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 گیت نمودن تغذیهبا استفاده از تکنیک  در ناحیه زیر آستانه  طراحی مدار تمام جمع کننده توان پایین                            

 

 هچکید

یابد بطوریکه توان نشتی،  قیاس نانو، جریان نشتی افزایش میم CMOS با ادامه روند کوچک شدن طول کانال ترانزیستورها در تکنولوژیهای

دهد. از سوی دیگر افزایش جریان نشتی منجر به کاهش  ل توان تلفاتی سیستم را تشکیل میمخصوصا در گیتهای عریض، مولفه بسیار زیادی از ک

گردد. بنابراین کاهش توان نشتی و افزایش مصونیت در برابر  نامیکی عریض با درون دهی زیاد میدر برابر نویز مخصوصا در گیتهای دی مصونیت

های با  توان استاتیکی معموال در مدار .نویز به موضوع مهمی در کاربردهای توان پایین و عملکرد باال مانند وسایل قابل حمل تبدیل شده است

ای از توان کل را به خود  پائین قابل صرفنظر است، اما با مقیاس بندی تکنولوژی و افزایش چگالی ترانزیستورها در تراشه ها، بخش عمده فشردگی

دراین مقاله از روش گیت نمودن تغذیه  در طراحی مدار تمام جمع کننده در ناحیه زیر آستانه استفاده شده  است. مدار جمع اختصاص داده است. 

ای از نظر توان مصرفی را نشان می نانومتر شبیه سازی گردیده است.نتایج شبیه سازی بهبود قابل مالحظه  181نده پیشنهادی با تکنولوژی کن

 هد.د

 

 گيت تغذیه زیرآستانه،جمع كننده، توان پایين، -كليد واژه

 مقدمه -1

با استفاده از  VLSI رود از این جهت طراحی مدارات ر میمابا پيشرفت تکنولوژی افزایش توان نشتی یک عامل مهم در مصرف توان بش

له جهت كاهش باشد. در این مقا جهت كاهش توان استاتيکی مدار می،  ز موارد مهم در طراحی این مداراتهای توان پایين یکی ا تکنيک

گيرد. در این روش طراحی جهت  رار میق فعالیا  خواباستفاده شده است و مداردر دو حالت  ک گيت نمودن تغذیهتوان مصرفی از تکيني

گيرد مسير  قرار میخواب گردد، زمانيکه ترانزیستور در حالت  بين ریل تغذیه و زمين استفاده میكاهش توان مصرفی از یک ترانزیستور 

نولوژی  موجب  روزترشدن تک هنشتی قطع شده و توان مصرفی در این حالت به حداقل مقدار ممکن خواهد رسيد. كاهش طول كانال و ب

افزایش جریان  افزایش جریان نشتی مدار را بدنبال خواهد داشت.يزیکی مدارات خواهد شد و این امركاهش ولتاژ آستانه و اندازه ف

گردد،اما با استفاده از روش طراحی مذكور می توان از بوجود آمدن  اثرگذاری روی دیگر ترانزیستورها مینشتی در ترانزیستورها موجب 

در قرار گرفته در حالت خواب می توان از ولتاژ آستانه باال برای ترانزیستورهای  گيت نمودن تغذیه گيری نمود. در روشعيوب جلواین 

 در زمان غيرفعال بودن سویيچ در مدار بهره برد. ولتاژ تغذیههنگام قطع 

توان موجب كاهش نشتی و در نتيجه  نه مختلف میآستاو استفاده از ترانزیستورهای با ولتاژ  MTCMOSهمچنين با استفاده از روش 

رود كه  ر در مصرف توان كل مدار بشمار میكاهش توان مصرفی در مدار گردید، سطح تراشه طراحی شده نيز بعنوان عاملی تاثيرگذا

 جهت محدود نمودن ميزان توان مصرفی باید به آن توجه نمود.

  1سید عبدالرضا قاضی میرسعید

 مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد كرج،كرج،ایران 11

ghazimirsaeed@hotmail.com 
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 تاثیر روش پیشنهادی بر روی پارامترهای مدار -2

توان در فواصل زمانی مورد نظر،عملکرد سویيچ را بهينه نمود.  می ا استفاده از تعيين اندازه فيزیکی در تکنيک گيت نمودن ولتاژ تغذیهب

كننده قابليت تکنيک بکار رفته در مدار تمام  می باشد كه تعيين Slew/rateیکی دیگر از پارامترهای تاثير گذار در مدار طراحی شده 

 ست.جمع كننده ا

 
 

 گيت نمودن تغذیه های سویيچ جهت اجرای تکنيک: استفاده از ترانزیستور1شکل                                             

 

ميکی مدار تاثير گذار خواهد بکار رفته در سویيچ نيز یکی از محدودیت هایی بشمار می رود كه در توان دینا NMOSسویيچ خازنی 

 ]1[روش بکار رفته در شبيه سازی مدار پيشنهادی این مقدار كاهش یافته است.با استفاده از  بود.

 اثر نشتی در گیت نمودن ولتاژ تغذیه -2-1

و به  این روش بر اساس بهينه سازی پارامترهای مدار می باشد،جهت بهينه سازی پارامترها با استفاده از روش گيت نمودن تغذیه

 بایست بيشترین سرعت عملکرد را داشته باشند. بکار رفته در بخش سویيچ می NMOSرهای حداقل رساندن تاخيردر مدار، ترانزیستو

تاخيرصورت پذیرفته ثابت ماندن دیگر پارامترها نظير شبيه سازی این مقاله با هدف دستيابی به حداقل توان ممکن با در نظر گرفتن

  ]2[است. 
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 راتژی کاهش جریاناستفاده از روش پشت هم قرار دادن ترانزیستورها و است -2-2

كاهش جریان نشتی انباشته  -1یافت: دست می توان به دو عامل مهم در طراحیدادن ترانزیستورها پشت سرهم قرارروش با استفاده از

 كاهش نویز مدار بوسيله گره های ميانی . -2

توان به نتایج بهتری در این زمينه  می به كارو استفاده از حالت پشت سرهم قرار دادن ترانزیستورها در حالت آماده  2با توجه به شکل 

باشند، مدار شبيه سازی شده  هر دو خاموش می M2و  M1گيرد ترانزیستورهای  قرار می دست پيدا نمود، زمانيکه مدار در حالت خواب

 -3آماده به كار  حالت -2حالت فعال  -1( بر اساس سه حالت عمل می كند : 3طبق شکل )  با استفاده از روش گيت نمودن تغذیه

 حالت خواب

 

                                                                         
 Stack: قرار دادن ترانزیستورها بصورت 2شکل                                                           

 

روشن شده و در این وضعيت هر دو  M2وM1و هر دو ترانزیستور  گيرد در منطق یک قرار می در حالت فعال سيگنال حالت خواب

دهد ، از مزایای این روش  پتانسيل آنها را كاهش می VGNDترانزیستور مقاومت بسيار كمی خواهند داشت و زمين مجازی در گره 

ش پشت هم قرار دادن ترانزیستورها به با استفاده از تركيب ترانزیستورهای تشکيل دهنده بخ طراحی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 ] 3[جهت افزایش ولتاژ آستانه ،عملکرد مدار بهبود یافته واز اثرات نویز ناخواسته در مدار جلوگيری بعمل خواهد آمد.
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 ]6[گیت نمودن تغذیه : مدار پیشنهادی جهت کاهش توان مصرفی با استفاده از تکنیک 3شکل                             

 

چ را تغيير داد كه موجب تغيير وضعيت سویي M2و  M1توان وضعيت ترانزیستور  منطق اعمالی میدر كنترلی با استفاده از ترانزیستورهای

 گردد. پتانسيل مثبت در گره ميانی مدار باعث بوجود آمدن اثرات زیر خواهد شد: ها و گيت نمودن ولتاژ تغذیه می

 

 خواهد یافت.كاهش  NMOSولتاژ گيت سورس -1

و تخليه كمتر حامل ها  NMOS1كاهش ولتاژ درین سورس  كاهش خواهد یافت كه منجر به NMOS1ولتاژ منفی بدنه به سورس در -2

 گردد. می

كاهش   sleepبه علت افت ولتاژ بيشتر دو سر آن و قرار گرفتن در حالت   NMOS1نسبت به  NMOS2پتانسيل درین سورس -3

 یابد. می

بصورت یک   NMOS1زمانی كه مدار از حالت خواب به حالت فعال و یا بلعکس تغيير وضعيت می دهد در وضعيت خواب ترانزیستور 

 ]4[گردد. درین و گيت ترانزیستور متصل می كه توسط ترانزیستور كنترلی روشن شده و به دو سردیود عمل كرده 
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 محاسبات  -3

محاسبه  2و 1طبق روابط  توان دیناميکی و توان نشتی كهوجود دارد  كه عبارتند از  SCMOدو مولفه اساسی در مدارات دیجيتالی 

 گردند: می

 
 

(1) 
2

D DDp fCV
 

(2) leak leak DDP I V
 

 

α  ، بيانگر فعاليت سوئيچينگ مدارf  نشان دهنده فركانس كاری وC ( و 1اندازه ظرفيت بار خازنی در رابطه )VDD ذیه و ولتاژ تغ

ILeak ( می باشد.2در رابطه ) جریان نشتی مدار 

د كه توان بر سرعت عملکر اخير در مدار گردد اما در مواردیت تواند موجب افزایش می روش طراحی گيت نمودن تغذیهاستفاده از 

در بخش باالی سویيچ و  OSPMاستفاده نمود. ترانزیستور  توان از این روش كاربردهای پزشکی می اولویت داشته باشد بعنوان مثال

نمودن ولتاژ تغذیه در حالتی كه مدار در    گيرد تا حالت آماده به كار را جهت گيت قرار میسوئيچ  در قسمت پایين NMOSترانزیستور 

  ]1[غيرفعال قرار دارد فراهم كنند. وضعيت

 شبیه سازی -4

 گردد. موجب كاهش نوسان ولتاژ تغذیه می، درجه دو می باشدبا توجه به اینکه جریان درین سورس درحالت خواب بصورت یک معادله 

بعد از گذشت مدت زمان كوتاهی از روشن شدن  NMOS1دهد ترانزیستور  الت خواب به فعال تغيير وضعيت میزمانيکه مدار از ح

NMOS2 عادی كار خواهند  روشن خواهد شد ، در مرحله بعد ترانزیستورهای كنترلی خاموش شده و ترانزیستورهای دیگر بصورت

روشن شده سپس ترانزیستورهای دیگر روشن  NMOS1دهد ترانزیستور  الت خواب به فعال تغيير وضعيت مینمود.زمانی كه مدار از ح

 ]5[خواهند شد.

تا حد ممکن  GBNشود كه موجب كاهش  جدا می NMOS2بخش مدار منطقی تمام جمع كننده از زمين برای مدت كوتاهی توسط 

می توان به زمان تاخير مناسب یعنی كمتر  C2گيرد. با انتخاب  در ناحيه تریود قرار می NMOS2. در این حالت ترانزیستور خواهد شد

 یافت. دست NMOS2از زمان دشارژ 

در حالت  NMOS2و  NMOS1بوسيله اثر پشت هم قرار دادن ترانزیستورها جریان نشتی تا حد ممکن كاهش یافته و هر دو ترانزیستور 

را مثبت نموده و بدليل كوچک بودن جریان درین این پتانسيل مثبت اثرات زیر را  VGND2باشند.افزایش ولتاژ گره ميانی  می خواب

 بوجود خواهد آورد:

 

 باشد.  بدليل اثر بدنه می NMOS1سورس در -منفی شده وعلت آن منفی شدن ولتاژ بالک NMOS1ولتاژ گيت سورس -1
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در حالت خواب  NMOS1كمتر شده چون بخش قابل توجهی از ولتاژ دوسر  NMOS1در مقایسه با  OS2VDNMولتاژ درین سورس-2

 افت پيدا نموده است.

 

 
 

 Cadence : مدار پیشنهادی در نرم افزار طراحی4شکل                                       
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کرد مدار مورد بررسی قرار گرفته است و خروجی های مدار و در نظر گرفتن ورودی های مختلف، عمل 4با شبيه سازی مدار شکل  

 ( با چند مقاله مورد مقایسه قرار گرفته است.1می باشد، مدار فوق از لحاظ ميزان توان مصرفی در جدول ) 5کل شبصورت 

 

 
  

 : شکل موج های ورودی و خروجی تمام جمع کننده طراحی شده5شکل                            
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 مقایسه عملکرد مدار تمام جمع کننده پیشنهادی از لحاظ توان مصرفی با حالت استاندارد : (1جدول )         

 

Power Dissipation Area(um2) circuit 

13.82nW 40*15 Full Adder With 

Proposed 

Power Gating This 

article 

1.42uW 45*20 Full Adder[2] 

4.08 uW 23*12 Full Adder[3] 

 

 نتیجه گیری -5

، از این رو جهت كاهش نشتی در این مقاله از تکنيک گيت رود ی زیر آستانه چالش مهمی بشمار میدر مقياس طراحی نانومتر نشت

نمودن ولتاژ تغذیه مدار در طراحی توان پایين  استفاده شده كه تاثير بسزایی در كاهش توان مصرفی داشته است عالوه بر آن جهت 

وجود رابطه درجه  .كارایی این روش به علترود بشمار می  ها غيير مقياس ولتاژ تغذیه یکی از موثرترین راهتش بيشتر توان مصرفی كاه

تاخير مدار با سطح باشد. اما در این روش، عملکرد مدار به خاطر رابطه معکوس  ف توان دیناميک و ولتاژ تغذیه میدوم ميان مصر

دهند. كاهش  عميق برای رفع این مشکل كاهش می همين علت، ولتاژ آستانه را در فرایندهای زیرميکرونی یابد. به جریان كاهش می

گردد كه امکان استفاده از این ناحيه )زیرآستانه( را در مدارهای منطقی افزایش نمایی جریان زیرآستانه میولتاژ آستانه، منجر به 

 .دهد زیابی با كران نویز قابل قبول میار
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