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افزايش روزافزون ناپايداري در پارامترهاي سـاخت مـدارات و    :چکيده
ها بـر لـزوم رويکـرد    هاي امروزي به اين ناپايداريحساسيت بيشتر طرح

ناپايـداري پارامترهـاي   . آماري به طراحي مدارات ديجيتال افزوده اسـت 
بينـي در  الً به وقوع تغييرات ناخواسـته و غيـر قابـل پـيش    ساخت معمو

هاي اصلي طرح نظير تأخير مسـير بحرانـي و تـوان مصـرفي و     مشخصه
از اينـرو ارائـه يـک روش    . انجامدمتعاقباً کاهش بازده فرآيند ساخت مي

بهينه سازي چندهدفي به منظور افزايش بازده ساخت با احتساب امکان 
  .رسدرامترهاي ساخت ضروري به نظر ميوقوع ناپايداري در پا

سازي تکاملي با رويکرد آماري و بر مبنـاي  در اين مقاله يک روش بهينه
در روش . هاي مختلف بهبود آماري بازده ساخت ارائه شده استسياست

هـاي  هاي مختلف و تعيين ولتاژ آستانه گيتمذکور از تعيين اندازه گيت
هاي اصلي بهبـود بـازده سـاخت    ستموجود در سطح مدار به عنوان سيا

  .استفاده شده است

ناپايداري پارامترهاي ساخت، تحليل زماني آماري،  :كليدي واژه هاي
  .هاي تکامليسازي بازده ساخت، الگوريتمبهينه

  

 مقدمه  -١

کاهش سريع ابعاد در تکنولوژي طراحي و عدم پيشرفت پاياپاي در 
اي در عرصـه طراحـي   دهتکنولوژي ساخت منجر به بروز مشکالت گستر

در حال حاضر يکي . مدارات در تکنولوژي بسيار زير ميکرون شده است
از مهمترين مشکالت ناشي از عدم کيفيت کافي فرآيند ساخت، احتمال 

نظير طول مـؤثر   ١باالي وقوع تغييرپذيري در پارامترهاي فرآيند ساخت
تـأخير و تـوان   هـا  در اثـر ايـن تغييرپـذيري   . کانال و ولتاژ آستانه است

بينـي  ز جمله ترانزيستورها غير قابل پـيش امصرفي عناصر مختلف مدار 
پـيش از سـاخت    تحليل اين عدم قطعيت با کاستن از دقت. خواهد بود

از . زنـد لطمه مـي  ٢پارامترهاي رفتاري مختلف مدار، به بارآوري ساخت
قابلـه بـا   اي در جهـت م هـاي اخيـر تحقيقـات گسـترده    اينرو، طي سال

  .ترهاي ساخت صورت گرفته استوارض تغييرپذيري پارامع

راهکار اصلي در احتساب نقش تغييرپذيري در بارآوري ساخت از 
سازي زماني نظر کارآيي زماني طرح، رويکرد آماري به تحليل و بهينه

سازي آماري به تعريف و تحليل ابزارهاي بهينه. مدارات ديجيتال است
آوري پرداخته و سپس تالش خود را متغير تصادفي متناظر با بار

در بيشتر . نمايندمعطوف به کاهش ميانگين و واريانس متغير مذکور مي
هاي از تعيين اندازه گيت [2]و  [1]سازي آماري هاي بهينهروش

منطقي به عنوان تکنيک مؤثر در کاهش تغييرپذيري بارآوري استفاده 
لتاژهاي آستانه متفاوت نيز از تخصيص و [3]در برخي موارد . شده است

  .هاي مختلف مدار استفاده شده استبه گيت

توان به سازي آماري بارآوري را ميتحقيقات گذشته در زمينه بهينه
هـاي  ، روش[2] ٣هـاي مبتنـي بـر بـدترين حالـت     سه گروه عمده روش

تقسـيم   [5] ٥هاي مبتني بر حساسيتو روش [4] ٤سازي تحليليبهينه
ــ. کــرد شــود پارامترهــاي ســاخت شــديدترين  رض مــيدر روش اول ف

. تأثير را بر نتايج تحليل خواهند گذاشت بدترينتغييرپذيري را داشته و 
اي، کـه در اکثـر مـوارد بـا     بينانـه سازي بر اساس چنين فـرض بد بهينه

. شـود اقعيت تفاوت زيادي دارد، موجـب اتـالف نـامطلوب منـابع مـي     و
حليلـي در دسـتيابي بـه پاسـخ     سـازي ت هاي بهينهعليرغم توانايي روش

گيـري پيوسـته   هايي غالبـاً تنهـا در فضـاي تصـميم    بهينه، چنين روش
عـالوه بـر لـزوم پيوسـتگي فضـاي حالـت،       . [7]کارآيي مناسبي دارنـد  

هـاي  فرضياتي نظير توزيع نرمال پارامترهاي ساخت، دامنه کاربرد روش
  .کندتحليلي را بسيار محدود مي

هاي سازي آماري از الگوريتمنههاي بهيوشاز ر ايگستردهدر طيف 
   هـا کـه از آنهـا بـه عنـوان      در ايـن روش . حريصانه استفاده شـده اسـت  

شود، تغييرپذيري سازي مبتني بر حساسيت نام برده ميهاي بهينهروش
رهايي کـه بـارآوري را   بارآوري ساخت از طريق کاهش تغييرپذيري مسي

هاي مبتني بـر  در روش. يابدهش ميدهند کاثير قرار ميأبيشتر تحت ت
هـاي موجـود در   در يک چرخه تکراري برخي از گيت حساسيت معموالً

مسير بحراني و يا مسيرهايي که از نظر تأخير به مسير بحرانـي نزديـک   
هاي بزرگتر يا با ولتاژ آستانه هستند انتخاب شده و به جاي آنها از گيت
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ـ  اهش تغييرپذيري تأخيرباالتر در جهت ک در چنـين  . شـود ياستفاده م
تعيـين   ٦اي که معموالً با هدف رسيدن به محدوديتهاي حريصانهروش

شود، تنهـا  شده توسط طراح به عنوان بارآوري ساخت مطلوب انجام مي
، هبـه عـالو  . شـود فضاي حالـت جسـتجو مـي   يک همسايگي محدود از 

فضـاي   ٧هـاي مبتنـي بـر حساسـيت بـه تحـدب      کيفيت پاسخ در روش
جوي مسئله وابسته است در حالي که فضاي حالت مسـائلي نظيـر   جست

بهينه ولتاژ آستانه حتي در رويکردهاي  ها و تخصيصتعيين اندازه گيت
و اين عدم تحدب در رويکـرد آمـاري بـه     نبودهقطعي به مسئله محدب 

  .چنين مسائلي تشديد خواهد شد

ازه يکي از مهمترين مشکالت مطرح در مسـائلي نظيـر تعيـين انـد    
اگرچه تغييرپـذيري تـأخير   . ها سربار مساحت و توان مصرفي استگيت

يابـد، امـا ايـن بهبـود تغييرپـذيري بـه       با افزايش اندازه گيت کاهش مي
قيمت از دست دادن مساحت و اتالف بيشـتر تـوان مصـرفي بـه دسـت      

   ايـن مسـئله در اختصـاص ولتـاژ آسـتانه بـاال بـه برخـي از         . خواهد آمد
سازي از سوي ديگر توجه صرف به بهينه. ر نيز صادق استهاي مداگيت

رفتار زماني مدار عالوه بر افزايش توان مصرفي نشتي منجر بـه افـزايش   
به اين ترتيـب موازنـه بـين    . [8]تغييرپذيري توان نشتي نيز خواهد شد 

. شـود توان مصرفي و فرکانس کاري به يک مسئله قابل توجه تبديل مي
سازي، سربار مسـاحت يـا تـوان مصـرفي از     ي بهينههادر برخي از روش

طريق تعريف يک محدوديت از پيش تعيين شده بر روي پـارامتر مـورد   
هاي محدود شده کيفيت پاسخ نهـايي  در اين روش. شودکنترل مي نظر

بـا وضـع يـک    . بسيار به انتخاب مقدار محدوديت مناسب وابسـته اسـت  
ک پاسخ قابل قبول افـزايش  يت سختگيرانه احتمال عدم يافتن يدمحدو

از سوي ديگر، وضع يک محدوديت سـهل انگارانـه نيـز ممکـن     . يابدمي
  .است به يافتن پاسخ نهايي غير بهينه بيانجامد

به . توان مصرفي نشتي به صورت نمايي به ولتاژ آستانه وابسته است
ــه افــزايش   همــين دليــل افــزايش تغييرپــذيري ولتــاژ آســتانه منجــر ب

به دليل افزايش نقش توان نشتي در . وان نشتي شده استتغييرپذيري ت
از تـوان  % ٤٥ حـدود در  nm 65ه در تکنولـوزي  کـ کـل  توان مصـرفي  

، بار آوري ساخت از اين پس تحت تأثير توان [8]مصرفي کل خواهد بود 
سازي آماري تـوان مصـرفي   از اين رو بهينه. نشتي نيز قرار خواهد گرفت
اسـتفاده تنـاوبي از   . [4]قرار گرفتـه اسـت    نيز در تحقيقات مورد توجه

سازي کارآيي و تـوان مصـرفي عـالوه بـر عـدم تضـمين بـارآوري        بهينه
ساخت، ديد عمومي طراح در مورد تعارض بين کارآيي و توان مصرفي را 

از سوي ديگر با توجه به اهميت اقتصادي بارآوري . کندبسيار محدود مي
دار از کارآيي و توان مصـرفي  وزن سازي بر اساس يک تابعساخت، بهينه

بنابراين نياز به ارائه يک روش مـؤثر جسـتجوي   . د بودهتوجيه پذير نخوا
ــذيري    ــرفتن تغييرپ ــر گ ــا در نظ ــت طراحــي ب ــدفي فضــاي حال چنده

  .پارامترهاي ساخت وجود دارد

تواند فضاي کلي جسـتجو را بـه   يک روش جستجوي چندهدفي مي
هر ناحيـه مشخصـات مخصـوص بـه     چند ناحيه مختلف تقسيم کند که 

 ازهـاي موجـود در برخـي    رحطـ به عنـوان مثـال   . خود را خواهد داشت
هـاي  بسيار بهينه اما توان مصرفي آنها باال است در حالي که طرح نواحي

تر براي کاربردهـاي  موجود در ساير نواحي با وجود فرکانس کاري پايين
ــود   ــد ب ــب خواهن ــرف مناس ــم مص ــ YOGA [9]. ک ــين ت      الش در ، اول

     شــود کــه بــا ســازي چندهــدفي بـارآوري ســاخت محســوب مـي  بهينـه 
سازي شدت تغييرپذيري تـأخير در مسـيري کـه دچـار بيشـترين      بهينه

  .داردشود، در جهت بهبود بارآوري گام برميمي تغييرات تأخير
هاي تکاملي، روشي مؤثرتر در بهبود در اين مقاله با استفاده از الگوريتم

سـازي از  در طـول فرآينـد بهينـه   . رپذيري بارآوري ارائه شده اسـت تغيي
هاي تعيين انـدازه گيـت و تخصـيص ولتـاژ آسـتانه بـه صـورت        سياست

جزئيات الگوريتم تکاملي مـورد   ٢در بخش . همزمان استفاده شده است
-بهينه      به تشريح جزئيات روش  ٣بخش . استفاده تشريح خواهد شد

 به ارائه نتايج آزمايشات اختصـاص  ٤ردازد و بخش پسازي ارائه شده مي
  . يافته است

 

 سازي چند هدفيهاي تکاملي بهينهمعرفي روش -٢

در اين بخش مروري اجمالي بر الگوريتم تکاملي به کار گرفته شـده  
هاي هدف نهايي روش. سازي صورت خواهد گرفتدر طول فرآيند بهينه

در . اسـت  Paretoبهينـه  سازي چندهدفي يافتن مجموعه جـواب  بهينه
سـازي بـر   ها با توجه به تمام اهداف بهينهيک از پاسخ اين مجموعه هيچ
گيـر ديـد وسـيعي در    تصميم همجموعه مذکور ب. کنندديگري غلبه نمي

اسـتخراج  . دهدسازي ميمورد موازنه و تعارض بين اهداف مختلف بهينه
ــه   ــاي مجموع ــامي اعض ــام روش  Paretoتم ــمني تم ــدف ض ــاه        يه

سازي چندهدفي است که البته از نظـر عملـي غيرقابـل دسـتيابي     بهينه
  .است

-سازي چندهـدفي از الگـوريتم  هاي بهينهاي از روشطيف گسترده
هاي چندهدفي تعداد قابل توجهي از الگوريتم. برندهاي تکاملي بهره مي

ي تک سازاي از زير مسائل بهينهتکاملي مسئله را به سلسله سازيبهينه
هدفي تقسيم کرده و بـا يـافتن پاسـخ بهينـه هـر زيـر مسـئله اعضـاي         

تا چندي پيش روش کارآمدي براي . کنندرا توليد مي Paretoمجموعه 
اجرا تنها  به روش مذکور که از نظر زمان Paretoيافتن اعضاي مجموعه 

وابسته و از ساير خصوصيات مسئله از جملـه   Paretoبه اندازه مجموعه 
. رار گرفتن اعضاي مجموعه مذکور مستقل باشد، ارائه نشده بـود مکان ق

پذير بر مبناي يک الگـوريتم تکـاملي سـنتي    يک روش انطباق [10]در 
يکي از اهداف  ECEAدر الگوريتم . ارائه شده است ECEA٨موسوم به 

هـاي  ان محدوديتووان تابع هدف و ساير اهداف به عنسازي به عنبهينه
ــه قتــه شــده و از طريــمســئله در نظــر گرف ــه روز رســاني کران هــاي ب

اسـتخراج   Paretoها در يک فرآيند تکراري، اعضاي مجموعه محدوديت
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مـدل  ) ١(سازي در رابطه سازي الگوريتم بهينههر چرخه بهينه. شوندمي
  . شده است

,Xx                    

},m,...,1{i   i(x)if   to subject

(x))m,...,f(x)1f(Φ)f(x)(Φ   minimize

∈

∈∀<

≡

ε )١(     

انـه هــر  کر εiهـا و  ، مجموعـه محـدوديت  fمجموعـه  ) ١(در رابطـه  
 مجموعــه پارامترهــاي  Xدهــد و مجموعــه محــدوديت را نمــايش مــي

يـک   ميزانبه  εiدر هر تکرار چرخه از مقدار . گيري مسئله استتصميم
δ  شود که کاسته ميδ  مقدار. يک پارامتر از پيش تعريف شده است δ  

  δداشت زيـرا مقـادير کوچـک     بر کيفيت الگوريتم تأثير مستقيم خواهد
هاي تکراري يا بسيار شبيه به يکديگر خواهد شـد و  ه توليد پاسخمنجر ب

ناديـده   Paretoهاي عضو مجموعه بسياري از پاسخ  δدر مقادير بزرگ 
  .شوندگرفته مي

کنـد  انطباقي تالش مي ECEAدر مقايسه با روش سنتي، الگوريتم 
. را با توجه به خصوصيات فضاي حالت هر مسئله تعيين نمايد δتا مقدار 

که در هر نسل توليد  هاييپاسخحدوديت مبه اين منظور از مقادير توابع 
 m-1الگوريتم يک شـبکه  . شوداستفاده مي  δشوند در تعيين مقدار مي

برابـر تعـداد توابـع هـدف      mدهد که بعدي در فضاي حالت تشکيل مي
با توجه بـه مقـادير توابـع     Paretoهاي مجموعه و هر يک از پاسخ است

در هر بار تکـرار،  . شوندبه يکي از نواحي شبکه تخصيص داده ميهدف، 
کـه بـر    Paretoالگوريتم در صورت يافتن يک عضو جديـد از مجموعـه   

 هاي ناحيـه مربـوط بـه ناحيـه    کند، کرانهيکي از اعضاي موجود غلبه مي
. نمايدمي عضو مغلوب را با توجه به مقادير تابع هدف عضو غالب تصحيح

سازي، مقادير توابع هدف تمامي اعضايي کـه در  رآيند بهينهدر انتهاي ف
کننـد و هـر يـک از    اند در بازه محدودي تغيير مييک ناحيه قرار گرفته
فتـه  گرعنوان نماينـده آن ناحيـه در نظـر    تواند به اعضاي يک ناحيه مي

)انطباقي برابر است با  ECEAپيچيدگي زماني الگوريتم . شود )1mkO −  
عالوه . تعداد توابع هدف است mو  Paretoتعداد اعضاي مجموعه  kکه 

هاي تکاملي، افـراز  بر پيچيدگي پايين زمان اجرا نسبت به ساير الگوريتم
تواند اطالعات مفيدي در مورد موازنـه و  فضاي حالت به نواحي مجزا مي

هد و در نواحي مختلف در اختيار طراح قرار د سازيبهينهتعارض اهداف 
  .تر کندگيري را براي طراح آسانها تصميماز طريق کاهش تعداد گزينه

  

 سازي تکاملي بارآوري ساختجزئيات ساختار بهينه -٣
        سازي ارائه شده در اين بخش به تشريح جزئيات ساختار بهينه

هاي منطقي و گيت مصرفيسازي تأخير و توان نحوه مدل. پردازيممي
ي از جمله مسائلي است که در ادامه مورد توجه قرار مدل تخمين بارآور

 .گرفته است
  

 هاي منطقيسازي آماري تأخير گيتمدل  ١-٣
  

سـازي  خير گيت يکي از ارکان هر روش بهينـه أسازي دقيقي تدلم
توانـد در کيفيـت نتـايج    يک مدل تأخير دقيق و ساده مـي . آماري است
سازي قطعي هاي بهينهشدر رو. سازي بسيار تأثيرگذار باشدنهايي بهينه

  به عنوان يک مدل تـأخير سـاده امـا کـارا اسـتفاده      Logical effortاز 
را در غيـاب   Logical effortبـر اسـاس    مدل تأخير) ٢(رابطه . شودمي

  .دهدامکان تغييرپذيري در پارامترهاي ساخت نشان مي

)pgh( dabs += τ )٢(     

 کننـده تأخير يک گيت معکوس τت و تأخير گي dabs، )٢(در رابطه 
در حضور تغييرپذيري پارامترهاي سـاخت، تـأخير   . دهدپايه را نشان مي

 نوع گيت، بار. شودسازي ميکه با يک متغير آماري مدل نندهمعکوس ک
 تأثيرگذار خواهند  pو  g ،hخروجي گيت و اندازه گيت در پارامترهاي 

يدگي گيت و از اندازه گيـت و بـار   دهنده ميزان پيچنشان gپارامتر . بود
تأخير پارازيتي گيت را بر حسـب   pپارامتر . خروجي گيت مستقل است

τ پارامتر . دهدنشان ميh       که برابر است با نسـبت خـازن بـار گيـت بـه
. دهـد خازن ورودي آن، بار خروجي هر گيت را در تأخير گيت تأثير مي

تحــت تــأثير  gh+pدهــد کــه فــاکتور ســازي نشــان مــييج شــبيهانتــ
يک متغير  τپارامتر . [11]گيرد تغييرپذيري پارامترهاي ساخت قرار نمي

 Spiceکارلو در محيط سازي مونتآماري خواهد بود که معموالً از شبيه
شود و تابع توزيع آن در اکثـر مـوارد شـبيه توزيـع نرمـال      استخراج مي

بـا يکـديگر   هاي مشابه بـا ولتـاژ آسـتانه مختلـف نيـز      تأخير گيت. است
هاي پايه کنندهوت تأخير معکوسامتفاوت است که اين تفاوت نيز در تف

(τ) شوددر ولتاژهاي آستانه متفاوت منعکس مي .  
  

هاي سازي آماري توان مصرفي نشتي در گيتمدل  ٢-٣
 منطقي

 

. شـود توان مصرفي با مسـاحت کـل طـرح تقريـب زده مـي      [9]در 
توان مصرفي ميانگين باشد اما تواند تقريب مناسبي از مساحت طرح مي

دم تغييرپـذيري مسـاحت   هاي استاندارد و عبه دليل استفاده از کتابخانه
تـوان بـا تکيـه بـر     نمـي   تغييرپذيري تـوان مصـرفي را  الًوهر گيت، معم
توان مصـرفي ديناميـک بـه ميـزان بسـيار      . به دست آوردمساحت طرح 

ول کانـال و ولتـاژ   ناچيزي تحت تأثير تغيير پارامترهاي ساخت نظير طـ 
از اينرو در اين مقالـه در تحليـل تغييرپـذيري    . [8]گيرد آستانه قرار مي

توان مصرفي تنها تأثير جريان نشتي زيراليه در نظر گرفته شده است اما 
هاي توان مصرفي ايستا نظير جريان توان به روشي مشابه ساير مؤلفهمي

  .نشتي گيت را نيز در نظر گرفت
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ه نمايي بـين ولتـاژ آسـتانه و جريـان نشـتي زيراليـه،       به دليل رابط
تغييرپذيري پارامترهاي ساخت خصوصاً ولتاژ آستانه، تـأثير بسـياري در   

تغييرپـذيري جريـان نشـتي    ) ٣(رابطه . داردتغيير جريان نشتي زيراليه 
  .دهدزيراليه بر اثر تغيير ولتاژ آستانه را نشان مي

)V(f
nominalsub the.II ∆= )٣(     

   از آنجا که تغييرات ولتـاژ آسـتانه معمـوالً از توزيـع نرمـال پيـروي       
کند، جريان نشتي زيراليه متغيري تصادفي با توزيع نرمال لگاريتمي مي

نرمال متناظر با يک متغيـر نرمـال    متغيرميانگين و واريانس . خواهد بود
 y ،)٥(و ) ٤(در روابـط  . شـود اج مياستخر) ٥(و ) ٤(لگاريتمي از روابط 

  .يک متغير با توزيع نرمال است xيک متغير نرمال لگاريتمي و 
)]/(log[.5.0 2

y
2
y

4
yx σµµµ += )۴(     

)]/(1log[ 2
y

2
y

2
x µσσ += )۵(     

نحوه محاسبه توان نشتي يک گيـت منطقـي ترکيبـي را    ) ٦(رابطه 
نسـبت   αjموجود در گيت و  ترانزيستورهايانواع  iمتغير . دهدنشان مي
ــي Psub,i. در گيــت اســت iنزيســتور اتکــرار تر ــواع را م ــراي ان ــوان ب ت

  .کارلو استخراج کردسازي مونتاز نتايج شبيه MOSترانزيستورهاي 

∑
∈

−=
gi  stransistor  all for

i,subig,sub P)1(P α 
)۶(     

در ايـن رابطـه   . محاسبه شـده اسـت  ) ٧(توان نشتي نهايي طرح در 
PN,sub    متغير نرمال  متنـاظر بـاPsub,g  ٥(و ) ٤(کـه از روابـط    اسـت (

نجا که مجموع چند متغير نرمـال از توزيـع نرمـال    آاز . شودمحاسبه مي
  .نيز يک متغير نرمال است Psub,totکند، پيروي مي

∑=
design of gates all for

subNtotsub PP ,, 
)٧(     

 
 تحليل زماني ايستا با رويکرد آماري  ٣-٣

سازي آماري ماري مهمترين رکن هر روش بهينهتحليل زماني آ
به دليل اهميت دقت و سرعت تحليل زماني آماري در کيفيت . است

اي در زمينه ارائه هاي اخير تحقيقات گستردهسازي در سالنتايج بهينه
هاي تحليل روش. هاي تحليل زماني آماري صورت گرفته استروش

مايش گراف زماني مدار به دو يتوان براساس نحوه پزماني آماري را مي
هاي مبتني بر و روش ٩هاي زمانيهاي مبتني بر بلوکروشگروه 
هاي مبتني بر مسير، گراف زماني مدار با در روش. تقسيم کرد ١٠مسير

که سياست پيمايش در شود در حاليپيمايش مي ١١روش اول عمق
  .است ١٢هاي زماني سياست اول عرضبر بلوکهاي مبتني وشر

    هاي مبتني بر هاي تحليل زماني مذکور، روشبين روشاز 
سازي فرآيندهاي بهينه درهاي زماني به دليل سرعت باالتر بيشتر بلوک

هاي مبتني عالوه بر سرعت باال، در روش. [6]اند مورد توجه قرار گرفته
 هاي موجود بين تغييراتتوان همبستگيهاي زماني ميبلوک بر

. در نواحي مختلف تراشه را به سادگي در نظر گرفتپارامترهاي ساخت 
زماني را مناسب  هاي تحليلاما مهمترين عاملي که اين دسته از روش

نمايد، ماهيت پيمايش اول عرض سازي ميهاي بهينهاستفاده در ابزار
توان در هر چرخه به دليل پيمايش اول عرض مي. ها استاين روش

ف زماني آغاز کرد که در طبقات گرا سازي، نواحي دست نخوردهبهينه
بديهي است . ها تغيير کرده استقبل آنها اندازه يا ولتاژ آستانه گيتما

که هرس کردن گراف زماني بسيار از سربار تحليل زماني پس از هر 
به همين دليل، نتايج حاصل از يک . کاست خواهدسازي چرخه بهينه

گيري ، مبناي تصمي[12]ي هاي زمانروش تحليل زماني بر مبناي بلوک
  .سازي تکاملي ارائه شده در اين مقاله قرار گرفته استابزار بهينه

يستا، دو عملگر جمع و اهاي قطعي تحليل زماني همانند روش
هاي زماني با رويکرد آماري خواهند بيشينه، عملگرهاي اصلي در تحليل

اي ورودي هر ههاي آماري زمان رسيدن سيگنال به پايهدر تحليل. بود
هاي تصادفي است و زمان رسيدن سيگنال به وروديگيت يک متغير 

    تعيين _ که خود يک متغير تصادفي است _ گيت و تأخير گيت 
) ٨(نحوه محاسبه حاصل جمع دو متغير تصادفي در رابطه . شودمي

  .نمايش داده شده است

),cov(2222 BABABA

BABA

++=

+=

+

+

σσσ

µµµ
 )٨(     

توزيع نرمال در نظـر گرفتـه    Bو  Aمتغيرهاي  توزيع ) ٨(در رابطه 
در  cov(A,B)تأثير وابستگي دو متغير تصادفي با استفاده از . شده است

دفي نسبت عملگر بيشينه بين دو متغير تصا. شودحاصل جمع لحاظ مي
تر اسـت و در حقيقـت بيشـترين زمـان اجـرا در      به عملگر جمع پيچيده

) ٩(در رابطـه  . شـود ه بيشينه ميهاي زماني آماري صرف محاسبتحليل
در . [13]نحوه محاسبه بيشينه دو متغير تصادفي نشان داده شده اسـت  

  .ضريب همبستگي بين دو عملوند است ρرابطه مذکور، 

22

22
1

222
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2
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 )٩(     

ت اما ستري نيز موجود اهاي تحليل زماني بسيار دقيقاگرچه روش
تحليل  سازي مستقل از روشرچوب بهينههدف اين مقاله ارائه يک چا

در صورت تمايل از نتايج ابزارهاي تحليل آماري  توانميزماني است و 
  .برد تر به بهاي زمان اجراي باالتر بهرهدقيق

  

 نحوه تخمين بارآوري  ٤-٣
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هاي با رويکرد آمـاري بهبـود   سازيآنجا که هدف نهايي در بهينه زا
مين دقيق از بارآوري سـاخت بسـيار   اخت است، ارائه يک تخسبارآوري 

بارآوري ساخت در حضور تغييرپذيري پارامترهاي سـاخت را  . مهم است
در اين رابطه . نمايش داد_ ) ١٠(رابطه _ توان با يک متغير تصادفي مي
τ  يـک  ) ١٠(رابطـه  . اسـت  بحرانيمتغير تصادفي متناظر با تأخير مسير

دهد اما محاسـبه  ارائه مي τ توصيف جامع و مستقل از نوع توزيع آماري
  .سازي سربار زيادي خواهد داشتمداوم رابطه مذکور در طول بهينه

)CDF( -1  )( ττ =Y )١٠(     

در متغيرهاي تصادفي که تابع توزيع نرمال يا شبه نرمال دارند 
نسبتاً دقيقي از شدت  تخميننسبت انحراف معيار به ميانگين متغير 

نجا که در اغلب موارد زمان رسيدن آاز . خواهد بود تغييرپذيري معتبر
سيگنال و تأخير مسيرهاي مدار داراي توزيع نرمال يا شبه نرمال 

چنين معياري به عنوان تخمين تغييرپذيري انتخاب  [6]هستند، در 
هاي طرح مجموعه خروجي Oدر اين رابطه، ) ). ١١(رابطه ( شده است 

οµو 
r

οσ و 
rبه ترتيب بردارهاي ميانگين و انحراف معيار تأخير رسيدن 

  .ر استاهاي مدسيگنال به خروجي

 )
μ
σ

Max (yvariabilit  Maximum
ο

οr
r

= )١١(     

هدف کاهش شدت تغييرات  [9]آيد در برمي) ۱۱(چنانچه از رابطه 
ارد در مسيري است که با بيشترين تغييرات مواجه است اما در اغلب مـو 

. چنين مسيري مقصر اصـلي در کـاهش بـارآوري سـاخت نخواهـد بـود      
شدت تغييرات در تأخير مسير بحراني مـدار  بارآوري ساخت تحت تأثير 

در اغلب موارد مسيرهاي بحراني با مسيرهايي با بيشترين . گيردقرار مي
تـابع هـدف   ) ۱۱(بنـابراين رابطـه   . شدت تغييرپذيري متفـاوت هسـتند  

  .بهبود بارآوري ساخت نيست مناسبي در جهت

نتايج حاصل از بررسي ميزان تطابق مسـير تغييرپـذير و   ) ١(جدول 
      در اين بررسي ابتـدا بـه ازاي هـر طـرح،    . دهدمسير بحراني را نشان مي

هـا متفـاوت بودنـد بـه     هاي مختلفي که تنها در اندازه گيـت بنديپيکره
       يــک از ايــن پــس از تحليــل زمــان هــر. صــورت تصــادفي توليــد شــد

ها، مطابقت بـين مسـير بـا بزرگتـرين     بنديپيکره
µ
σ    و مسـير بحرانـي

در اين بررسي مسيري به عنوان مسير بحراني انتخاب شد . بررسي شدند
σµکه داراي بزرگترين  اگرچـه ايـن فـرض بدبينانـه     . تأخير باشد +3

ررسي را زير سئوال نخواهد بـرد چـون در اغلـب    ت اما صحت نتايج بسا
  .موارد تفاوت تأخير دو مسير مورد مقايسه با يکديگر بسيار زياد بود

سازي ارائـه شـده در ايـن    ها، در روش بهينهبا توجه به نتايج بررسي
ال کـاهش بـارآوري سـاخت و تـابع     مـ نوان تخمين احتعبه ) ۱۲(مقاله 

  .سازي انتخاب شده استهدف بهينه

 ) (y variabilit  Critical
delay

delay

−

−=
max

max

µ

σ
 )١٢(     

تقريب مناسبي از بارآوري سـاخت را در اختيـار   ) ۱۲(اگرچه رابطه 
 دهد اما به تنهايي معيار مناسبي از بهبود بارآوري ساخت نيستقرار مي

تغييـرات تـأخير مسـير بحرانـي در نظـر       شدتتنها ) ۱۲(زيرا در رابطه 
سـازي تنهـا معطـوف بـه     بهينـه در صورتيکه توجه ابزار . شودگرفته مي

کاهش شدت تغييرات باشد ممکن است اين بهبـود بـه قيمـت افـزايش     
در اين حالت اگرچه بـارآوري  . به دست آيد بحرانيميانگين تأخير مسير 

بهبود يافته است اما فرکانس کاري طرح کاهش يافتـه اسـت کـه طبعـاً     
ــوبچنــين طرحــي  ــر شــدت  . طراحــان نيســت مطل ــابراين عــالوه ب بن

يـد بـه عنـوان يکـي از     اتغييرپذيري، ميانگين تأخير مسير بحراني نيـز ب 
  .گيردسازي مورد توجه قرار مياهداف بهينه

  

 بررسي انطباق مسير بحراني و مسير تغييرپذير ۱ جدول

تيتعداد گ نام طرح  
 هایتعداد خروجی

 اصلی
درصد انطباق دو 

(%)مسیر  

c17 ٨٣ ٢ ٧ 

c432 ٧ ٧ ٢٠٤ 

c880 ٠ ٢٦ ٤٣٣ 

c1908 ٠ ٢٥ ٥٢٤ 

c7552 ٠ ١٠٧ ٢٣٩٠ 
 

 سازيچارچوب کلي ابزار بهينه  ٥-٣
 

و ارائـه سـاختار کلـي     ۳بندي مطالب بخش در اين قسمت به جمع
هاي قبل گفته شد کـه  در قسمت. پردازيمسازي تکاملي ميروش بهينه

انطباقي بر مبناي نتايج حاصـل از يـک ابـزار تحليـل      ECEAالگوريتم 
هاي زمـاني  وکلهاي مبتني بر با رويکرد آماري که از روشزماني ايستا ب

ميانگين و شدت تغييـرات تـأخير   . گيري خواهد کردتصميم بردبهره مي
سـازي  گيـري ابـزار بهينـه   مسير بحراني و توان نشتي کل معيار تصـميم 

شود از شدت سازي سعي ميبه عبارت ديگر در فرآيند بهينه. خواهد بود
مسير بحراني با کمترين تأثير منفي بر توان مصـرفي   تغييرپذيري تأخير

سـازي در  چارچوب کلي روش بهينـه . و فرکانس کاري مدار کاسته شود
هـاي  انـدازه گيـت   S، )۱۳(در رابطـه  . نشان داده شده است) ۱۳(رابطه 

-، تعداد گيتN. ولتاژ آستانه تخصيص داده شده به آنها است Vمدار و 
ندازه هر گيت در بازه خاصي و بـه صـورت   هاي موجود در طرح است و ا

در کتابخانه از هر گيت با اندازه دلخواه دو نمونـه  . کندگسسته تغيير مي
  .با ولتاژهاي آستانه متفاوت موجود است
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{ } [1...N]j       ,V,VV      to subject

[1...N]j                        ,ss      sto subject

       to subject

yvariabilit critical         to subject

         minimize
V       S,                    find

low,thhigh,thth

H
jj

L
j

PP

iabilityvar_delaytot

3P

j

subtotalsub,

totalPtotal

∈∀∈

∈∀≤≤

<

<

+

εµ

ε

µ σ

 

)١٣(  

 هاآزمايش نتايج -۴
 

ها سازي و بررسي نتايج آزمايشدر اين بخش به جزئيات پياده
ها تحـت  هاي استفاده شده در طول آزمايشکليه طرح. تخواهيم پرداخ

کارلو و سازي مونتدر شبيه. انديک کتابخانه سلول استاندارد سنتز شده
از  MOSهــا و جريــان نشــتي ترانزيســتورهاي اســتخراج تــأخير ســلول

از . استفاده شده است nm [14] 70اطالعات موجود در فايل تکنولوژي 
هـاي مختلـف و   هايي با اندازهکتابخانه نمونههر گيت منطقي موجود در 

همچنين فرض شـده اسـت   . برابر اندازه پايه موجود است ٨تا  ١در بازه 
که از هر اندازه مشخص از گيت دو نمونه با ولتاژهاي آسـتانه بيشـينه و   

  . در نظر گرفته شده است V 0.12و  V 0.18کمينه به ترتيب 

م که هـر يـک از پارامترهـاي    کارلو فرض کرديزي مونتادر شبيه س
Leff  وVth نـال  کانرخ تغييـرات طـول مـؤثر    . ال هستندداراي توزيع نرم

ي موجود در فايـل تکنولـوژي در نظـر گرفتـه     از مقدار نام% ١٠حداکثر 
و بـر مبنـاي    نرخ تغييرات ولتاژ آستانه بر حسب اندازه گيـت . شده است

ــدل . محاســبه شــده اســت Pelgromمــدل  ــانس  Pelgromدر م واري
توزيع . گيت نسبت عکس دارد) W*L(تغييرات ولتاژ آستانه با مساحت 

متغير تصادفي متناظر با تأخير هر سلول و جريان نشتي هر ترانزيسـتور  
همانطور . کارلو استخراج شده استسازي مونتتکرار شبيه ١٠٠٠پس از 

هـاي  به تفصيل بحث شد، پس از استخراج تأخير سـلول  ٣که در بخش 
 logical effortکننده پايه با ولتاژهاي آستانه مختلـف از مـدل   کوسمع

همچنين توان مصرفي . شودها استفاده ميدر محاسبه تأخير ديگر سلول
  .شودمحاسبه مي) ٦(و  )۵(، )٤(نشتي هر سلول با استفاده از روابط 

سـازي مرجـع کـه در    انطباقي بر اساس يک پياده ECEAالگوريتم 
سـازي تمرکـز بـر    سازي شد و در طـول بهينـه  ت، پيادهموجود اس [15]

کاهش تغييرپذيري تأخير مسير بحراني با توجه به تأثير آن بر کـارايي و  
مجزا بـه  طرح سازي چند در انتهاي فرآيند بهينه. توان نشتي طرح است

تواند پس از انتخاب ناحيـه مطلـوب از   طراح مي. شودطراح پيشنهاد مي
مورد نظـر گـزارش شـده اسـت بـه      ه در مرز ناحيه مقادير توابع هدف ک

سـازي  سـاير ابزارهـاي بهينـه    درهـا  ن مقادير قابل قبول محدوديتعنوا
  .ه کندداستفا

سازي طرح بهينه اند نتايجهايي که در ادامه آورده شدهتمامي شکل
C432 هاي از مجموعه طرحISCAS جمعيـت اوليـه   . دهندرا نشان مي

. توزيع يکپارچه در فضاي حالت توليد شده اسـت به صورت تصادفي و با 
اجراي چرخه اصلي الگوريتم و بـه روزرسـاني    ١٠جمعيت نهايي پس از 

پيش از پايـان هـر چرخـه و بـه     . ها گزارش شده استمقادير محدوديت
بهبـود  ) ١(ل شـک . نسل توليـد شـده اسـت    ١٠ها، روزرساني محدوديت

مقـدار نـامي تــأخير در   خير مسـير بحرانـي و   أهمزمـان تغييرپـذيري تـ   
) ٢(در شـکل  . دهـد جمعيت نهايي نسبت به جمعيت اوليه را نشان مـي 

powerpower 3σµ تـرين حالـت ممکـن    که توان مصـرفي در بدبينانـه   +
بـه وضـوح رابطـه معکـوس تـوان      ) ٢(شـکل  . است، گزارش شده اسـت 

ي برخـي از اعضـا  . دهدمصرفي نشتي و تأخير مسير بحراني را نشان مي
جمعيت نهايي به ازاي مصرف توان نشتي بسيار کم، از فرکـانس کـاري   

اما آن چه در ايـن شـکل مهـم    . کمتري نيز برخوردار هستند و بر عکس
است توجه به اين نکته است که بخش قابل تـوجهي از جمعيـت نهـايي    
      همزمـان بـا فرکـانس کـاري قابـل قبـول تـوان نشـتي زيـادي مصــرف          

جمعيت نهايي را از نظر توان مصرفي نامي و شدت  )٣(شکل . کنندنمي
و ) ٢(در شـکل  . دهـد تغييرات نسبت به توان مصرفي نامي را نشان مـي 

تقسيم فضاي حالت بـه چنـد ناحيـه مجـزا بـه وضـوح قابـل        ) ٣(شکل 
همچـين پراکنـدگي جمعيـت نهـايي در فضـاي حالـت       . مشاهده اسـت 

سـازي  ولين روش بهينهبه منظور مقايسه کيفيت نتايج با ا. مطلوب است
، ابتـدا الگـوريتم تکـاملي مـورد     [9] (YOGA)بارآوري ساخت تکاملي 

سازي استاندارد ، بر مبناي پيادهNSGAموسوم به  YOGAاستفاده در 
به منظور قابـل مقايسـه بـودن نتـايج،     . سازي شد، پياده[15] موجود در

) ١٣(بطـه  سـازي ارائـه شـده در را   در ساختار بهينـه ) ١٤(مطابق رابطه 
سـازي بـا   سـپس نتـايج حاصـل از دو روش بهينـه    . تغييراتي داده  شـد 
  .يکديگر مقايسه شد

[ ]Nj    s  s         s          to     subject

total area                     minimize 
                     minimize 

            minimize 
 S                         find        

H
jj     L

j

delay

delaydelay

..1,

max_

max_max_

∈∀≤≤

µ

µσ

 

)١۴(     

) ۴(مقايسه نتايج نهايي پس از تعداد مساوي توليد نسل، در شـکل  
شـود، در مقايسـه بـا    طـور کـه مشـاهده مـي    همان. قابل مالحظه است

YOGA ي به دسـت آمـده از روش مـا همزمـان از     اعضاي جمعيت نهاي
  . فرکانس کاري بهتر و شدت تغييرپذيري کمتري برخوردار هستند
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 بنديجمع -۵
سـازي تکـاملي چندهـدفي بـا هـدف      در اين مقاله يک روش بهينه

بهبود بارآوري سـاخت بـا احتسـاب تـأثير تغييرپـذيري در پارامترهـاي       
هـاي  ين همزمان انـدازه گيـت  سازي، تعيسياست بهينه. ساخت ارائه شد
از الگوريتم . نها استآو اختصاص ولتاژ آستانه مناسب به موجود در مدار 

. سازي استفاده شده استانطباقي به عنوان هسته بهينه ECEAتکاملي 
سازي بيانگر بهبود همزمان بارآوري ساخت و کـارآيي نـامي   نتايج بهينه

  .سازي استپس از بهينه

  

 
رفتار زماني جمعيت نهايي، محور افقي تأخير نامي مسير بهبود  ۱ شکل

  دهدمي خير را نشانحراني و محور عمودي تغييرپذيري تأب
  
  
  

 
خير نـامي  ارآيي و توان مصرفي، محور افقي تأبهبود همزمان ک ۲ شکل

تـرين حالـت را   مسير بحراني و محور عمودي توان نشتي در بدبينانـه 
  .دهدنشان مي

 
تغييرپذيري توان نشتي در جمعيت نهايي، محور افقـي  بهبود  ۳ شکل

  .توان نشتي نامي و محور عمودي تغييرپذيري توان است

  

 
، محـور  YOGAسازي ارائه شـده و  مقايسه نتايج روش بهينه ۴ شکل

  .دهدافقي تأخير نامي و محور عمودي تغييرپذيري تأخير را نشان مي
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