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دانشکده فنی

 برای کاهش توان مصرفی در. در این مقاله یک مدار دینامیکی جدید برای کاهش توان مصرفی مقایسهکنندههای نشانه پیشنهاد میشود:چکیده
 بدین طریق دامنه تغییرات ولتاژ گره. برای پیشبار گره دینامیکی استفاده شده استNMOS مدار دینامیکی پیشنهادی از ترانزیستورهای
 بیتی با استفاده از نرمافزار94  عریض و مقایسهکنندههای نشانهOR  شبیهسازی گیتهای.دینامیکی کم شده و توان مصرفی کاهش مییابد
1/81  کاهش توان و%93 ، بیتی در تأخیر یکسان93 OR  نتایج شبیهسازی گیتهای. انجام شده استCMOS  نانومتر44  در فناوریHSPICE
 کاهش بهترتیب%18  و%23  همچنین نتایج شبیهسازی بیانگر.برابر بهبود مصونیت در برابر نویز را نسبت به مدار دینامیکی متداول نشان میدهند
.در توان مصرفی و تأخیر مقایسهکننده نشانه پیشنهادی نسبت به نوع متداول آن تحت مصونیت در برابر نویز یکسان است
. مصونیت در برابر نویز، جریان نشتی، مدارهای دینامیکی، مقایسهکننده نشانه:واژههای کلیدی

New Dynamic Circuit for Low Power Tag Comparator Design
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Abstract: In this paper, a new dynamic circuit is proposed to reduce power consumption of tag comparators. To reduce the power
consumption in the proposed dynamic circuit, NMOS transistors are used to precharge the dynamic node. In this way, voltage swing
on the dynamic node is decreased and hence the power consumption is reduced. Simulation of wide fan-in OR gates and 40-bit tag
comparators are done using HSPICE simulator in a 90nm CMOS technology model. Simulation results exhibit 42% power reduction
and 1.68× noise-immunity improvement at the same delay compared to the conventional dynamic circuit for 32-bit OR gates.
Moreover, simulation results demonstrate 52% and 16% reduction in the power consumption and delay of the proposed tag
comparator, respectively, at the same noise immunity compared to the conventional one.
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- 1مقدمه
حافظههای نهان 1یکی از قسمتهای پرکاربرد در مسیر داده
ریزپردازندههای جدید میباشند که توان مصرفی و سرعت آنها بهعلت
ارجاعات زیاد از اهمیت خاصی برخوردار است .این حافظهها نقش
مهمی در جبران سرعت پایین حافظه اصلی (خارج تراشه) در مقابل
سرعت باالی ریزپردازنده به عهده دارند؛ بنابراین برای رسیدن به
عملکرد باال با استفاده از موازیسازی در سطح دستورالعمل و استفاده
از محلیبودن 3ارجاعات به حافظه ،بهکارگیری حافظههای نهان بزرگ
ضروری است تا بتوان مسیرهای داده مربوط به واحدهای پردازش
مختلف را از نظر برداشت و ذخیرهسازی داده پشتیبانی کرد [.]1
از سوی دیگر ،کاهش توان مصرفی مخصوصاً برای وسایل
قابلحمل (به دلیل تأثیر مستقیم توان روی عمر باتری) به یک موضوع
مهم تبدیل شده است .حافظههای نهان ازجمله قطعاتی هستند که
توان قابلتوجهی را مصرف میکنند [ .]3-9از سوی دیگر ،اکثر انرژی
مصرفی در حافظههای نهان صرف مقایسه نشانه 9موجود در ثبات
آدرس و نشانههای موجود در حافظه حاوی نشانهها میشود بدین
ترتیب بیشتر توان در مقایسهکنندههای نشانه مصرف میگردد.
مقایسهکنندههای عریض که بیتهای زیادی را باهم مقایسه میکنند
عالوه بر حافظههای نهان ،در صفهای ذخیره – بارگذاری (،9)LSQ
بافرهای انشعاب هدف ( ،2)BTBبافرهای  8TLBو بافرهای مرتبسازی
مجدد ( 8)ROBنیز استفاده میشوند []2؛ بنابراین مقایسهکنندهها که
با گیتهای عریض پیادهسازی میشوند از منابع عمده توان مصرفی در
ریزپردازندهها میباشند.
در شکل  1حافظه نشانه و مقایسهکننده نشانه  94بیتی برای
ریزپردازنده  89بیتی با آدرس فیزیکی  24بیتی نشان داده شده است.
مقایسهکننده نشانه با استفاده از گیتهای  XORدو ورودی و گیت OR
 94ورودی پیادهسازی میشود [ .]8با توجه به شکل  94 ،1بیت نشانه
از ثبات آدرس با  94بیت نشانه موجود در  SRAMمقایسه میشوند تا
در صورت تطابق سیگنال باخت 1صفر شود .از آنجائی که سرعت
موضوع حیاتی است ،مقایسه همه نشانهها بهطور موازی انجام میگردد
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که منجر به افزایش توان مصرفی میشود .اگر انطباقی یافت شد و
سیگنال برد( 4که متمم سیگنال باخت است) تولید شود ،کلمه داده
مرتبط با نشانه از  SRAMداده خوانده میشود تا مورداستفاده
ریزپردازنده قرار گیرد .در غیر این صورت با استفاده از الگوریتمهای
جایگزینی (مانند  )14LRUیک ردیف از حافظه نهان با مقدار جدیدی
جایگزین میشود.
مقایسهکنندههای نشانه متداول با استفاده از مدارهای دینامیکی
پیادهسازی میشوند ،اما با افزایش فضای آدرس فیزیکی و درنتیجه
تعداد بیت نشانه در هر نسل ریزپردازندهها ،تأخیر و توان مصرفی
مقایسهکنندههای نشانه بهشدت زیاد میشود .از سوی دیگر ،جهت
افزایش نرخ برد تعداد مقایسهکنندههای نشانه در حافظههای نهان زیاد
میشود که درنتیجه توان مصرفی بسیار افزایش مییابد .افزایش توان
مصرفی و کاهش مصونیت در برابر نویز مخصوصاً در فناوریهای بسیار
زیر میکرون ( 11)DSMکه جریان نشتی افزایش قابلتوجهی دارد،
حادتر نیز میشود؛ بنابراین روشهای مداری جدیدی برای حل این
مشکالت الزم است.
در این مقاله ،یک روش مداری برای کاهش توان مصرفی و افزایش
مصونیت در برابر نویز گیتهای عریض مورداستفاده در
مقایسهکنندههای نشانه پیشنهاد میشود که مبتنی بر کاهش دامنه
تغییرات ولتاژ گره دینامیکی است.
ساختار مقاله بهشرح زیر است .پس از مرور کارهای پیشین در
بخش  ،3مدار دینامیکی پیشنهادی در بخش  9توصیف میشود .در
بخش  9نتایج شبیهسازیها ارائه و تحلیل میشوند و در بخش  2یک
مقایسهکننده نشانه  94بیتی با استفاده از مدار پیشنهادی طراحی
میشود .درنهایت در بخش  8به جمعبندی مقاله پرداخته میشود.

- 3مرور کارهای پیشین
مدار دینامیکی متداول در شکل  3نشان داده شده است که یک گیت
 ORعریض (با تعداد دروندهی 13باال) با استفاده از آن پیادهسازی شده
است .وجود تعداد زیاد شاخهها در گره دینامیکی باعث کاهش سرعت،
کاهش نویز و افزایش توان مصرفی میشود .در بدترین حالت ممکن
برای الگوی ورودی ،فقط یکی از ترانزیستورهای  NMOSدر شکل 3
روشن شدن و گره دینامیکی را دشارژ میکند .جهت افزایش مصونیت
در برابر نویز میتـوان اندازه ترانزیسـتور نگهدارنده 19را نسبـت به اندازه
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شکل  :1مقایسهکننده نشانه و  SRAMحاوی نشانه []8
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ترانزیستورهای شبکه پایینکش افزایش داد .با توجه به تأثیر اندازه
ترانزیستور نگهدارنده روی پارامترهای طراحی ،نسبت نگهدارنده ()K
بهصورت زیر تعریف میشود [:]8
() 1

W
 p ( )Keeper transistor
L
K 
W
n ( )Pull  Down  Network
L

که  Wطول و  Lعرض ترانزیستور µn ،و  µpبهترتیب قابلیت تحرک
الکترون و حفره میباشند .افزایش اندازه ترانزیستور نگهدارنده یک
روش معمول جهت بهبود استحکام مدارهای دینامیکی است .بااینحال
افزایش اندازه ترانزیستور نگهدارنده ،تنازع 19بین شبکه پایینکش و
ترانزیستور نگهدارنده را در فاز ارزیابی زیاد میکند که بهنوبه خود باعث
افزایش توان مصرفی و کاهش سرعت مدار میگردد؛ بنابراین بهبود
مصونیت در برابر نویز بهوسیله افزایش اندازه ترانزیستور نگهدارنده،
روش مناسبی برای مدارهای دینامیکی نیست و باید از روشهای
مداری دیگری استفاده کرد.
بهمنظور بهبود پارامترهای طراحی ،روشهای مداری مختلفی در
متون علمی معرفی شدند .هدف کلی این روشهای مداری ،افزایش
استحکام مدار ،بهبود تأخیر و یا کاهش توان مصرفی گیتهای عریض
است که در ادامه بهطور مختصر بررسی میشوند.
منطق دومینو با نگهدارنده شرطی ( )CKDیکی از این روشهای
مداری است که از تأخیر ساعت برای کنترل ترانزیستور نگهدارنده
استفاده میکند [ .]1این مدار شامل یک ترانزیستور نگهدارنده کوچک
و یک ترانزیستور نگهدارنده بزرگ است .بدین ترتیب حالت گره
دینامیکی در ابتدای فاز ارزیابی توسط ترانزیستور نگهدارنده کوچک و
در مابقی این فاز توسط ترانزیستور نگهدارنده بزرگ حفظ میشود.
بااینوجود مدار  CKDدارای یک سری معایب از قبیل محدودیت در
کاهش تأخیر معکوسکنندهها و گیت  NANDجهت بهبود مصونیت در
برابر نویز است .افزایش اندازه معکوس کنندههای ایجادکننده تأخیر،
مصونیت در برابر نویز را بهبود میدهد اما در عوض منجر به افزایش
توان تلفاتی چشمگیری میگردد.
منطق دومینو با سرعت باال ( )HSDمدار دیگری است که دارای
طرح متفاوتی برای کنترل نگهدارنده با استفاده از تأخیر ساعت است
[ .]4در این حالت اگر گره دینامیکی در طی فاز ارزیابی در سطح باال
باقیمانده باشد ،ترانزیستور نگهدارنده روشن و در غیر این صورت
خاموش میشود .عیب بزرگ روش مداری  HSDاین است که در
ابتدای فاز ارزیابی ترانزیستور نگهدارنده خاموش بوده و گره دینامیکی
شناور است .اگرچه با این کار سرعت زیاد شود اما هرگونه نویزی در
ابتدای فاز ارزیابی میتواند باعث دشارژ گره دینامیکی گردد.
منطق دومینو با المثنی جریان نشتی ( )LCRدارای ترانزیستور
نگهدارنده با المثنی جریان نشتی است تا بتواند تغییرات فرآیند ،ولتاژ و
دما را دنبال نماید [ .]14میزان هدایت ترانزیستور نگهدارنده در این
مدار با توجه به گوشههای فرآیند کنترل میشود .این کار از طریق یک
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مدار آینه جریان آنالوگ که المثنی جریان نشتی شبکه پایین کش
است ،انجام میشود .اگرچه تأخیر انتشاری این روش ،انحراف معیار
کمی دارد و فقط از یک ترانزیستور طویل در هر گیت و یک آینه
جریان مشترک استفاده میکند ،اما همچنان دچار معایبی همچون
مصونیت در برابر نویز پایین مخصوصاً در گیتهای با ورودی زیاد است.
مدار دومینو قسمت شده دیودی ( )DPDاز دیودهای ارتقاءیافته
برای تقسیم شبکه پایینکش به چندین شبکه کوچکتر استفاده
میکند تا تأخیر گیتهای با ورودی زیاد را کم کند [ .]8گیت این
دیودها نسبت به دیودهای  NMOSمعمولی ولتاژ بیشتری دارند تا ولتاژ
دو سر آنها بتواند به صفر برسد .با استفاده از این روش مداری ،خازن
پارازایتی گره دینامیکی گیتهای با ورودی زیاد کاهش مییابد و
میتوان از ترانزیستورهای نگهدارنده با اندازه کوچکتر استفاده کرد.
در روش مداری دیگر که دومینو مبتنی بر مقایسه ولتاژ ()VCD
نام دارد از مقایسه ولتاژهای دو سر شبکه پایینکش برای بهبود
عملکرد گیتهای عریض استفاده شده است [ .]11با بهکارگیری یک
تقویتکننده سنجش ،مقایسه این ولتاژها انجام میشود .مزیت این
روش کاهش توان مصرفی بهدلیل کاهش دامنه تغییرات دو سر شبکه
پایینکش است و از معایب آن میتوان به تعداد ترانزیستور زیاد و
جریان ایستای باال اشاره کرد.
دومینو مبتنی بر شارژ تغییریافته ( )MCSDمدار دیگری است که
با روشی متفاوت گره دینامیکی را شارژ میکند تا توان مصرفی کم
شود [ .]13برای این منظور از ترانزیستورهای  NMOSبهجای
ترانزیستورهای  PMOSبرای پیش بار استفاده میکند .همچنین شبکه
پایینکش را به شبکههای کوچکتر تقسیم میکند تا سرعت بهبود
یابد .بااینحال بهدلیل نحوه عملکرد متفاوت با مدارهای دینامیکی
معمول ،طراحی آن دشوارتر است.
مدار دومینو مبتنی بر مقایسه جریان ارتقاءیافته ( )ECCDاز
مقایسه جریان شبکه ارزیابی با جریان مرجع جهت کاهش توان
استفاده شده است [ .]19در این روش مداری بهعلت استفاده از دو
طبقه مداری ،سطح مصرفی مدار افزایش مییابد.

- 9مدار دینامیکی پیشنهادی
مدار دینامیکی پیشنهادی در شکل  9و شکل موجهای مربوط به آن در
شکل  9نشان داده شده است .در مدار دینامیکی پیشنهادی برای
کاهش توان مصرفی از مقایسه ولتاژ گره دینامیکی با ولتاژ مرجع برای
تولید خروجی مناسب استفاده شده است .جهت کاهش توان کلیدزنی
در مدار دینامیکی پیشنهادی ،از ترانزیستور  NMOSبهعنوان
ترانزیستور پیشبار استفاده شده است تا دامنه تغییرات گره دینامیکی
کاهش یابد .در ادامه به بررسی عملکرد و چگونگی بهبود پارامترهای
طراحی در مدار پیشنهادی پرداخته میشود.
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- 1- 9بررسی عملکرد مدار پیشنهادی
با توجه به شکل  ،9در مدار دینامیکی پیشنهادی از دو
ترانزیستور MPre1و  MPre2بهترتیب جهت پیشبار گرههای  Dynو A
استفاده شده است .ترانزیستور  M2در فاز ارزیابی شبکه پایینکش را به
زمین متصل میکند و این امکان را در فاز پیشبار فراهم میآورد که
ورودیها بتوانند در هر سطح سیگنالی باشند .ترانزیستورهای  Mpو
 Mnمعکوسکننده خروجی را تشکیل میدهند.
بهدلیل استفاده از ترانزیستور  M1در مدار دینامیکی پیشنهادی،
اختالف ولتاژ مرجع ( )Vrefو ولتاژ گره دینامیکی تعیینکننده خروجی
در مدار پیشنهادی است .اگر ولتاژ گره دینامیکی تا مقدار V re f V tn1
و کمتر از آن کاهش یابد (که  Vtn1ولتاژ آستانه ترانزیستور  M1است)،
ترانزیستور  M1روشن شده و با دشارژ گره  ،Aخروجی تا  VDDشارژ
میشود .در غیر این صورت گره  Aدر سطح  VDDو خروجی در سطح
صفر باقی میماند؛ بنابراین با کاهش  Vrefدر مدار پیشنهادی ،ولتاژ گره
دینامیکی باید بیشتر دشارژ شود تا سطح خروجی تغییر کند که
درنتیجه آن مصونیت در برابر نویز افزایش ولی سرعت کاهش مییابد.
VDD
Vref

MK1
VDD
MK2
MPre2

VDD

VDD
CLK
MPre1

CLK

Dyn
Mp

A

M1

Out

PDN
Mn

CLK

Vref
M2

شکل  :9مدار دینامیکی پیشنهادی
Precharge Phase

Evaluation Phase

Inputs

A

CLK
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در مدار پیشنهادی ،ترانزیستورهای  MK1و  MK2ترانزیستورهای
نگهدارنده هستند که وظیفه آنها جلوگیری از کاهش ناخواسته ولتاژ
گره  Aدر اثر منابع مختلف نویز است .ترانزیستور  MK2برای قطع
جریان ترانزیستور  MK1در حالتی که گره  Aتا صفر دشارژ میشود،
استفاده شده است .ترانزیستور  MK1نیز برای تولید جریان نگهدارنده
متناسب با هر گیت ،بهکار گرفته شده است .اندازه این ترانزیستور با
توجه به مصونیت در برابر نویز موردنیاز و جریان نشتی شبکه
پایینکش تعیین میگردد تا تنازع بین ترانزیستورهای نگهدارنده و
شبکه پایینکش به حداقل برسد .جریان نشتی شبکه پایینکش نیز به
تعداد شاخههای موازی آن بستگی دارد.
جهت تولید ولتاژ مرجع میتوان از مدار پیشنهادی در شکل 2
(الف) استفاده کرد که شامل ترانزیستورهای  Mnr ،MPrو منبع جریان
است .همچنین مقدار ولتاژ مرجع در فرآیند نوعی ( )TTبرابر با 4/82
ولت است .ازآنجاییکه مدار مرجع برای همه گیتها مشترک است
سطح مصرفی تراشه را افزایش نمیدهد.
ولتاژ مرجع باید با تغییرات فرآیند بهطور مناسبی تغییر نماید تا
اثرات مربوط به این تغییرات کاهش یابد .برای عملکرد درست مدار و
کاهش تغییرات فرآیند ،ولتاژ مرجع باید در گوشه  FFکمترین و در
گوشه  SSبیشترین مقدار را داشته باشد .اثر تغییر فرآیند روی ولتاژ
مرجع در شکل ( 2ب) نشان داده شده است .در این شکل ،ولتاژ مرجع
در چهارگوشه فرآیند به ولتاژ مرجع در حالت  TTنرمالیزه شده است.
با توجه به شکل  ،9عملکرد مدار پیشنهادی در دو فاز پیشبار و
ارزیابی بهشرح زیر است .در فاز پیشبار ،سیگنال ساعت در سطح صفر
و مکمل آن در سطح یک قرار دارد ( ') CLK  '0', CLK  '1؛
بنابراین گرههای  Dynو  Aبهوسیله ترانزیستورهای  MPre1و MPre2
بهترتیب تا  V DD V tnو  VDDشارژ میشوند .همچنین گره Out
بهوسیله ترانزیستور  Mnدر معکوسکننده خروجی در سطح صفر قرار
میگیرد؛ بنابراین ترانزیستورهای  MPre2 ،MPre1 ،MK2 ،MK1و Mn
روشن و ترانزیستورهای  M1 ،MPو  M2خاموش هستند.
در فاز ارزیابی ،سیگنال ساعت در سطح یک و مکمل آن در سطح
صفر قرار دارد ( ' ) CLK  '1', CLK  '0و ترانزیستور  M2روشن و
ترانزیستورهای  MPre2 ،MPre1و  Mnخاموش میباشند .با توجه به
سیگنالهای ورودی ،ولتاژ گرههای  Dynو  Aممکن است کاهشیافته
یا در سطح پیشبارشده باقی بمانند؛ بنابراین ترانزیستورهای  Mpو M1
با توجه به سطح ولتاژ سیگنالهای ورودی ممکن است روشن بشوند یا

CLK

VDD
Dyn

IBias
Vo

Vref

IN1

Mpr

Mnr

SS

FS

SF

FF

Normalized VRef

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TT

Process Corner
(الف)

شکل  :9شکل موجهای مربوط به مدار دینامیکی پیشنهادی
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(ب)

شکل ( :2الف) مدار مرجع پیشنهادی( ،ب) اثر تغییر فرآیند روی ولتاژ مرجع
نرمالیزه شده
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خاموش بمانند .ترانزیستورهای  MK1و  MK2نیز ممکن است خاموش
شده یا روشن بمانند.
بنابراین در فاز ارزیابی با توجه به سیگنالهای ورودی دو حالت
کاری ممکن است رخ دهد )1 .هیچ مسیر هدایتی در شبکه پایینکش
وجود نداشته باشد که در این صورت تنها جریان موجود در شبکه
پایینکش ،جریان نشتی است .در این حالت ،اختالف ولتاژ مرجع و
ولتاژ گره  Dynاز ولتاژ آستانه ترانزیستور  M1کمتر است که درنتیجه
خروجی تغییر نمیکند )3 .اگر حداقل یک مسیر هدایت وجود داشته
باشد ،گره خروجی بهدلیل دشارژ گرههای  Dynو  Aتا  VDDشارژ
میشود.
- 3- 9بهبود توان مصرفی و مصونیت در برابر نویز در مدار پیشنهادی
هدف اصلی مدار پیشنهادی ،کاهش همه مؤلفههای توان مصرفی
مدارهای دینامیکی است .در مدارهای دینامیکی توان مصرفی شامل
سه قسمت عمده است که با توجه به روابط زیر مشخص میشوند [:]1
() 3
() 9

 PShort circuit  PLeakage

PAvg / gate  PSwitching

PAvg / gate  01C LV SwingV DD f Clk  I SCV DD  I LeakageV DD

که در آن  PSwitchingتوان کلیدزنی است که به  CLظرفیت خازنی،
 VSwingدامنه تغییرات ولتاژ 01 ،فاکتور فعالیت گذر از صفر به یک
گره و  fClkفرکانس ساعت وابسته است .مؤلفه دوم ( )PShort-circuitمربوط
به توان اتصال کوتاه ناشی از ایجاد مسیر مستقیم بین منبع ولتاژ و
زمین است .درنهایت توان نشتی ( )Pleakageنیز ناشی از جریان نشتی
( )ILeakageاست .جریان نشتی نیز که عمدتاً توسط مالحظات فناوری
ساخت تعیین میشود شامل جریانهای نشتی گیت ،زیرالیه و
زیرآستانه است [.]1
در مدار پیشنهادی دامنه تغییرات ولتاژ گره دینامیکی ( )Dynکم
میشود تا با توجه به معادله ( )9توان کلیدزنی کاهش یابد .بدین
منظور برای پیشبار گره دینامیکی از ترانزیستور نوع )MPre1( NMOS
بهجای نوع  PMOSدر مدار متداول استفاده میشود .بدین ترتیب
حداکثر ولتاژ گره دینامیکی  V DD V tnخواهد بود که در آن  Vtnولتاژ
آستانه ترانزیستور  MPre1است؛ بنابراین کاهش توان کلیدزنی مخصوصاً
در گیتهای عریض بهدلیل ظرفیت خازنی باالی گره دینامیکی
قابلتوجه خواهد بود.
توان کلیدزنی در مدار پیشنهادی با توجه به کاهش دامنه تغییرات
ولتاژ برابر خواهد بود با:
()9

PSwitching  Proposed  01C DynV SV DD f Clk
2
01 (COut  CA )V DD
f Clk

که  CA ،CDynو  COutبهترتیب ظرفیت خازنی مربوط به گرههای
 A ،Dynو  Outمیباشند .همچنین  VSدامنه تغییرات ولتاژ روی گره
 Dynاست .حداکثر مقدار ولتاژ این گره برابر  V DD V tnاست که Vtn

مدار دینامیکی جدید برای طراحی ...

 Vtnاز ولتاژ آستانه ترانزیستورهای  NMOSبا ولتاژ سورس صفر ولت
بیشتر است.
) V t V t 0   ( s V sb  s

()2

که در آن  Vsbولتاژ سورس -بدنه  s  2 T ln N A ،پتانسیل
ni

سطحی و  ضریب اثر بدنه است [.]19
بهدلیل اینکه در گیتهای عریض ظرفیت خازنی مربوط به گره

Dyn

از ظرفیت خازنی گرههای  Aو  Outبیشتر است میتوان رابطه  9را
بهصورت زیر تقریب زد:
PSwitching  Proposed  01C DynV SV DD f Clk

()8

نسبت توان کلیدزنی مدار پیشنهادی به توان مدار دینامیکی
متداول (با فرض یکسان بودن شبکه پایینکش و  CDynآنها) برابر
خواهد شد با:
()8

VS
V V tn
V
 DD
 1  tn
V DD
V DD
V DD



PSwitching  Proposed
PSwitching Conv .

بنابراین کاهش توان مصرفی مدار پیشنهادی در مقایسه با مدار
متداول برابر با

V tn
V DD

است.

با توجه به اهمیت توان نشتی ( )Pleakageدر فناوریهای مقیاس
نانومتر ،کاهش این مؤلفه از توان مصرفی نقش بسزایی در کاهش توان
کل مدار دارد .این توان ناشی از جریان نشتی است و هنگامیکه همه
ترانزیستورهای شبکه پایینکش خاموش هستند باعث اتالف توان
میشود .جریان نشتی بهطور چشمگیری با کوچکشدن طول کانال در
فناوریهای جدید و نیز افزایش تعداد شاخههای موازی در شبکه
پایینکش زیاد میشود که درنتیجه آن مصونیت در برابر نویز مدار کم
میشود [.]12
جریان نشتی غالب در فناوریهای مدرن ،جریان زیر آستانه
ترانزیستورهای خاموش است و از رابطه زیر محاسبه میشود [:]18
()1

V
V t V DS
( GS
)
nV T

)e

V DS
VT

I sub  I 0 (1  e

و  I0برابر است با:
()4

W
(n  1)V T2
L

I 0  0C OX

که  VGSولتاژ گیت– سورس VDS ،ولتاژ درین– سورس n ،ثابت
ضریب نوسان 18زیرآستانه و تابعی از فرآیند ساخت است Vt ،ولتاژ
آستانه VT ،ولتاژ حرارتی )  ،(KT/qضریب کاهش سد بهوسیله درین
) 0 ،18(DIBLقابلیت تحرک در بایاس صفر COX ،ظرفیت خازنی
اکسید گیت W ،و  Lهم بهترتیب عرض و طول ترانزیستور میباشند.
در مدار پیشنهادی به دالیل زیر توان نشتی کاهش مییابد .نخست
آنکه ترانزیستور پیشبار  MPre1از نوع  NMOSاست و ولتاژ گیت-
سورس آن در فاز ارزیابی برابر با  V tn V DDمیشود که یک مقدار

ولتاژ آستانه ترانزیستور  MPre1است .بهدلیل اثر بدنه 12طبق رابطه زیر
Serial no. 87
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منفی است .با توجه به رابطه ( ،)1کاهش ولتاژ گیت -سورس ()VGS
جریان نشتی را کم میکند.
دلیل دوم اینکه کاهش دامنه تغییرات ولتاژ گره دینامیکی باعث
کاهش ولتاژ درین -سورس ( )VDSترانزیستورهای شبکه پایینکش
میشود .با توجه به رابطه ( ،)1کاهش ولتاژ درین -سورس ( )VDSباعث
کاهش جریان نشتی در مدار پیشنهادی مخصوصاً در گیتهای عریض
میگردد.
بهمنظور کاهش توان اتصال کوتاه ( )PShort-circuitکه عمدتاً ناشی از
معکوسکننده و تنازع بین ترانزیستور نگهدارنده و شبکه پایینکش
است ،اقدامات زیر در مدار پیشنهادی صورت پذیرفته است .با توجه به
شکل ( ،)9گیت ترانزیستور  NMOSدر معکوسکننده بهجای آنکه
مانند مدار متداول به گیت ترانزیستور  PMOSوصل شود ،به مکمل
سیگنال ساعت متصل شده است .بدین ترتیب از روشنشدن همزمان
دو ترانزیستور معکوسکننده در هنگام گذر سیگنال  Aجلوگیری
میشود .بعالوه جهت کاهش تنازع بین ترانزیستور نگهدارنده و شبکه
پایینکش ،جریان ترانزیستورهای نگهدارنده با استفاده از ولتاژ مرجع و
اندازه ترانزیستور  MK1متناسب با نشتی شبکه پایینکش کنترل
میشود [ .]18بدین ترتیب توان اتصال کوتاه در مدار پیشنهادی
کاهش مییابد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،توان مصرفی مدار پیشنهادی با کاهش
دامنه تغییرات ولتاژ گره  ،Dynکاهش جریانهای نشتی و اتصال کوتاه
بهطور قابلتوجهی کم میشود.
همچنین به دالیل زیر مصونیت در برابر نویز مدار پیشنهادی بهبود
مییابد .اول آنکه ،یکی از منابع عمده نویز در فناوریهای جدید
جریانهای نشتی میباشند که با توجه به مطالب و توضیحات دادهشده،
جریان نشتی شبکه پایینکش در مدار پیشنهادی کاهشیافته و بدین
ترتیب مصونیت در برابر نویز آن افزایش مییابد .دلیل دوم آنکه،
بهدلیل استفاده از ترانزیستور  M1جهت مقایسه ولتاژ مرجع با ولتاژ گره
دینامیکی ،حداقل ولتاژ الزم برای روشنشدن ترانزیستور  PMOSدر
معکوسکننده خروجی ( )Mpبه مقدار  V re f V tn1کاهش یافته است.
این بدان معناست که نویز قویتری باید به مدار اعمال شود تا بتواند
ولتاژ گره دینامیکی را به این مقدار ولتاژ برساند .باید توجه داشت که
این ولتاژ در مدار دینامیکی متداول برابر با  V DD V tpاست .بدین
ترتیب مصونیت در برابر نویز در مدار پیشنهادی بهبود مییابد.

مدار دینامیکی جدید برای طراحی ...

میباشند که جهت مقایسه با یکدیگر شبیهسازی میشوند.
شبیهسازیها با استفاده از نرمافزار  HSPICEو مدل فنّاوری  44نانومتر
 CMOSانجام شدند .ترانزیستورهای بهکاررفته در این مقاله از نوع
ترانزیستورهای با عملکرد استاندارد است .از ولتاژ تغذیه  1Vو دمای
کاری  114 Cاستفاده شده است .گیتهای  ORبا  93 ،18 ،1و 89
ورودی بهترتیب با تأخیرهای  44 ،14 ،84و  114پیکوثانیه با استفاده
از مدارهای موردمطالعه و مدار پیشنهادی پیادهسازی شدند .از قالب
کاری مورداستفاده در [ ]11بهعنوان معیاری جهت پیادهسازی و
شبیهسازی مدارها استفاده شده است .همچنین خازن بار خروجی
معادل با اتصال چهار معکوسکننده در خروجی ( )FO4قرار داده شده
است.
اندازهگیری توان مصرفی و تأخیر بین سیگنال ورودی تا سیگنال
خروجی در حالتی اندازهگیری میشود که فقط یک ورودی تغییر کرده
و سایر ورودیها در حالت قبلی خود باقی میمانند.
عرض ترانزیستورهای شبکه پایینکش در همه مدارها کمترین
مقدار ممکن یعنی  Wmin = 9Lminقرار داده شده است که  Lminهم
 44nmاست .نسبت عرض ترانزیستورهای  PMOSبه  NMOSدر
معکوسکنندهها برابر با  3قرار داده شده است .اندازه همه ترانزیستورها
برابر با مقادیر حداقل قرار داده شده است و جهت رسیدن به تأخیر
موردنظر بهشرح ذیل تغییر دادهشدهاند.
اندازه ترانزیستور نگهدارنده در مدار دینامیکی متداول ،از  4/1تا 1
برابر اندازه ترانزیستورهای شبکه پایینکش تغییر داده میشود (تغییر
نسبت  Kدر معادله ( ))1تا تأخیر دلخواه بهدست آید .با روشی مشابه و
با تغییر اندازه ترانزیستور نگهدارنده بزرگ در مدار  CKDو ترانزیستور
نگهدارنده در مدار  LCRمیتوان به تأخیر موردنظر در این مدارها
دستیافت.
جهت رسیدن به تأخیرهای موردنظر در مدار  ،HSDاندازه معکوس
کنندههای ایجادکننده تأخیر و عرض ترانزیستور نگهدارنده تغییر داده
میشود.
در مدار  ،DPDشبکه پایینکش به شبکههای کوچکتر با چهار
شاخه موازی تقسیم شده است تا بهترین نتیجه بهدست آید [ .]8تأخیر
مطلوب با تغییر اندازه ترانزیستورهای نگهدارنده و پیشبار بهدست
میآید.
بهمنظور رسیدن به تأخیر مطلوب در مدار  ،VCDاندازه

- 9نتایج شبیهسازی
مدارهای موردبررسی شامل :مدار دینامیکی متداول ،دومینو با
نگهدارنده شرطی ( ،]1[ )CKDدومینو با سرعت باال (،]4[ )HSD
نگهدارنده با المثنی جریان نشتی ( ،]14[ )LCRدومینو قسمتشده
دیودی ( ،]8[ )DPDدومینو مبتنی بر مقایسه ولتاژ (،]11[ )VCD
دومینو مبتنی بر شارژ تغییریافته ( ،]13[ )MCSDدومینو مبتنی بر
مقایسه جریان ارتقاءیافته ( ]19[ )ECCDو مدار دینامیکی پیشنهادی

Serial no. 87

ترانزیستورهای ورودی در تقویتکننده سنجش تغییر داده میشود.
روش مشابه با آنچه برای مدار  LCRاستفاده شد ،برای گیتهایی
که با مدار  ECCDپیادهسازی شدند ،استفاده میشود.
در مدار  MCSDجهت رسیدن به تأخیر موردنظر ،از شبکههای
پایینکش کوچکتر با هشت شاخه موازی استفاده میشود [.]13
همچنین نسبت عرض به طول ترانزیستورهای نگهدارنده برابر با یک
قرار داده میشود.
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Normalized UNA

(الف)

Normalized UNA

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

(ب)

1.5
1
0.5

Normlized UNA

2

2
1.5
1
0.5

0

Normalized UNA

2.5

2.5

0

(د )
(ج )
شکل  :8مقایسه  UNAمدارهای مورد بررسی در تأخیر یکسان به ازای دروندهیهای (الف) ( ،1ب) ( ،18ج) ( ،93د) 89

همچنین برای رسیدن به تأخیر مطلوب در مدار پیشنهادی ،اندازه
ترانزیستور  Mpدر شکل  9تغییر داده میشود.
برای مقایسه مصونیت در برابر نویز مدارها از متوسط نویز واحد
( )UNAاستفاده میشود [ .]11طبق تعریف  UNAبرابر است با دامنه
ولتاژ نویز ورودی که باعث میگردد متوسط ولتاژ نویز خروجی برابر با
متوسط ولتاژ نویز ورودی شود.
()14

} UNA  {Vin : VnoiseAvg  Voutput Avg

برای اندازهگیری  ،UNAدامنه پالسهای نویز ورودی در بدترین

با توجه به شکل  ،8کاهش توان مصرفی مدار پیشنهادی نسبت به مدار
حداکثر  %91است.
با توجه به اهمیت توان نشتی در فناوریهای مقیاس نانومتر،
کاهش این قسمت از توان مصرفی نقش بسزایی در کاهش توان کل
دارد .به همین دلیل توان نشتی مدارهای موردبررسی در فناوری 44
نانومتر در حالتی که همه ورودیها در سطح صفر قرار دارند،
اندازهگیری شده و در جدول  1آورده شده است .با توجه به این جدول،
مدار پیشنهادی به دالیل ذکرشده در بخش  9دارای کمترین توان
نشتی است.

حالت ممکن افزایش داده میشود تا جایی که متوسط ولتاژ نویزهای
ورودی و خروجی باهم برابر شوند .بدترین حالت برای اندازهگیری

- 2مقایسهکننده نشانه پیشنهادی

مصونیت در برابر نویز نیز حالتی است که پالسهای نویز ورودی به

با توجه به شکل  ،1برای مقایسه  94بیت نشانه یک گیت
الزم است که  14شاخه موازی دارد زیرا هر گیت  XORدوبیتی از دو
شاخه موازی تشکیلشده است .اتصال تعداد زیاد شاخهها به گره
دینامیکی ،ظرفیت خازنی را افزایش میدهد که منجر به افزایش تأخیر
و توان مصرفی میگردد .در بدترین حالت ممکن برای الگوی ورودی،
فقط یکی از  14شاخه موازی هدایت کرده و گره دینامیکی را تا زمین
دشارژ میکند که باعث کاهش سرعت و افزایش توان مصرفی میشود.
یک مقایسهکننده نشانه  kبیتی معموالً با استفاده از ساختار مداری
دو طبقه شامل مقایسهکننده  nبیتی و گیت  m ORبیتی پیادهسازی
میگردد (بهطوریکه  )m×n=kچراکه ساختار چندطبقه نسبت به یک

همه ترانزیستورهای شبکه پایینکش اعمال شوند.
در شکل  8مقادیر بهدستآمده برای  UNAنشان داده شده است
که همگی نسبت به  UNAمدار متداول نرمالیزه شدهاند .همه
شبیهسازیها در تأخیر یکسان و برای دروندهیهای مختلف انجام
گرفته است .نتایج شبیهسازی بیانگر حداکثر  3/48برابر بهبود در
 UNAمدار پیشنهادی نسبت به مدار متداول است.
توان مصرفی مدارهای موردبررسی برحسب تعداد دروندهی در
شکل  8نشان داده شده است .توان مصرفی مدارها در تأخیر یکسان
بهدست آمدهاند و همگی به توان مصرفی مدار متداول نرمالیزه شدهاند.
Serial no. 87

AND-OR
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1.8

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

Normalized Power Consumption

1.4

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

0

Normalized Power Consumption

1.6

1.6

0

(ب)

(الف)

1.6

1.6

1
0.8
0.6
0.4
0.2

Normalized Power Consumption

1.2

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

0

Normalized Power Consumption

1.4

1.4

0

(د )
(ج )
شکل  :8مقایسه توان مصرفی مدارهای مورد بررسی در تأخیر یکسان به ازای دروندهیهای (الف) ( ،1ب) ( ،18ج) ( ،93د) 89

طبقه (با تعداد ورودی بسیار زیاد) تأخیر کمتری دارد [ .]8در طراحی
مقایسهکننده نشانه  94بیتی با استفاده از مدار متداول و مدار
پیشنهادی n ،و  mبهترتیب  1و  2انتخاب شدند .مقایسهکننده نشانه
متداول در شکل  1و مقایسهکننده پیشنهادی در شکل  4رسم شدهاند.
با توجه به شکل  ،4بهدلیل حذف گیت  ORدر مقایسهکننده
پیشنهادی ،مساحت مصرفی کاهش یافته است .در شکل  14نیز
جانمایی 11مربوط به مقایسهکننده پیشنهادی نشان داده شده است.
بهمنظور مقایسه منصفانه مقایسهکننده پیشنهادی و مقایسهکننده
متداول با در نظر گرفتن همزمان پارامترهای نویز ،تأخیر ،سطح
مصرفی ،توان کلیدزنی و توان نشتی از معیار شایستگی ( )FOMزیر
استفاده میشود [.]14
()11

UNAnorm
PSwitch  norm  PLeak  norm  t P2 norm  A norm

FOM 

که  tP-norm ،PLeak-norm ،PSwitch-norm ،UNAnormو  Anormبهترتیب متوسط
نویز واحد ،توان کلیدزنی ،توان نشتی ،تأخیر انتشار و سطح مصرفی
مدار میباشند .همچنین هرکدام از پارامترها به پارامترهای مربوط به
مقایسهکننده متداول نرمالیزه میشوند.
Serial no. 87

در جدول  FOM ،3و سایر پارامترهای مقایسهکننده پیشنهادی
فهرست شدهاند که همگی از شبیهسازی پس از جانمایی
بهدستآمدهاند .همه پارامترها به نظایر آنها در مقایسهکننده متداول
نرمالیزه شدهاند تا بهبود بهدستآمده مشهود باشد .نتایج نشان
میدهند که مقایسهکننده پیشنهادی بهدلیل داشتن تأخیر ،مساحت و
توان مصرفی کمتر ،از  FOMنرمالیزهشده باالیی برخوردار است.
همچنین جدول  3نشان میدهد در شرایط مصونیت در برابر نویز
یکسـان ،توان مصـرفی و تأخـیر مربـوط به مقایسهکـننده پیشنـهادی
VDD

VDD

VDD

VDD
CLK

Mkeeper

Dyn

>N<0:4

Miss
N4

N0

Mpre

CLK

Ai+7

Di+7

Ai+7

Di+7

Ai

Ai

Di

Di

شکل  :1مقایسهکننده نشانه  94بیتی با استفاده از مدار دینامیکی متداول
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جدول  :1مقایسه توان نشتی نرمالیزه مدارهای مورد بررسی در فناوری  44نانومتر
دروندهی

مدار متداول

[CKD ]1

1
18
93
89

1
1
1
1

83/3
91/8
39
13

[]4

HSD

[]14

91/4
33/2
13/2
8/1

LCR

1
4/4
1
1

[]8

DPD

1/8
1/9
1/2
1/1

VCD

11
98/8
32/9
19/1

1
1/8
4/4
4/2

4/3
4/1
4/48
4/48

21/9
93/9
34/1
13

3.4 m

127.2 m
شکل  :14جانمایی مربوط به مقایسهکننده نشانه پیشنهادی
جدول  FOM :3و سایر مشخصات مقایسهکننده نشانه پیشنهادی
پارامتر

مقادیر نرمالیزه شده

مساحت

4/1

توان مصرفی

4/91

تأخیر انتشاری
مصونیت در برابر نویز

4/19
1

توان نشتی

4/23

FOM

8/1

Delay

Power

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
110

-55

25
Temperature

شکل  :11اثر تغییر دما روی تأخیر و توان مقایسهکننده پیشنهادی

Power

Delay
2

VDD

1.5

Vref
VDD

VDD
VDD
Mp4

VDD
A4

Mp0

Miss

Miss
Mn

CLK

A0
>A<0:4

CLK

1

CLK

0.5

Dyn
Ai
Ai+7

Di+7

Ai+7

Di+7

Ai

Ai

Di

Di

0
1.2

1.1

1
VDD

CLK

Normalized Delay and Power

1.2

0.9

0.8

Normalized Delay and Power

بهترتیب  %23و  %18کمتر از نوع متداول آن است که منجر به 8/1
برابر بهبود در  FOMمقایسهکننده پیشنهادی نسبت به مقایسهکننده
متداول میشود.
شبیهسازیها برای مقایسهکننده پیشنهادی در چهارگوشه فرآیند و
سه دمای مختلف و ولتاژهای تغذیه ( )VDDمتغیر بین  4/1Vتا 1/3V
انجام شد تا اثر تغییرات فرآیند ،ولتاژ و دما روی تأخیر و توان مصرفی
مقایسهکننده پیشنهادی بررسی گردد .جهت مقایسه بهتر ،نتایج
بهدستآمده به پارامترهای مشابه آنها در فرآیند نوعی ( ،)tPtNولتاژ
تغذیه  1Vو دمای  114 Cنرمالیزه شدند.
نتایج مربوط به تأخیر و توان مصرفی نرمالیزهشده بهازای سه دمای
مختلف در فرآیند نوعی با ولتاژ تغذیه  1Vدر شکل  11و بهازای ولتاژ
تغذیه ( )VDDمتغیر بین  4/1Vتا  1/3Vدر دمای  114 Cدر شکل 13
رسم شده است.
همچنین اثر تغییر فرآیند روی مقادیر نرمالیزهشده تأخیر ،توان
مصرفی ،مصونیت در برابر نویز و نیز حاصلضرب تأخیر در توان ()PDP
مقایسهکننده پیشنهادی در چهارگوشه فرآیند ( fPfN ،sPfN ،sPsNو
 )fPsNبا ولتاژ تغذیه  1Vو دمای  114 Cدر جدول  9نشان داده شده
است .با توجه به جدول  PDP ،9مقایسهکننده پیشنهادی در گوشههای
مختلف حداکثر  %18افزایش داشته است.
همچنین مقایسه کننده پیشنهادی با سایر مقایسه کنندههایی که
اخیراً منتشر شدهاند [ ،]34-31 ،13مقایسه شده است .برای مقایسه
بهتر ،نتایج گزارششده در مقاالت و نتایج حاصل از شبیهسازی
مقایسهکننده پیشنهادی در جدول  9فهرست شدهاند .ازآنجاییکه
نتایج مندرج در هر مقاله تحت شرایط متفاوتی (مانند فناوری ساخت،
دما و فرکانس کاری) بهدست آمدهاند ،بدین منظور از مقادیر
نرمالیزهشده پارامترهای طراحی در این جدول استفاده شده است تا
مقایسه بهتری صورت گیرد .به همین دلیل پارامترهای گزارششده در
هر مقاله به مقادیر مدار متداول در همان مقاله نرمالیزه شدهاند.

[]11

[]13

MCSD

[ECCD ]19

مدار پیشنهادی

i=0…4

شکل  :13اثر تغییر ولتاژ تغذیه روی تأخیر و توان مقایسهکننده پیشنهادی
شکل  :4مقایسهکننده نشانه  94بیتی پیشنهادی
Serial no. 87
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 بررسی تغییر فرآیند روی پارامترهای نرمالیزه مقایسهکننده:9 جدول
پیشنهادی
FF

SS

SF

FS

TT

4/18

1/38

1/43

4/44

1

تأخیر

1/98

4/49

1/48

1

1

توان

1/18

1/18

1/44

4/44

1

PDP

4/8

1/91

4/84

1/3

1

UNA

 مقایسه پارامترهای مدارهای مختلف با استفاده از نتایج مندرج در:9 جدول
مقاالت
مقایسه کننده
پیشنهادی

]31[

]34[

]13[

44

33

114

114

1

4/1

1/1

1/1

94

89

89

94

4/91
4/19
4/9
4/1

4/94
4/8
-

1/98
4/92
-

4/28
4/14
4/32
4/48

فناوری ساخت
(nm)
(V) ولتاژ تغذیه
تعداد بیت
مقایسهکننده
توان نرمالیزه
تأخیر نرمالیزه
UNA/VDD

مساحت نرمالیزه

نتیجهگیری- 8
توان مصرفی حافظههای نهان که یکی از ماژولهای بحرانی در
 عمدتاً ناشی از توان مصرفی،ریزپردازندههای مدرن بهحساب میآیند
مقایسهکنندههای نشانه آنها است که وظیفه مقایسه نشانهها را به
عهده دارند؛ بنابراین کاهش توان مصرفی مقایسهکنندههای نشانه که
 میتواند بهطور چشمگیری،با گیتهای عریض پیادهسازی میشوند
.توان کلی حافظههای نهان را کم کند
 یک مدار دینامیکی جدید برای کاهش توان مصرفی،در این مقاله
مقایسهکنندههای نشانه پیشنهاد گردید که در آن از مقایسه ولتاژ گره
.دینامیکی با ولتاژ مرجع برای تولید خروجی مناسب استفاده شده است
 از،جهت کاهش توان کلیدزنی در مدار دینامیکی پیشنهادی
 بهعنوان ترانزیستور پیشبار استفاده شده است تاNMOS ترانزیستور
.دامنه تغییرات گره دینامیکی کاهش یابد
مقایسهکننده پیشنهادی و مقایسهکننده متداول با استفاده از یک
 همچنین. شبیهسازی و مقایسه شدندCMOS  نانومتر44 مدل فناوری
) که پارامترهای مهم طراحی را درFOM( از یک معیار شایستگی
 مقایسهکننده، با توجه به نتایج شبیهسازیها.برمیگیرد استفاده شد
پیشنهادی توان و مساحت مصرفی کمتری نسبت به مقایسهکننده
 باالتری برای مقایسهکننده پیشنهادیFOM متداول دارد که منجر به
 ازاینرو استفاده از مقایسهکننده پیشنهادی برای کاهش توان.میشود
.مصرفی و افزایش سرعت حافظههای نهان مناسب است
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زیرنویسها
1

cache
locality
3
tag
4
Load-Store Queue
5
Branch-Target Branch
6
Translate-Lookaside Buffer
7
Reordered Buffer
8
Miss signal
9
Hit signal
10
Least Recently Used
11
Deep Sub-Micron
12
fan-in
13
keeper transistor
14
contention
15
body effect
16
swing
17
Drain-Induced Barrier Lowering
18
Layout
2
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