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 کاهش قابلیت اطمینان ناشی از افزایش نرخ خطای نرم این سیستمها، یکی از مهمترین چالشها برای سیستمهای دیجیتال در مقیاس نانو:چکیده
 نرخ خطای گذرای چندتایی نا شی از برخورد یک ذره پرانرژی به سطح ترا شهها بیش از، به مقیاس نانوCMOS  با ر سیدن ابعاد تکنولوژی.میبا شد
 تکنیکهای بهینهسازی باید به صورت آگاه از خطاهای گذرای، در فرآیند طراحی این سیستمها، بنابراین.نرخ خطای گذرای تکرخدادی خواهد بود
 در این. چارچوبی جدید برای بهبود تحملپذیری مدارهای ترکیبی در برابر خطاهای چندتایی ارائه شده ا ست، در این مقاله.چندتایی انتخاب شوند
 نرخ خطای نرم چندتایی، پو شش الکتریکی این دروازهها افزایش داده شده ا ست و از این طریق، با اندازهگذاری مجدد دروازههای حساس،چارچوب
 نشتتان میدهد که اندازهگذاریISCAS’85  نتایب به دستتت آمده از آزمایشهای تجربی بر روی مدارهای محک.مدارهای ترکیبی بهبود یافته استتت
 نرخ خطای نرم مدار در4X  موجب بهبود،مجدد دروازهها در حضور همزمان گذارهای چندرخدادی و تکرخدادی با استفاده از چارچوب پیشنهادی
 نرخ خطای نرم مدار در مقایستته با زمانی خواهد بود که اندازهگذاری دروازهها2X مقایستته با پیش از اندازهگذاری دروازههای مدار و همچنین بهبود
.تنها در حضور گذارهای تکرخدادی انجام میگیرد؛ درحالیکه سربار مساحت ناشی از دو روش یکسان میباشد
. خطای چندتایی، اندازهگذاری دروازه، خطای نرم، تحملپذیری در برابر اشکال، سیستمهای دیجیتال:واژههای کلیدی
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Abstract: The aggressive device scaling and exponential increase in transistor counts of a chip have increasingly made the modern
integrated circuits more susceptible to soft errors. Soft errors are caused by strikes from energetic particles such as neutrons and alpha
particles. With the emerging nanoscale CMOS technology, Multiple Event Transients (METs) originated from radiation strikes are
expected to become more frequent than Single Event Transients (SETs). So in design process of such circuits, optimization techniques
are required to be aware of multiple-event transient faults. In this paper, a new framework to improve the tolerability of combinational
circuits against METs is provided. In this context, by resizing the sensitive gates, electrical masking of the gates are increased and thus,
the Soft Error Rate (SER) of the combinational circuit is improved. The experimental results on ISCAS’85 benchmark circuits show
that using the proposed framework, which considers METs, leads to 4X improvement in SER of the circuits compared the original
circuit. Also 2X improvement in circuit SER is achieved when only SETs are taken into consideration for gate sizing.
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 -1مقدمه
با افزایش کاربرد سیستمهای دیجیتال [ ]6و کاهش روزافزون ابعاد
ساخت مدارهای مجتمع دیجیتال در تکنولوژی  ،CMOSحساسیت این
مدارها در برابر اشکالهای گذرا بهشدت افزایش یافته است [.]2
اشکالهای گذرا اغلب بر اثر برخورد تصادفی ذرات پرانرژی حاصل از
اشعههای کیهانی و ذرات باردار ثانویه حاصل از واکنش هستهای بین
ذرات نوترن برخوردکننده و اتمهای سیلیکون حاصل میشوند [ .]9اگر
ذره پرانرژی به بخش ترکیبی مدار برخورد کند ،جریان گذرای ایجادشده
در دروازه منطقی ،باعث تولید یک پالس ولتاژ گذرا در خروجی آن دروازه
منطقی خواهد شد و منطق آن سلول را تغییر خواهد داد .این ولتاژ گذرا
را گذار تکرخدادی )SET( 1مینامند SET .ایجادشده در طول مسیر
انتشار خود در مدار ترکیبی ،اگر بتواند سه شرط زیر را برآورده کند باعث
ایجاد خطا در سیستم میشود (به این نوع خطا ،خطای نرم میگویند و
فراوانی آن را نرخ خطای نرم )SER( 2نامند):
پالس اشکال در طول یک مسیر منطقی منتشر شود و به
.i
حداقل یک لچ یا سلول دیگر حافظه برسد.
پالس اشتتکال رستتیده به ورودی یک ستتلول حافظه دارای
.ii
عرض و ارتفاع کافی برای تغییر وضعیت سلول حافظه باشد.
پالس اشکال گذرا در مدت زمانی که عناصر حافظه
.iii
نمونهبرداری میکنند ،به ورودی سلولهای حافظه برسند.
اگر هر یک از سه شرط فوق برآورده نشود ،اصطالحاً اشکال پوشش
داده شده ا ست؛ پو شش مربوط به هر یک از سه شرط فوق را بهترتیب
پوشش منطقی ،3پوشش الکتریکی 4و پوشش زمانی 5مینامند.
برای تکنولوژیهای پیشتتتین ،اصتتتلیترین نگرانی طراحان غلبه بر
اشکالهای گذرای تکرخدادی ،)STFs( 6ناشی از برخورد ذرات پرانرژی
بود .اما با کاهش ابعاد ابزارها ،احتمال اینکه بار ایجاد شده بر اثر واکنش
ه ستهای بین ذرات نوترن برخوردکننده و اتمهای سیلیکون تو سط دو
یا چند ناحیه حساس به صورت همزمان جمعآوری شود ،افزایش یافته
است .این پدیده موجب ایجاد گذار چندرخدادی ( 7)METدر سلولهای
منطقی که در مجاورت هم قرار دارند میشتتود .شتتکل  6مثالی از ایجاد
گذار چندرخدادی در یک مدار نمونه را ن شان میدهد .همانطور که در
شکل ن شان داده شده ا ست ،برخورد یک ذره پرانرژی به سطح ترا شه
با عث ای جاد همز مان پالس گذرا در دروازه های G3و  G2شتتتود .در
تکنولوژیهای امروزی با پیشتتتی گرفتن نرخ رخداد METها از SETها،
چشمپوشی از اثر آنها غیرممکن شده است.
بسیاری از راهکارهایی که تاکنون برای کاهش نرخ خطای نرم
ارائهشدهاند ،اشکالهای چندرخدادیMET( 8ها) را در نظر نگرفتهاند و
از قابلیت الزم برای مقاومسازی مدارها در حضور این نوع اشکاالت
برخوردار نمیباشند .لذا ،نیاز به ارائه روشهای جدید جهت کاهش نرخ
خطای نرم در حضور METها بسیار ضروری میباشد .یکی از سادهترین
و درعینحال مؤثرترین روشهای افزایش اتکاپذیری مدارهای دیجیتال
در برابر اشکالهای گذرا تک رخدادی ،اندازهگذاری دروازههای منطقی
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کاهش نرخ خطای نرم چندگانه . . .

میباشد .در این روش با تغییر نسبت عرض به طول کانال ()W/L
ترانزیستورهای مدار میتوان موجب کاهش احتمال تولید اشکال توسط
هر دروازه و همچنین افزایش احتمال پوشش الکتریکی هر دروازه در
مدار شد.
در این مقاله چارچوب جدیدی مبتنی بر اندازهگذاری دروازههای
منطقی برای کاهش نرخ خطای نرم حاصل از METها ارائه شده است.
چارچوب پیشنهادی ابتدا از طریق محاسبه پارامترهای معرفی شده برای
تمامی دروازههای مدار ،به شناسایی بخشی از دروازههای مدار که
بیشترین نقش در تولید و انتشار خطای گذاری ناشی از METها و
SETها را دارند ،میپردازد .دروازههای شناساییشده بهعنوان مجموعه
دروازههای نامزد برای اندازهگذاری مجدد انتخاب میشوند .سپس،
بهمنظور کاهش نرخ خطای نرم مدار ،با اجرای یک الگوریتم بهینهسازی
حریصانه ،دروازههای عضو مجموعه نامزد اندازهگذاری مجدد میشوند.
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شکل  :1ايجاد گذار چندرخدادی

 -2کارهای پیشین
پژوهشهای زیادی برای بهبود خطای نرم حاصل از  METsدر حافظهها
انجامشده است[ .]1-7این در حالی است که تحقیقات محدودی برای
تحلیل و مقاومسازی مدارهای ترکیبی در برابر  METsها صورت گرفته
است .اخیراً  Hsuan-Mingو همکاران [ ]1با ارائه روشی ،پالس ولتاژ ناشی
از برخورد ذرات نوترون را تخمین زده و با استفاده از روش تحلیل زمانی
ایستا ،مشابه آنچه در [ ]4ارائه شده است ،به تخمین نرخ خطای نرم
میپردازند .در [ ]0یک تکنیک تخمین نرخ خطای نرم در حضور
گذارهای چندرخدادی ،در سطح مدار ارائه شده است که از اطالعات
سطح چینش مدار بهره میبرد .در روش پیشنهادی ،سطحی از مدار که
توسط ذره برخوردکننده تحت تأثیر قرار میگیرند ،با استفاده از الگوهای
منظمی که در چینش حافظهها وجود دارد ،تخمین زده میشود .در []3
راهکاری برای ارزیابی اثرگذارهای چندرخدادی و تکرخدادی بر روی
مدارهای ترکیبی و ترتیبی با استفاده از مدلهای درخت تصمیم دودویی
و درخت تصمیم جبری ارائه شده است .در [ ]68با بهرهگیری از یک
راهکار جایابی ،سعی در کاهش نرخ خطای ناشی از گذارهای
چندرخدادی میشود .سربار ناشی از پیچیدگی مسیرها هنگام تغییر
محل دروازهها بعد از اجرای این الگوریتم ،نیز از جمله نقاط ضعف این
روش محسوب میشود .در [ ]66تکنیکی ارائهشده است که در آن تالش
میشود در زمان سنتز مدار ،دروازههایی که از نظر منطقی در مسیر
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با توجه به اینکه در تکنولوژیهای امروزی نرخ وقوع METها نسبت
به SETها در حال افزایش استتت ،میبایستتت اندازهگذاری دروازهها در
حضور METها انجام گیرد.

Weak
Attenuation

X4
UP Sizing

Weak
Attenuation

Masking

X2
Down Sizing

یکدیگر قرار گرفتهاند ،از نظر فیزیکی نیز در مجاور هم باشند .این کار
موجب میشود که در صورت وقوع همزمان خطا در آنها در مسیرهای
همگرا ،خطاها یکدیگر را پوشش دهند و نرخ خطا کاهش پیدا کند .اما
نتایب حاصل از آن نشان میدهد که مسیرهای همگرا ،همواره باعث
کاهش نرخ خطای نرم نخواهند شد و در مواردی حتی باعث افزایش آن
خواهد شد .اخیراً در [ ]62از این واقعیت که ابزارهای صنعتی سلولهای
مداری ترکیبی را به صورت غیریکنواخت در سطح چینش مدار قرار
میدهند و فضای خالی زیادی بین سلولها وجود دارد ،بهمنظور کاهش
نرخ خطای نرم بهره برده است .از سویی دیگر با توجه به اینکه سلولهای
حساس به خطای نرم به صورت غیریکنواخت در سطح چینش مدار واقع
شدهاند؛ بهکمک توزیع مجدد فضاهای خالی موجود در هر ردیف چینش
با توجه به میزان حساسیت بین جفت دروازههای مختلف ،سعی در
افزایش پوشش خطای مدار و کاهش نرخ خطای نرم مدار میکند .در
این روش ابتدا تکتک ردیفهای چینش تحلیل میشوند .برای هر
ردیف ،سلولهای مجاور که پتانسیل پوشش بین آنها وجود دارد،
شناسایی میشوند و سپس با حذف فضاهای خالی بین سلولهایی که
احتمال پوشش بین آنها زیاد است و از طریق افزودن این فضا بین
سلولهایی که احتمال پوشش بین آنها کم است ،احتمال ایجاد خطای
همزمان در آنها کاهش مییابد.

کاهش نرخ خطای نرم چندگانه . . .

Pulse
Attenuation

Masking

 -3اندازهگذاری دروازهها
با بزرگتر کردن اندازه دروازههای منطقی و افزایش اندازه خازن مؤثر
آنها ،احتمال اینکه ذره برخوردکننده به یک گره موجب ایجاد پالس
ولتاژ گذرا در خروجی آن دروازه شود ،کاهش مییابد؛ از این نظر ،بزرگتر
کردن اندازه دروازه همواره باعث کاهش احتمال وقوع خطای ناشی از
برخورد مستقیم یک ذره باردار با آن دروازه خواهد شد .اما از سویی
دیگر ،بزرگتر شدن اندازه یک دروازه باعث افزایش قابل توجه قدرت
راهاندازی آن دروازه خواهد شد؛ این خود موجب میشود تا پالسهای
گذرای کوچکی که توسط دروازه پوشش داده میشوند ،به راحتی از
دروازه بزرگشده عبور کنند .بنابراین ،افزایش اندازه یک دروازه ،از یک
سو ،احتمال تولید اشکال را کاهش داده و از سوی دیگر ،موجب افزایش
احتمال انتشار اشکال از آن دروازه میشوند .تمامی موارد ذکرشده برای
حالت کوچک کردن دروازهها نیز در حالت برعکس صادق میباشد .شکل
 2اثر اندازهگذاری بر پالس اشکال تولیدشده و پالس اشکال عبوری از
یک دروازه  ANDرا نشان میدهد.
در هر مدار ،یک ترکیب از اندازههای دروازههای مدار وجود دارد که
به ازای آن ترکیب ،نرخ خطای نرم مدار حداقل خواهد بود .بنابراین
میتوان با تغییر اندازهگذاری دروازههای مدار ،نرخ خطای نرم آن را
حداقل کرد .اما نکته قابل توجه این است که اندازهگذاری دروازههای
مدار در حضور  SETها تنها موجب حداقل شدن نرخ خطای نرم حاصل
از SETها خواهد شد و مدار اندازهگذاریشده در حضور METها بهینه
نخواهد بود.
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X1
Strong
Attenuation

شکل  :2اثر اندازهگذاری دروازه بر توليد و انتشار پالس گذرا

در اینجا اثر تفاوت اندازهگذاری مدارها در حضور SETها و METها
را مورد مطالعه قراردادیم .در این آزمایش نرخ خطای نرم مدار  ،C17از
خانواده مدارهای محک استتتاندارد  ISCAS’85را در  92اندازه متفاوت،
یکبار در ح ضور SETها و بار دیگر در ح ضورMETها محا سبه کردیم.
همانطور که در شکل  9ن شان داده شده ا ست ،نرخ خطای نرم مدار
 C17در حضور SETها در اندازه  7مدار حداقل شده است؛ در حالی که
نرخ خطای نرم حاصل از METها در اندازه  62حداقل شده است .نتایب
نشان میدهد که سایز بهینه مدار در ح ضور SETها و METها متفاوت
خواهد بود؛ لذا ،برای ر سیدن به مداری که در ح ضور METها کمترین
نرخ خطای نرم را داشتته باشتد ،میبایستت اندازهگذاری مدار با در نظر
گرفتن METها انجام گیرد.

 -4چارچوب پیشنهادی کاهش نرخ خطای نرم
شکل  7چارچوب پیشنهادی کاهش نرخ خطای نرم در حضور METها
با بهرهگیری از اندازهگذاری دروازههای منطقی را نشان میدهد.
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Circuit SER in The Presence of SETs Circuit SER in The Presence of METs
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شکل  :3نرخ خطای نرم تحت اندازهگذاری مدار  C17در حضور
METها و SETها

در این چارچوب ابتدا نرخ خطای نرم ،در خروجی تمامی دروازههای
مدار در حضور METها با استفاده از روش ارائهشده در بخش  1محاسبه
میگردد .سپس ،بخشی از دروازههای مدار ،با بیشترین نرخ خطای نرم
بهعنوان دروازههای نامزد برای اندازهگذاری انتخاب می شوند .در مرحله
بعد ،دروازه های نامزد وارد فرآیند اصتتتلی الگوریتم یعنی اندازه گذاری
مجدد میشوند.

کاهش نرخ خطای نرم چندگانه . . .

 -5تخمین نرخ خطای نرم در حضور گذارهای چند رخدادی
بهعنوان اولین گام در روش پیشنهادی ،ابتدا  SERمدار در حضور
METها اندازهگیری میشود .در این بخش روش تخمین  SERدر
چارچوب پیشنهادی را معرفی خواهیم کرد.
 -1-5خطای نرم در حضور گذارهای چند رخدادی
اولین گام در تخمین نرخ خطای نرم در حضور گذارهای چند رخدادی،
م شخص کردن دروازههایی ا ست که امکان وقوع همزمان خطا در آنها
وجود دارد.
در [ ]69با استفاده از اطالعات سطح دروازه مدار ،مدلی برای
پیشبینی مجاورت دروازههای یک مدار قبل از تولید چینش آن ارائه
شده است (الزم به ذکر است که این یک فرض محدودکننده برای
چارچوب پیشنهادی نمیباشد و میتوان با استفاده از اطالعات چینش
مدل دقیقتر خطاهای همزمان را شناسایی کرد) .در این مدل فرض
میشود دو یا چند دروازه مجاور یکدیگرند ،اگر آنها شامل مجموعه زیر
باشند )6 :دروازه و دروازههای گنجایش ورودی آن )2 9دروازه و
دروازههای گنجایش خروجی آن )9 ،10دروازههای مشترک در گنجایش
ورودی )7 11دروازههای مشترک در گنجایش خروجی .12این مجموعه
شامل تمام جفت دروازههایی است که امکان وقوع همزمان خطای گذرا
در آنها وجود دارد .برای هر دروازه  gمجموعهای به نام مجموعه
مجاورت )AS( 13معرفی میکنیم که شامل دروازههایی است که امکان
وقوع همزمان خطا در  gو آنها وجود دارد.
نرخ خطای نرم برای یک مدار (  ) SERCircuitدر حضور METها به
صورت حاصل جمع نرخ خطای نرم تمامی دروازههایی که به صورت
همزمان دچار خطا میشوند ،محاسبه میشود.

<

N node

()6
G

SES

SOTF

SERi , j



SERCircuit 

) i  0 jAS ( i

که در آن  N nodeتعداد کل گرههای مدار ا ست SERi , j .نرخ خطای
نرم نا شی از وقوع خطای همزمان در دروازه  iو  jا ست و از رابطه زیر
محاسبه میشود:

C

()2

)SERi , j  Pgen (i)  Pgen ( j)  PSofte error(i, j

که )  Psofterror(i, jاحتمال پیشامدی است که پالسهای گذرای
ایجادشده در دروازههای  iو  jبتوانند منجر به بروز خطای نرم در هر
G

کدام از فلیپ فالپهای مدار شود Pgen (i ) .احتمال تولید یک اشکال
گذرا در گره  iمیباشد و از رابطه زیر محاسبه میشود ]:[1
) Pgen (i )      Pactivate (i
()9

SER

شکل  :4چارچوب پيشنهادی کاهش نرخ خطای نرم

Serial no. 80

که  اشاره به شار نوترون برخوردکننده به سطح تراشه دارد و از
طریق طیف نوترون محاسبه میشود ]  .[1سطح مقطع چینش و
 Pactivateاشاره به این دارد که اشکال گذرا تولیدشده در یک گره مدار تنها
به ازای برخی از حاالت بردارهای ورودی فعال خواهد شد ] .[1همچنین
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) Psofterror(i, j, qبه اثر پوششهای سهگانه وابسته است و میتواند به
صورت زیر محاسبه شود:
()7

) (i, j, k )  Pelec (i, j, k

N ff

P

log ic

Psofterror(i, j ) 

k 0

که در آن  N ffنشان دهنده تعداد کل فیلیپ-فالپهای مدار است.
) Plog ic (.اثر پوشتتشهای منطقی و ) Pelec (.اثر پوشتتشهای الکتریکی و
زمانی را نشان میدهند

[.]69

 -2-5تخمین نرخ خطای نرم

 -6تشکیل مجموعه دروازههای نامزد جهت اندازهگذاری
مجدد
در حالت ایدهآل تمامی دروازههای مدار باید بهعنوان نامزدی برای
اندازهگذاری انتخاب شوند .اما با بزرگ شدن ابعاد مدار این امر امکانپذیر
نمیباشد .بنابراین ،با معرفی پارامتر شرکتپذیری تنها بخشیهایی از مدار
که نقش زیادی در  SERکلی مدار دارند را بهعنوان نامزدهای اندازهگذاری
مجدد (مجموعه نامزد  )Cانتخاب میکنیم .پارامترهای زیادی همچون
اندازه مدار ،اندازه خازن خروجی ،اندازه گنجایش قیف ورودی 14دروازه،
اندازه گنجایش قیف خروجی 15دروازه و فاصله دروازه از خروجیهای مدار
تأثیر زیادی بر میزان مشارکت هر دروازه در نرخ خطای کلی مدار دارد.
بهعالوه ،در حضور METها پارامترهای دیگری نظیر دروازههای مجاور هر
دروازه ،اندازه گنجایش قیف خروجی و اندازه گنجایش قیف ورودی
مشترک بین دروازههایی که دچار خطای همزمان شدهاند ،فاصله
دروازههای خطادار از یکدیگر و مسیرهای همگرا و دوباره همگرا در
گنجایش قیف خروجی و گنجایش قیف ورودی دروازههای خطادار نیز
تأثیرگذار میباشد .نکته حائز اهمیت که میبایست در اینجا به آن اشاره
کرد ،آن است که تحلیلها نشان میدهد که دروازههای مدار در حضور
METها نرخ خطای نرم متفاوتی را در خروجی خود و در مقایسه با زمان
حضور SETها تجربه میکنند .بنابراین ،انتخاب بخشی از دروازههای مدار
بهعنوان دروازههای حساس و نامزد برای اندازهگذاری مجدد در شرایط

Serial no. 80

حضور METها در مقابل شرایط حضور SETها کامالً متفاوت خواهد بود.
ازاینرو ،دروازههایی از مدار که پیش از این تنها در حضور SETها بهمنظور
کاهش نرخ خطای نرم اندازهگذاری مجدد میشدند ،اکنون در حضور
METها اندازهگذاری مجدد آنها لزوماً موجب بهبود نرخ خطای نرم مدار
نخواهد شد و یا با سربار زیادی همراه خواهد بود .در این شرایط میبایست
شناسایی دروازههای نامزد در حضور METها صورت پذیرد و فرآیند
اندازهگذاری مجدد دروازهها بر این مبنا انجام شود .همانطور که در شکل
 1نشان داده شده است ،نتایب تحلیل نشان میدهد که در صورت عدم
احتساب پارامترهای مربوط به METها در انتخاب دروازههای نامزد،
اعضای این مجموعه بیش از  %14در مقایسه با حالتی که تنها اثر SETها
در نظر گرفته شود ،متفاوت خواهد بود .این امر درنهایت تأثیر چشمگیری
بر بهبود نرخ خطای نرم کلی مدار در مقایسه با زمانی که اندازهگذاری
تنها در حضور SETها انجام شود ،خواهد داشت .شکل  1میزان تفاوت
دروازههای عضو مجموعه نامزد ،هنگامی که این مجموعه در حضور
SETها در مقایسه با زمانی که این مجموعه در حضور METها ها تشکیل
میشود را در مدارهای محک  ISCAS85نشان میدهد.
100
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40
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Benchmark
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C432

)Candidate set change(%

تاکنون روشهای کمی برای تخمین نرخ خطای نرم در ح ضور METها
معرفی شده ا ست .در اینجا از روش ارائه شده در [ ]69بهره میبریم که
در آن ،از یک منطق چهار مقداری و همچنین یک ستتیستتتم احتمالی
برای انتشتتتار خطای چندرخدادی به ستتتمت خروجیهای نهایی مدار
استتتفاده شتتده استتت .همانطور که بیان شتتد ،در [ ]69با استتتفاده از
اطالعات سطح گیت مدار سعی در تخمین دروازههای مجاور یکدیگر را
دار ند .پس از تعیین م حل وقوع  METها و تزریق خ طا به صتتتورت
همزمان ،قیف خروجی آن دروازهها به صورت ساختاری مرتب می شوند
و خطا در طول آنها به سمت خروجیهای نهایی مدار منتشر می شوند.
برای در نظر گرفتن اثر ت ضعیف پالسها هنگام عبور از دروازهها از مدل
ارائه شده در  ]67[ SEAT-LAا ستفاده می شود .درنهایت با محا سبه
پوشش زمانی در خروجیهای نهایی مدار نرخ خطای نرم مدار به دست
میآید.

کاهش نرخ خطای نرم چندگانه . . .

0

شکل  :5اختالف مجموعه دروازههای نامزد در حضور  METو SET

برای تشتتتکیل مجموعه دروازه های نامزد ( ،)Cابتدا مدار را با یک
گراف مدل میکنیم؛ به طوری که رأس ها نشتتتان ده نده دروازه ها و
فیلیپ-فالپها و یالها ن شاندهنده ات صاالت بین دروازهها با شند .یک
مسیر از نقطه  uبه نقطه  vبا

i

 Dنشان داده می شود که یک  nتایی

u v

مرتب از رأسهای گراف ا ست .همچنین

i

 Dمجموعه همه م سیرهای

u v

موجود از نقطه  uبه نقطه  vمیباشد:
)D  (u, n , n ,..., v
()1
2

1

u ,v

اگر دروازه  gرا در نظر بگیریم ،هر دروازهای از مدار که مستتیری از
آن به دروازه  gوجود داشتتته باشتتد ،عضتتو مجموعه مخروط ورودی

16

( )FICدروازه  gمیباشد .بنابراین برای  FICهر دروازه خواهیم داشت:
()1



FIC( g )  ni |ni  v, Dn  g  
i

همچنین هر دروازه از مدار که مستتتیری از آن به دروازه  gوجود
داشته باشد عضو مجموعه مخروط خروجی )FOC( 17دروازه  gمیباشد:
()4



FOC( g )  ni |ni  v, Dg n  
i

حال برای انتخاب دروازههای نامزد  Cابتدا برای هر دروازه  gپارامتر
 18SOTFرا معرفی میکنیم که بیانگر تمامی  METو SETهایی استتتت
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که در مخروط ورودی دروازه  gرخ میدهند .همانطور که در شتتکل-1
الف نشان دادهشده است ،فرض کنید تمامی دروازههای واقع در مخروط
خروجی دروازه  gدر شکل -1الف را حذف کنیم و آن را به صورت یک
خروجی نهایی در نظر بگیریم و آن را به صورت م ستقیم به یک فلیپ
فالپ مت صل کنیم ( شکل-1ب) .در این صورت ) SOTF(gبه صورت
مجموع خطاهای گذرای قابل مشاهده در خروجی  gاست که در نتیجه
 METو  SETهایی استتتت که در مخروط ورودی دروازه  gرخ میدهد.
این پارامتر به صورت زیر تعریف میشود:
()0
) SOTF  MFR( g )  SFR( g
که در آن MFR ،نرخ خطای قابل مشاهده در خروجی دروازه  gناشی
از وقوع  METدر دروازههای واقع در مخروط ورودی دروازه  gمیباشد و
به صورت زیر محاسبه میشود:
()3
) MFR( g )   P (i, j, g ).P (i, j, g
log ic
) i , j | ( i , j )AS ( Gk
) kFIC ( g

elec

که در آن )  P (i, j, gو )  P (i, j, gبهترتیب احتمال پوشش
elec

l o gic

الکتریکی و منطقی پالسهای ایجادشده در دروازههای  iو  jدر طول
مسیر انتشار به دروازه  gمیباشد .همچنین ) SFR(gنرخ خطای قابل
مشاهده در خروجی دروازه  gحاصل از وقوع SETها در دروازههای واقع
در  FICدروازه  gمیباشد و به صورت زیر محاسبه میشود:
) .Pelec (k , g

()68

P

log ic

SFR( g ) 

) kFIC ( g

FCO

F.F

G
(الف)
FOI

G
(ب)
شکل  FOC :6و  FOIدروازه خطادار G

هنگامی که یک پالس گذرا از دروازه  gعبور میکند و بهسمت
خروجیهای اصلی مدار منتشر میشود ،با توجه به پوششهای الکتریکی
و منطقی که در  FOCآن رخ میدهد ،احتمال ذخیره شدن پالس گذرا
کاهش مییابد .بنابراین ،مقادیر ) MFR(gو ) SFR(gهنگام انتشار در
 FOCبهطور قطع کاهش مییابند .فرض کنید در شکل  1دروازه  gتا
یک خروجی مدار  nسطح فاصله دارد ،برای ) MFR(gو ) SFR(gدر
خروجی  kخواهیم داشت:
()66

.Pelec

()62

.Pelec
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i

 MFR( g ).P
 SFR( g ).P

Logic i

MFR( g , k ) 

iFOCfrom. g . to . k

i

،P

log ic i

 Pاحتمال پو شش منطقی و الکتریکی دروازه  iمیبا شد.

eleci

با توجه به اینکه

 Pelec  1و  1
i

()69
()67

Logic i

iFOCfrom. g . to . k

SFR( g , k ) 

 Pخواهیم داشت:

log ici

) MFR( g, k )  MFR( g
) SFR( g, k )  SFR( g

با توجه به رابطه  0خواهیم داشت:
()61
) SOTF( g, k )  SOTF( g
بنابراین ) SOTF(gتقریبی د ست باال ،از شرکتپذیری دروازه  gدر
نرخ خطای نرم در یک خروجی نهایی مدار میباشد.
برای بررستتی تأثیر بخش مشتتترک در مخروط خروجی دروازههای
خطادار و همچنین م سیرهای همگرا و دوباره همگرا در  FOCدروازهها،
بر انتشار پالسهای گذرا توسط هر دروازه ،پارامتر فاکتور انتشار)PF( 19
برای هر دروازه معرفی می شود که برابر با میانگین نرخ خطای نرم قابل
م شاهده در خروجیهای نهایی مدار ا صلی به شرط وقوع همزمان خطا
در دروازههای عضو ) AS(gاست.
()61

)   MFR( g, j, k

g , j | ( g , j ) kPO

) # AS( g

PF ( g ) 

که ) #AS(gت عداد اعضتتتای عضتتتو مجمو عه م جاورت دروازه
میباشد.
با م شخص شدن فاکتور انت شار و میزان خطای م شاهده شده در
خروجی هر دروازه ،فاکتور شتترکتپذیری ( )CFهر دروازه مدار در نرخ
خطای نرم کلی مدار به صورت زیر تعریف میشود:
g

()64

F.F

F.F

کاهش نرخ خطای نرم چندگانه . . .

) SOTF( g ) * PF ( g
CF ( g ) 
totalSER

یک مقدار حداقل برای نرخ شرکتپذیری )MCR( 20جهت هرس
کردن مدار و تشکیل مجموعه  Cانتخاب میکنیم .دروازه  gدر مدار تنها
در صورتی وارد مجموعه  Cخواهد شد که  .CF(g)>MCRبرای مثال ،با
انتخاب  ،MCR=%6تنها دروازههایی به مجموعه  Cاضافه خواهند شد
که در بهترین حالت میتوانند با اندازهگذاری مجدد ،حداکثر میزان %6
میزان  SERکلی مدار را بهبود بخشند .برای هر مدار مقدار  MCRرا
بهگونهای انتخاب میکنیم که حدود ده الی بیست درصد از دروازهها وارد
مجموعه  Cشوند.
باید توجه کرد که بعد از انتخاب یک دروازه و اندازهگذاری مجدد
آن ،نرخ خطای نرم در خروجی تمامی دروازهها تحت تأثیر این
اندازهگذاری قرار خواهد گرفت و تغییر خواهد کرد .بنابراین ،دروازههایی
با بیشترین نرخ خطای نرم در خروجی خود که در مرحله قبل بهعنوان
حساسترین دروازهها برای تغییر اندازه کاندید شده بودند ،ممکن است
تحت تأثیر این اندازهگذاری قرار گیرند و نرخ خطای نرم در خروجی
آنها بهشدت کاهش یابد و در مقابل دروازههایی که پیش از این ،نرخ
خطای نرم کمی را در خروجی خود تجربه کردهاند ،ممکن است تحت
تأثیر این اندازهگذاری نرخ خطای نرم در خروجی آنها افزایش یابد.
ازاینرو الزم است که بعد از اندازهگذاری مجدد هر دروازه ،نرخ خطای
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نرم در خروجی تمام دروازهها مجدداً محاسبه شود و دروازههای نامزد
مجدداً شناسایی شوند.

 -7الگوریتم اندازهگذاری مجدد دروازهها

0.07

Serial no. 80

0.11

چارچوب پیشنهادی در  C++پیادهسازی شده است و بر روی یک ماشین
با پردازنده  COREi3و حافظه  7گیگابایت اجرا شده است .آزمایشها بر
روی مجموعه مدارهای محک استاندارد  ISCAS85انجام شده است.
مجموعه دروازههای مورد استفاده مبتنی بر کتابخانه ]61[ NANGATE

0.1

 -8نتایج شبیهسازی

0.13

از بین تمامی سناریوهای ممکن ،تنها سناریویی را در نظر میگیریم
که بهطور قطع میزان  SERرا بهبود بخشد (  .) SER  0سپس اولویت
با اندازهگذاری دروازههایی خواهد بود که میزان مساحت را کاهش
میدهد (  .) Area  0درنهایت آنهایی که حداقل میزان افزایش
مساحت را داشته باشند ،) Area  0 ( ،اندازهگیری مینماییم .بهعنوان
یک محدودیتِ زمانی سختگیرانه ،تأخیر کلی مدار را به تأخیر اولیه مدار
محدود میکنیم؛ بنابراین دروازههایی که در مسیر بحرانی قرارگرفتهاند،
تنها زمانی برای بهبود  SERمدار اندازهگذاری میشوند که بتوانند تأخیر
مدار را نیز بهبود بخشند (با بزرگ شدن اندازه دروازه).

LOGIC CHAIN

4BIT ADDER

0.18

Areapost sizing  Areapre sizing

)SER(after resizing

)SER(Befor resizing

0.21

()60

SERpre sizing  SERpost sizing

SES 

در تکنولوژی  45nmبوده و شامل دروازههایی با اندازههای مختلف ،X1
 X2و  X4میباشد .دروازهها با اندازه  X2بهعنوان دروازههای پایه مورد
استفاده قرار میگیرند و دروازهها با اندازه  X1و  X4بهترتیب ،دروازههای
با اندازه کوچکتر و بزرگتر میباشند.
در بخش اول از نتایب ،ابتدا با استتتفاده از شتتبیهستتازیهای دقیق
 ،Monte-Carlo Hspiceچارچوب کاهش نرخ خطای نرم پیشتتتنهادی
صحتسنجی شده است.

C17

SER IN THE PRESENCE OF METS

در الگوریتم پیشنهادی سه پارامتر تأخیر ،مساحت ( )Areaو نرخ خطای
نرم ( )SERبهعنوان پارامترهایی که تحت تأثیر اندازهگذاری دروازهها
میباشند را مورد بررسی قرار میدهیم .مساحت مدار با محاسبه مجموع
مساحت تمامی دروازههای مدار مشخص میشود .در اینجا ،بر روی
سربارهای تأخیر و مساحت که تغییر اندازه دروازهها ایجاد میکنند تمرکز
میکنیم؛ اما از آنجایی که مجموع مساحت سلولها رابطه مستقیمی با
توان کل مدار خواهد داشت ،بنابراین مساحت تعریفشده ،تقریب
مناسبی از توان مصرفی مدار خواهد بود.
همانطور که در شکل  9نشان داده شده است ،بعد از تشکیل
مجموعه  ،Cالگوریتم پیشنهادی هر دروازه  gعضو مجموعه  Cرا انتخاب
میکند ،سپس با اندازهگذاری آن دروازه (بزرگ کردن/کوچک کردن)،
مجدداً مساحت ،تأخیر و نرخ خطای نرم مدار بهازای آن تغییر اندازهگیری
میشود .بعد از محاسبه مجدد این پارامترها ،معیاری برای ارزیابی
اندازهگذاری هر دروازه از جنبههای مختلف (تأخیر ،مساحت و نرخ
خطای نرم) محاسبه میشود .البته ،ابتدا از تمامی اندازهگذاریهایی که
موجب بیشتر شدن تأخیر مدار و کاهش کارایی مدار میشود،
چشمپوشی میکنیم .سپس تالش میکنیم از بین تمامی حاالت ممکن،
اندازهگذاریای را بهعنوان حالت نهایی انتخاب کنیم که حداقل میزان
سربار مساحت و حداکثر میزان بهبود  SERرا فراهم آورد .بنابراین،
پارامتر حساسیت )SES( 21را برای مقایسه دروازهها به صورت زیر معرفی
میکنیم:

کاهش نرخ خطای نرم چندگانه . . .

BENCHMARK

شکل  :7اثر اندازهگذاری دروازهها بر نرخ خطای نرم مدارها

برای این منظور نرخ خطای نرم مدارهای محک  C17از خانواده
مدارهای محک  ،ISCAS’85جمعکننده چهار بیتی و یک زنجیره از
دروازههای منطقی در حضورMETها پیش از اندازهگذاری دروازهها و بعد
از اندازهگذاری دروازهها محاسبه شده است .همانطور که در شکل 4
نشان دادهشده است نرخ خطای نرم مدارها بعد از اندازهگذاری دروازهها،
کاهش یافته است .باید دقت کرد که به دلیل زمانبر بودن
شبیهسازیهای  Monte-Carlo Hspiceانجام این آزمایشها برای
مدارهایی با اندازه بزرگ امکانپذیر نمیباشد.
در بخش بعدی از شتتبیهستتازیها تأثیر بهبود نرخ خطای نرم روش
پیشنهادی و همچنین مقایسه میزان بهبود خطای نرم روش پیشنهادی
با روشهای اندازهگذاری ارائه شده در مراجع ] [64-61-9مقای سه شده
است.
اندازهگذاری دروازهها با در نظر گرفتن محدودیت  1%برای سربار
مساحت انجام شده است .نتایب اندازهگذاری دروازههای مدارهای مختلف
در حضور METها و مقایسه آن با روشهای پیشین در جدول  6نشان
داده شده است .در [ ]9با انتخاب بخشی از دروازههای مدار بهعنوان
حساسترین دروازهها نسبت به SETها ،اندازهگذاری مجدد تنها بر روی
این دروازهها صورت میگیرد .در [ ]61اندازهگذاری دروازهها با استفاده
از مفهوم پنجره آسیبپذیری احتمالی بر روی بخشی از دروازههای مدار
بهعنوان آسیبپذیرترین دروازهها به خطای نرم صورت میگیرد .در []64
با استفاده از الگوریتم بهینهسازی اکتشافی ،تمامی دروازههای مدار در
حضور SETها مجدداً اندازهگذاری میشوند .در بخش اول جدول ،6
اطالعات مربوط به مدارها ارائه شده است .ستونهای اول ،دوم ،سوم و
چهارم به ترتیب نام ،تعداد دروازهها ،تعداد ورودیها و تعداد خروجیهای
مدارها را نشان میدهد .در بخش دوم تا پنجم جدول به ترتیب میزان
بهبود نرخ خطای نرم حاصل از METها و خطای نرم مدار حاصل از
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جدول :1مقايسه بهبود نرخ خطای نرم چارچوب پيشنهادی با روشهای مشابه
] [17مرجع

] [16مرجع

] [3مرجع

اطالعات مدارهای محک

چارچوب پيشنهادی

تعداد
ورود
ی

سربار
مساحت

بهبود SER

سربار
مساحت

بهبود
SER

سربار
مساحت

بهبود
SER

سربار مساحت

بهبود
SER

تعداد
خروج
ی

تعداد
دروازه

نام مدار

%2.6

2.6X

-%6.7

2.0X

%6.1

2.1X

%8.4

9X

4

91

618

C792

%6.9

2X

-%2.0

2.9X

%8.0

6.4X

%8.0

9.9X

92

76

282

C733

%7.1

2.0X

-%9.9

9.6X

%1

2.6X

%7.1

9.0X

21

18

909

C008

%9.0

2.1X

-%1.0

9.2X

%1

6.2X

%2.0

7.1X

99

76

171

C6911

%7.6

2.3X

-%66.1

9.1X

%1.9

9.9X

%1.1

9.4X

21

99

008

C6380

%9.1

9.1X

-%1.4

7.7X

%9.4

7.2X

%9.2

7X

678

299

6639

C2148

%2.4

9.2X

-%0.2

9.3X

%6.6

6.3X

%8.7

1.2X

22

18

6113

C9178

%4.9

2X

-%7.7

2.0X

%9.7

6.0X

%3

7.4X

629

640

2984

C1961

%3.6

2.9X

-%9

9X

%7.3

2.4X

%9.6

9.3X

92

92

2761

C1200

%2.2

2.4X

-%68

9.7X

%9.1

6.2X

%7.9

7.6X

680

284

9162

C4112

%7

2.1X

-%1.4

9.2X

%9.19

2X

%9.97

7X

METها در مقایسه با پیش از اندازهگذاری ،بهطور میانگین  4Xبهبود
یابد و سربار مساحتی کمتر از  %9به مدار تحمیل شود.
در بخش سوم آزمایشها ،تأثیر اندازهگذاری دروازهها در حضور
METها و SETها بر نرخ خطای نرم مدار را مورد بررسی قرار دادیم.
همانطور که پیشازاین بیان شد دروازههای مدار در حضور METها نرخ
خطای نرم متفاوتی را در مقایسه با زمانی که تنها خطاهای ناشی از
SETها در مدار وجود دارند ،تجربه میکنند .این موجب خواهد شد که
مجموعه دروازههایی که بهعنوان نامزدهای اندازهگذاری انتخاب میشوند،
در این دو حالت متفاوت باشند .همانطور که در شکل -0ب نشان داده
شده است ،اندازهگذاری دروازههای مدار بر اساس مجموعه دروازههای
نامزدی که تنها در حضور SETها تشکیل شده است؛ موجب خواهد شد
نرخ خطای نرم مدار حاصل از METها بهبود بسیار کمی پیدا کند و
حتی در مدار  C3540این نوع اندازهگذاری موجب افزایش نرخ خطای
نرم شده است .این در حالی است که اگر اندازهگذاری دروازهها طبق
روش پیشنهادی و بر اساس مجموعه دروازههای نامزدی که در حضور
METها و SETها تشکیل شده است ،انجام شود ،نرخ خطای نرم هم در
حضور METها و هم در حضور SETها کاهش مییابد .با توجه به نتایب
حاصل ،نرخ خطای نرم چندگانه ،بعد از اندازهگذاری دروازهها در حضور
METها در مقایسه با روشهای ارائه شده در [ ]2که اندازهگذاری
دروازهها تنها در حضور SETها انجامشده است ،بهطور میانگین ،بهبودی
معادل  2Xداشته است ،این تفاوت ناشی از اندازهگذاری دروازهها در این
روشها که تنها در حضور SETها صورت میگیرد ،میباشد.
در بخش پایانی آزمایشها تأثیر محدودیت مساحت در میزان بهبود
نرخ خطای نرم حاصل از METها در چهار مدار از مجموعه ISCAS’85

Serial no. 80

Ave

( )C1355,C1908,C2670,C3540مورد بررسی قرار گرفته است .در این
آزمایش چارچوب پیشتتتنهادی را با در نظر گرفتن محدودیت های %1
 %61 %68و  %28به کار گرف ته ایم و ن تایب حاصتتتل از آن در نمودار
شتتکل 3نشتتان داده شتتده استتت .همانطور که انتظار میرود کاهش
محدودیت موجب میشتتود تا با تحمیل ستتربار بیشتر روی مستتاحت
مدار ،میزان نرخ خطای نرم مدار نیز بهبود بیشتری پیدا کند .در واقع
کاهش محدودیت مستتتاحت موجب خواهد تا دروازه های بیشتری از
مجموعه دروازه های نامزد بتوانند پیش از نقض محدودیت مستتتاحت
اندازهگذاری شوند و درنهایت موجب افزایش بهبود نرخ خطای نرم مدار
شوند.

 -9نتیجهگیری
این مقاله روش جدیدی برای بهبود نرخ خطای نرم مدارهای ترکیبی
مبتنی بر اندازهگذاری مجدد دروازهها ارائه میدهد .با توجه به کاهش
ابعاد تکنولوژی و افزایش نرخ METها ،چشمپوشی از اثر METها هنگام
اعمال تکنیکهای کاهش نرخ خطای نرم غیرممکن شده است .چارچوب
پیشنهادی ،با استفاده از پارامتر حساسیت ،به شناسایی دروازههای
حساس و اندازهگذاری مجدد آنها میپردازد .نتایب آزمایشها نشان
میدهد که در نظر گرفتن METها موجب بهبود دو برابری نرخ خطای
نرم در مقایسه با زمانی است که بهبود از طریق اندازهگذاری مجدد
دروازهها تنها در حضور SETها صورت میگیرد.
اندازهگذاری دروازهها در حضور همزمان METها و SETها ،بعد از
مرحله جانمایی مدار ،میتواند بهعنوان یک پیشنهاد جهت کارهای آینده
این مقاله باشد.
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