
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در دومینو قسمتشده با دیود ( ،)DPDبا توجه به نتایج
گزارششده در [ ،]8شبکه پایینکش به شبکههای کوچکتر با تعداد
شاخههای موازی چهارتایی تقسی شده است تا بهترین نتیجه بهدست
آید .همه معکوسکنندهها و طول ترانزیستور نگهدارنده اصلی ()Mk
دارای حداقل اندازه میباشند .تأخیر مطلوب با تغییر اندازه
ترانزیستورهای نگهدارنده و پیشبار بهدست میآید.
روش مشابه با آنچه برای دومینو دارای نگهدارنده با المثنی جریان
نشتی ( )LCRاستااده شد ،برای گیتهایی که با تکنیک دومینو مبتنی
بر مقایسه جریان ( )CCDپیادهسازی شدند استااده میشود.
در مدار مبتنی بر مقایسه ولتاژ ( ،)VCDطول ترانزیستورهای ،M2
 MDisو  M3افزایش داده شدند تا توان مصرفی کاهش یابد .همچنین
عرض ترانزیستورهای  M4و  M5تغییر داده شدند تا تأخیر موردنظر
حاصل شود.
در مدار دومینو پیشنهادی ( )ECCDجهت تغییر نسبت آینه
جریان ( Mدر معادله ( ))7و رسیدن به تأخیر موردنظر ،عرض
ترانزیستور  M2تغییر داده میشود .عرض ترانزیستورهای مدار مرجع
طوری انتخاب میشوند که جریان نشتی آن معادل با جریان نشتی
گیت  ORبا  32ورودی شود .با تغییر عرض ترانزیستور  MK1میتوان
جریان نشتی متناسب با هر گیت را ایجاد کرد و به مصونیت در برابر
نویز مطلوب رسید .باید توجه داشت اگرچه افزایش عرض ترانزیستور
 MK1باعث افزایش مصونیت در برابر نویز میشود اما موجب ازدیاد
تأخیر و توان مصرفی نیز میگردد .طول و عرض سایر ترانزیستورها نیز
برابر با مقادیر حداقل قرار داده شده است.
 -2-3مصونیت در برابر نویز ،توان مصرفی و معیار شایستگی
برای مقایسه مصونیت در برابر نویز مدارها از بهره نویز واحد ()UNG
استااده میشود که طبق تعریف برابر است با دامنه ولتاژ نویز ورودی
که باعث میگردد نویز با دامنه ولتاژ یکسانی در خروجی ظاهر شود
[ .]13این معیار بهصورت زیر بیان میشود:
} UNG  {Vin : Vnoise  Voutput

() 1

در این روش با استااده از یک پالس ،نویز ه شنوایی در ورودی
شبیهسازی میشود .درواقع  UNGشدت نویز بحرانی در ورودی را نشان
میدهد .بهعبارتدیگر بهدلیل رفتار غیرخطی تابع انتقال گیتهای
منطقی ،هر پالس نویزی با دامنه بیشتر از  UNGتقویت میشود.
از آنجاییکه عرض پالس نویز ورودی و خروجی ممکن است باه
متااوت باشند ،بههمین دلیل استااده از این معیار خالی از اشکال
نیست .روش بهتر ،استااده از متوسط ولتاژ است تا عرض پالس نیز در
نظر گرفته شود .ازاینرو در این مقاله از متوسط نویز واحد ()UNA
جهت بررسی مصونیت در برابر نویز مدارها استااده شده است که برابر
است با دامنه ولتاژ نویز ورودی که باعث میگردد متوسط ولتاژ نویز
خروجی برابر با متوسط ولتاژ نویز ورودی شود .این معیار بهصورت زیر
تعریف میشود [:]19
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} UNA  {Vin : VnoiseAvg  Voutput Avg

()6

بهدلیل اینکه برای اندازهگیری مصونیت در برابر نویز مدارها باید
بدترین حالت در نظر گرفته شود ،پالسهای نویزی به همه
ترانزیستورهای شبکه پایینکش اعمال میگردد .برای اندازهگیری
 ،UNAدامنه پالسهای نویز ورودی تغییر داده شد تا مقداری که
متوسط ولتاژ نویزهای ورودی و خروجی باه برابر شوند.
در جدول  1مقادیر بهدستآمده برای  UNAنشان داده شده است
که همگی نسبت به  UNAمدار دومینو استاندارد ( )SFLDنرمالیزه
شدهاند .همه شبیهسازیها در تأخیر یکسان و برای دروندهیهای
مختلف انجام گرفته است .نتایج شبیهسازی بیانگر  1/18تا  2/1برابر
بهبود در  UNAمدار پیشنهادی نسبت به مدار دومینو استاندارد
میباشد .با توجه به جدول  ،1مدار پیشنهادی در مقایسه با سایر
مدارها بهغیراز  VCDاز مصونیت در برابر نویز بهتری برخوردار میباشد.
توجه به این نکته ضروری است که اگرچه طرح  VCDنسبت به مدار
پیشنهادی دارای مصونیت در برابر نویز باالتری است اما دارای معایبی

نیز میباشد ازجمله اینکه توان مصرفی و تعداد ترانزیستور آن بیشتر
است.
در جدول  2نیز مقایسه توان مصرفی مدارهای موردبررسی
برحسب تعداد دروندهی نشان داده شده است .توان مصرفی مدارها در
تأخیر یکسان بهدست آمدهاند و همگی به توان مصرفی مدار

SFLD

نرمالیزه شدهاند .با توجه به این جدول ،کاهش توان مصرفی مدار
پیشنهادی نسبت به سایر مدارها مشهود است و نسبت به  SFLDتا
 %31میباشد.
بهمنظور مقایسه منصاانه مدار پیشنهادی و مدارهای دومینو
متداول با در نظر گرفتن همزمان پارامترهای نویز ،تأخیر ،توان و سطح
مصرفی از معیار شایستگی ( )FOMزیر استااده میشود [.]17
UNAnorm
Ptot  norm  t P2  norm  A norm

() 4

FOM 

که  tP-norm ،Ptot-norm ،UNAnormو  Anormبهترتیب متوسط نویز واحد،

جدول  :1مقایسه  UNAمدارهای موردبررسي در تأخیر یکسان
Proposed
domino
)(ECCD

Voltage
Comparison
Domino
)(VCD

Current
Comparison
Domino
)(CCD

Diode
Partitioned
Domino
)(DPD

Leakage
Current
Replica
)(LCR

High
Speed
Domino
)(HSD

Conditional
Keeper
Domino
)(CKD

Standard
Footless
Domino
)(SFLD

9/41

9/47

9/68

9/78

9/34

9/36

9/76

9/71

UNA

1/18

1/67

1/11

1/94

9/82

9/8

1/92

1

 UNAنرمالیزه

9/41

9/43

9/66

9/76

9/32

9/32

9/31

9/31

UNA

1/82

1/84

1/61

1/18

9/82

9/82

1

1

 UNAنرمالیزه

9/61

9/42

9/61

9/71

9/21

9/21

9/31

9/31

UNA

1/11

2/12

1/41

1/32

9/81

9/81

1/93

1

 UNAنرمالیزه

9/61

9/64

9/17

9/77

9/21

9/26

9/3

9/21

UNA

2/1

2/31

1/86

1/12

9/86

9/1

1/93

1

 UNAنرمالیزه

تعداد
ورودی

8

16

32

67

جدول  :2مقایسه توان مصرفي مدارهای موردبررسي در تأخیر یکسان
Proposed
domino
)(ECCD

Voltage
Comparison
Domino
)(VCD

Current
Comparison
Domino
)(CCD

Diode
Partitioned
Domino
)(DPD

Leakage
Current
Replica
)(LCR

High
Speed
Domino
)(HSD

Conditional
Keeper
Domino
)(CKD

Standard
Footless
Domino
)(SFLD

15/9

23

23

29

24/5

26

44/5

25/3

توان مصرفی

4/63

4/91

4/91

1/15

4/97

1/43

1/6

1

توان مصرفی نرمالیزه

18/6

25/4

22/3

34/2

27/6

31/7

42/7

29/4

توان مصرفی

4/63

4/86

4/76

1/16

4/94

1/48

1/45

1

توان مصرفی نرمالیزه

22

27/3

27

39/3

33/7

38

51/5

34/75

توان مصرفی

4/63

4/79

4/78

1/13

4/97

1/49

1/48

1

توان مصرفی نرمالیزه

27

28/5

27/5

48

44

51

63

44

توان مصرفی

4/61

4/65

4/63

1/49

4/91

1/16

1/43

1

توان مصرفی نرمالیزه

Serial no. 79

تعداد
ورودی
8

16

32

67
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متوسط توان مصرفی ،تأخیر انتشار و سطح مصرفی مدار میباشند.
هرکدام از پارامترها به پارامترهای مربوط به مدار مشابه که با

3.5

SFLD

3

پیادهسازی شده است نرمالیزه میشوند.

2.5

همگی به  FOMمدار  SFLDنرمالیزه شده اند تا بهبود بهدستآمده
مشهود باشد .برای محاسبه  FOMمدارها ،گیتهای  ORبا 32

1
0.5

ورودی با استااده از تکنیکهای مداری مختلف شبیهسازی شدهاند.
با توجه به اینکه مقدار بار خروجی بر روی پارامترهای طراحی تأثیر

0
DPD CCD VCD ECCD

میگذارد ،شبیهسازیها با استااده از بارهای مختلف انجام شد و

LCR

SFLD CKD HSD

(الف)

نتایج در شکل ( 1الف) تا (د) رس شدند .نتایج نشان میدهند که

3.5

مدار دومینو پیشنهادی بهازای همه بارهای خازنی باالترین  FOMرا

3

دارد.

2.5
2

زمی نه انجام شده است ،نتای ج مندرج در مقاالت و نتایج حاصل از

1.5

شبیهسازی مدار پیشنهادی در جدول  3فهرست شده اند .از

1

آنجاییکه نتایج گزارششده در هر مقاله تحت شرایط گوناگون

0.5
0
LCR DPD CCD VCD ECCD

دلیل در جدول  3از پارامترهای نرمالیزه شده استااده شده است تا

SFLD CKD HSD

(ب)

مقایسه بهتری صورت پذیرد .بدین منظور پارامترهای مندرج در هر

3.5

مقاله به مقادی ر مدار متداول در همان مقاله نرمالیزه شده اند.

3

رابطه ( ))4صرف نظر شده است و از معیار شایستگی تعدیلشده

2

( ) FOMmاستااده شده است .این بدان علت است که معموالً در

1.5

مقاالت فقط سطح مصرفی مدار ارائهشده ذکر می شود و سطح

1

مصرفی مدار متداول درج نمی شود .بنابراین  FOMmبا استااده از

0.5

FOM

همچنین در جدول  3از پارامتر مساحت مصرفی در  Anorm( FOMدر

2.5

0

رابطه زیر بهدست میآید:

LCR DPD CCD VCD ECCD

UNA norm
Ptot  norm  t P2  norm

() 8

FOM

جهت مقایسه بهتر مدار پیشنهادی با سایر کارهایی که در این

(مانند فناوری و مدار پایه 14متااوت) بهدست آمده اند ،به همین

FOM

در شکل  FOM ،1مدارهای موردبررسی رس شده است که

2
1.5

SFLD CKD HSD

(ج)

FOM m 

3.5
3
2.5

همانطور که از جدول  3مشهود است مدار پیشنهادی در مقایسه
با سایر مدارها همچنان ازلحاظ معیار شایستگی بیشترین مقدار را

1.5

دارد.

1

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

0.5

گیت  ORبا  32ورودی با استااده از مدار پیشنهادی در چهارگوشه
فرآیند و سه دمای مختلف و ولتاژهای تغذیه ( )VDDمتغیر بین 9/8V

FOM

2

0
DPD CCD VCD ECCD

LCR

SFLD CKD HSD

تا  1/2Vشبیهسازی شدند .تأخیر و توان مصرفی هر مدار به

(د)

پارامترهای مشابه آنها در فرآیند نوعی ،ولتاژ تغذیه  1Vو دمای

شکل  :5مقایسه  FOMهای نرمالیزه شده بهازای بارهای خازني

 110Cنرمالیزه شدند.

مختلف (الف)  5فمتوفاراد( ،ب)  11فمتوفاراد( ،ج)  15فمتوفاراد( ،د)
 21فمتوفاراد

Serial no. 79
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جدول  :3مقایسه پارامترهای مدارهای مختلف با استفاده از نتایج مندرج در مقاالت
مدار
دومینو
پیشنهادی

[]11

[]11

[]8

[]4

[]6

[]1

94

94

49

184

94

254

139

1

1

1

1/8

1/2

2/1

1/2

 32بیت

 32بیت

 32بیت

OR

OR

OR

 79بیت
مقایسهكننده

 27بیت

 8بیت

 32بیت

AND-OR

OR

MUX

71

31

79

166

13

18

41

تعداد ترانزیستور

9/63

9/4

2/2

1/91

-

4/76

-

توان نرمالیزه

1

9/43

1

9/64

9/6

9/4

4/72

تأخیر نرمالیزه

1/11

1

1/8

1

1

1

1

 UNAنرمالیزه

3/93

2/68

2/67

2/12

-

2/61

-

FOMm

)(nm
ولتاژ تغذیه )(V

مدار پایه

Delay

Power

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

پیشنهادی در چهارگوشه فرآیند ( fPfN ،sPfN ،sPsNو  )fPsNبا ولتاژ
تغذیه  1Vو دمای  119 Cدر شکل  8نشان داده شده است .با توجه
به شکل  ،8توان مصرفی مدار پیشنهادی در گوشههای مختلف حداکثر

1.1

1.2

1
VDD

 %11افزایش داشته است که نشاندهنده پایین بودن توان مصرفی مدار
پیشنهادی در گوشههای مختلف است .همچنین با توجه به این شکلها
میتوان نتیجه گرفت مدار پیشنهادی با تغییرات فرآیند ،ولتاژ و دما

0.9

شکل  :7اثر تغییر ولتاژ تغذیه روی تأخیر و توان مصرفي در دمای

110C

کارکرد مناسبی دارد.
Power

Delay

Power

0.6
0.4
0.2
0
110

-50

25

Normalized Delay and Power

1
0.8

Temperature

شکل  :6اثر تغییر دما روی تأخیر و توان مصرفي در سه دمای
مختلف

Serial no. 79

Delay
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

FF

SS

SF

FS

TT

Normalized Delay and Power

1.2

0.8

Normalized Delay and Power

نتایج مربوط به تأخیر و توان مصرفی نرمالیزهشده در فرآیند نوعی
بهازای سه دمای مختلف در فرآیند نوعی ( )tPtNبا ولتاژ تغذیه  1Vدر
شکل  6و بهازای ولتاژ تغذیه ( )VDDمتغیر بین  9/8Vتا  1/2Vدر
دمای  110Cدر شکل  4ترسی شده است.
همچنین اثر تغییر فرآیند روی تأخیر و توان نرمالیزهشده مدار

فناوری ساخت

Process Corner

شکل  :8اثر تغییر فرآیند روی تأخیر و توان مصرفي مدار
پیشنهادی
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 نتیجهگیری-4
 برای کاهش توانECCD  یک تکنیک مداری بنام،در این مقاله
مصرفی و افزایش استحکام گیتهای عریض پیشنهاد گردید که در آن
از مقایسه جریان شبکه پایینکش با جریان مرجع برای تولید خروجی
 جهت کاهش توان کلیدزنی در مدار دومینو.مناسب استااده شده است
 دامنه تغییرات دو سر شبکه پایینکش کاهش داده شده،پیشنهادی
 بهدلیل بزرگ بودن ظرفیت خازنی دو سر شبکه پایینکش در.است
 کاهش دامنه تغییرات آن تأثیر بسزایی در کاهش،گیتهای عریض
 ولتاژ آستانه، همچنین بهدلیل اثر بدنه.توان مصرفی دارد
ترانزیستورهای شبکه پایینکش افزایش یافته و جریان نشتی زیر
 درنتیجه توان نشتی کاهش و مصونیت در برابر نویز.آستانه ک میشود
.گیتهای عریض افزایش مییابد
مدار دومینو پیشنهادی و سایر مدارهای دومینو با استااده از یک
 نتایج. شبیهسازی و مقایسه شدندCMOS  نانومتر19 مدل فناوری
شبیهسازیها بیانگر کاهش چش گیر توان مصرفی و افزایش مصونیت
.در برابر نویز مدار پیشنهادی نسبت به دومینو استاندارد میباشد
بهدلیل اینکه تعداد ترانزیستورها و سطح مصرفی مدار پیشنهادی
نسبت به دومینو استاندارد بیشتر است از یک معیار شایستگی
 با.) که پارامترهای مه طراحی را در برمیگیرد استااده شدFOM(
 باالتری نسبت بهFOM  مدار پیشنهادی،توجه به نتایج شبیهسازیها
 بنابراین برای کاهش توان مصرفی و نیز افزایش.دومینو استاندارد دارد
مصونیت در برابر نویز گیتهای عریض مورداستااده در ریزپردازندههای
.جدید مناسب میباشد
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