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یرآستانه DMLمقاله منطق  یندر ا -یدهچک به عنوان  ،در ناحیه ز

مطالعه  ،مصرفکم  های دیجیتالیک روش موثر در طراحی گیت

های مختلف بایاس بدنه بمنظور افزایش شده و به دنبال آن روش

ها در . شبیه سازیشدکارایی مود دینامیک این منطق بررسی خواهد 

صورت گرفته و نشان  Hspice نانومتر و در محیط ٩٠تکنولوژی 

توان بطور میبدنه داده شده است که با انتخاب روش مناسب بایاس 

درصد برای گیت  ۱۷وارونگر،  درصد برای گیت ۶۸متوسط تا 

NAND  درصد برای گیت  ۴۳وNOR  در ساختارA وB  منطق

DML بهبود ایجاد  ، نسبت به حالت بدون بایاس بدنه،دینامیک

های یی به بهای افزایش توان مصرفی گیتاین افزایش کارا نمود.

برابر و  ۴منطقی صورت گرفته و بطور متوسط برای گیت وارونگر 

برابر حالت بدون بایاس  NOR  ،۲٫۵و  NANDهای برای گیت

 بدنه، توان مصرفی افزایش خواهد یافت.

یرآستانه، ، توان پایین، بایاس بدنه –یدیکلمات کل طراحی ز
 .DMLمنطق کارایی، 

  مقدمه -۱

ها های اخیر، کاربرد تجهیزات قابل حملی که توسط باتریدر دهه

شوند، از توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. از اهم تغذیه می

سیم، تجهیزات های حسگر بیتوان به شبکهکاربردهای این تجهیزات می

-رو استفاده از روش این از [1].پزشکی و نظایر آن اشاره کرد ١قابل کاشت
ها، بیش از های کاهش توان مصرفی، بمنظور افزایش طول عمر باتری

 پیش مورد توجه قرار گرفته است.

کاهش ولتاژ یک روش موثر در کاهش توان و انرژی مصرفی سیستم  

توان مترادف با / انرژی پایین را می است بطوری که غالبا طراحی توان

از طراحی زیرآستانه طراحی ولتاژ پایین در نظر گرفت. لذا استفاده 

/ انرژی مصرفی خواهد بود چرا که نقطه  موثرترین روش در کاهش توان

مینیمم انرژی یک سیستم دیجیتال، در صورتی که وجود داشته باشد، قطعا 

                                                           
1 Implantable  

مدارهایی که در ناحیه زیرآستانه کار  [1] .در این ناحیه واقع شده است

شوند و ترانزیستور بایاس می کنند با منبع تغذیه کوچکتر از ولتاژ آستانهمی

بدین ترتیب کاهش چشمگیری در توان دینامیک و استاتیک آنها ایجاد 

های موجود در خواهد شد. با این حال طراحی زیرآستانه نسبت به روش

های بارزی داشته و حساسیت باالتری نسبت به حالت باالی آستانه تفاوت

-این مسائل چالش دارد. ٢او نوسانات ولتاژ و دم فرایند ساختتغییرات 
دهد که الزم است قبل از هایی را پیش روی طراح زیرآستانه قرار می

رسیدن تکنولوژی توان پایین به تولید انبوه، از جهات مختلف مورد ارزیابی 

 قرار گیرد.

مدار نیز به ولتاژ تغذیه وابسته بوده و با  ٣عالوه بر توان مصرفی، کارایی

کارکرد مدار در ناحیه زیرآستانه تنزل شدیدی پیدا خواهد کرد. از این رو 

جبران بمنظور  ،های بهبود کارایی مدار در ناحیه زیرآستانهاستفاده از روش

 سازی نسبی این اثر، الزم خواهد بود.  

دومینو، در کاربردهای با های دینامیک، نظیر منطق استفاده از منطق

میالدی مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته  ۱۹۷۰کارایی باال از دهه 

ها بمنظور افزایش کارایی های زیادی در جهت استفاده از این منطقتالش

ها به با این حال، این روش [2]مدارهای زیرآستانه صورت گرفته است.

های ند ساخت در تکنولوژیدلیل حساسیت باال نسبت به تغییرات فرای

 ٤DMLنانومتری، از نظر توان مصرفی بهینه نبودند. ایده استفاده از منطق 

این منطق  [3].مطرح شد ۲۰۱۳در ناحیه زیرآستانه، اولین بار در سال 

قابلیت کارکرد در دو ناحیه کاری استاتیک و دینامیک را دارا بوده و عالوه 

تغییرات فرایند ساخت از خود نشان داده بر آن مصونیت باالیی در مقابل 

 است.

در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی ناحیه زیرآستانه پرداخته شده 

مورد مطالعه قرار گرفته و با منطق مکمل  DMLاست. در ادامه منطق 

                                                           
2  PVT variations 
3 Performance  
4  Dual Mode Logic 
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ایستای معمولی و دومینو مورد مقایسه قرار گرفته است. به دنبال آن سه 

اعمال شده و اثر بهبود کارایی هر  DMLروش بایاس بدنه بر روی منطق 

مورد بررسی  NORو  NANDیک از این سه روش بر سه گیت وارونگر، 

گیری از این مقاله اختصاص نتیجه قرار خواهد گرفت. بخش آخر نیز به

 داده شده است.

 زیرآستانه ناحیه در عملکرد اصول -۲

GS(در ناحیه زیرآستانه  که NMOSیک ترانزیستور  THV V�  که در

سه مولفه جریان دارد د، کنکار میولتاژ آستانه ترانزیستور است)  THVآن

 [1]اند.نشان داده شده ۱که در شکل 

 
 ) جریان زیرآستانهaهای جریان ترانزیستور در ناحیه زیرآستانه مولفه :۱شکل 

        b جریان گیت(cجریان اتصال ( 

ها الکترون ٥) بوده که ناشی از نفوذ STIمولفه اول جریان زیرآستانه (

است. مولفه دوم  ها در اثر میدان الکتریکیکانال و رانش آناز درین به زیر 

الکتریک زنی از میان دی) است که در اثر پدیده تونلGIجریان گیت (

شود. این پدیده به دلیل وجود میدان قوی در (اکسید گیت) ایجاد می

از تکنولوژی ناحیه اکسید گیت ظاهر شده و با کاهش ابعاد در هر نسل 

تر شده و موجب افزایش اثر تونل زنی خواهد شد. در این میدان قوی

جریان اشباع ) بوده که عمدتا بر اثر JIنهایت مولفه سوم جریان اتصال(

 گردد. مولفهمیبدنه ظاهر  –بدنه و درین  –معکوس پیوندهای سورس 

ه ولتاژ گیت، در ولتاژهای پایین (که دلیل وابستگی زیاد بجریان گیت به

است) قابل اغماض است. بنابر  ULP/ULVمورد توقع ما در کاربردهای 

نظر دالیل مشابه، از جریان اتصال نیز در مقابل جریان زیر آستانه صرف

ژهای در ولتا NMOSشود. بنابراین مولفه غالب جریان ترانزیستور می

 :  [4]شودکه بصورت زیر تعریف می استپایین، جریان زیرآستانه 
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tv/ که در آن kT q�  ،ولتاژ حرارتی/W L  ،نسبت ابعادeff� 
ضریب زیرآستانه (شیب مشخصه در ناحیه  nها و موبیلیته موثر حامل

های جدید، اثرات با کاهش طول کانال در تکنولوژی زیرآستانه) است.

                                                           
5 Diffusion 

در عملکرد مدارهای DIBL٦کانال کوتاه زیادی از قبیل اثر بدنه و اثر 

CMOS در حالت کلی ولتاژ آستانه  بنابراین [4].وارد خواهند شد

  [4] ر نوشت:توان بصورت زیرا می MOSترانزیستور 

)۲( 0TH TH DS DS BS BSV V V V� �� � � 

�0DS که در آن �0BSو  DIBLثابت  � است. ثابت اثر بدنه  �

 نوشت: توان به فرم بسته زیر) را می۲) و (۱دو معادله(
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 شود.ترانزیستور شناخته می تحت عنوان استحکام � که در آن

 دستیابی به شرایط نامی در ولتاژهای بسیار پایینمشکالت  -۲-۱

طور مختصر در این بخش برخی از مشکالت طراحی زیرآستانه ب

ه شده و در ادامه آن در جهت رفع این مشکالت گرفت مورد بررسی قرار

 راهکارهایی ارائه خواهد شد.

 اهمیت ولتاژهای بسیار پایین روی جریان و کارایی مدار -۲-۱-۱

 است با:برابر  MOSجریان حالت روشن ترانزیستور  ۳مطابق رابطه 

)۴( 
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موجب کاهش نمایی  DDVواضح است که در ناحیه زیرآستانه کاهش 

شود که آن نیز به نوبه خود موجب افزایش تقریبا نمایی می onIجریان 

 داریم:گردد. طبق رابطه کالسیک تاخیر ی) م�Dتاخیر (

)۵( V /n.v2 2 DD t

DD DD
D

on

V VC C
I e

�
�

� � 

شود با کاهش ولتاژ، تاخیر سیری صعودی همانگونه که مالحظه می

کند که دستیابی به انرژی مصرفی کمتر در ولتاژهای داشته و این ثابت می

پایین به بهای کاهش سرعت مدار قابل حصول است. در این حالت برای 

 .نمود ایش عملکرد سیستم باید تدابیر جدیدی اتخاذافز

  PVTتغییرات  -۲-۱-۲

موجب تفاوت در ولتاژ آستانه ) P( تغییرات ناشی از فرایند ساخت

تاثیر زیادی بر جریان ترانزیستور  ۳مطابق رابطه  ترانزیستورها شده و

                                                           
6 drain induced barrier lowering (DIBL) effect 
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 ٧RDFدر حالت زیرآستانه براساس تابع  THVخواهد داشت. تغییرات 

بوده بنابراین تفاوت ایجاد شده در ولتاژ آستانه ترانزیستورها، و به تبع آن 

است و حذف اثر آن از طریق  ٨جریان آنها، کامال تصادفی و ناهمبسته

حذف و یا کاهش اثر آن باید لذا برای  [1]پذیر نیست.فیدبک امکان

 خاصی در طراحی و فرایند ساخت قطعه مورد توجه قرار گیرد. مالحظات

های با توان مصرفی پایین تنها در اثر در سیستم )V( تغییرات ولتاژ

آید چرا که افت ولتاژ روی شبکه نوسانات منبع ولتاژ خارجی بوجود می

توزیع به دلیل پایین بودن جریان ترانزیستورها در ناحیه زیرآستانه قابل 

کنند ولتاژ در سیستمهایی که بر اساس باتری کار می [1]است.اغماض 

تغذیه ثابت بوده و نوسانات ناچیزی دارد. از طرف دیگر در مورد 

-سیستمهای بدون باتری که نوسانات بیشتری دارند استفاده از تنظیم کننده
های ولتاژ جهت هموار نمودن این نوسانات راهگشای این مشکل خواهد 

سیستمهای باالی آستانه، تغییرات ولتاژ مدارهای زیرآستانه بود. بر خالف 

متفاوت بر روی یک تراشه، همبستگی کامل داشته و این همبستگی امکان 

 سازد.پذیر میاستفاده از شبکه فیدبک را در حذف این تغییرات امکان

در سیستمهای با توان مصرفی خیلی  )T( و در نهایت تغییرات دما

شود چرا که خود سیستم به دلیل ت دمای محیط مربوط میپایین، به تغییرا

توان مصرفی کمی که دارد گرمای چندانی تولید نخواهد کرد. بنابراین 

شود طراحی این دسته از مدارها معموال بازه دمایی وسیعی را شامل نمی

  (مگر در کاربردهای فضایی و یا نظامی). 

های زیر آستانه به عنوان بطور خالصه، تغییرات فرایند ساخت در مدار

یک فرایند تصادفی، مضرترین منبع تغییرات بوده و بر نوسانات ولتاژ و دما 

  غلبه خواهد داشت.

 زیرآستانه ناحیه در DML منطق منطق  -۳

 آورده شده است.  ۲شمای کلی این منطق در شکل 

 
 A  ) توپولوژی DML a های منطقی در ساختار منطق شمای کلی گیت :۲شکل 

 b توپولوژی (B 

                                                           
7 Random dopant function 
8 Uncorrelated  

این منطق قادر به کارکرد در دو ناحیه کاری متفاوت است: حالت 

-npاستاتیک مشابه ساختار مکمل ایستا و حالت دینامیک مشابه ساختار 

CMOS .[3]  در حالت استاتیک، گیتDML  به توان تلفاتی بسیار پایین

و در حالت دینامیک افزایش کارایی مدار  همراه کارایی متوسط را دارا بوده

این خاصیت  گردد.به قیمت افزایش توان تلفاتی سیستم فراهم می

قابلیت کنترل شناور عملکرد سیستم را  DMLهای منحصربه فرد گیت

کند و بنابراین در کاربردهایی که به تحت شرایط کاری مختلف فراهم می

 بسیار مطلوب است. انعطاف پذیری باالیی نیاز داشته باشند

 DML ساختار و اصول عملکرد منطق -۳-۱

نیز نشان داده شده است  ۲همانطور که در شکل  DMLساختار گیت 

) به شبکه باالکش PMOS )NMOSاز اتصال موازی یک ترانزیستور 

) حاصل A )B(پایین کش) گیت مکمل ایستای استاندارد در ساختار 

سیگنال کالک متصل بوده و بسته گردد. گیت ترانزیستور اضافه شده به می

در حالت استاتیک و یا دینامیک  DMLبه ورودی این سیگنال گیت 

 بطور ثابت ) سیگنال کالکA )Bکند. زمانی که در ساختار فعالیت می

خاموش بوده و  M1در حالت یک (صفر) منطقی قرار بگیرد، ترانزیستور 

ورودی کالک بین کند اما چنانچه گیت در حالت استاتیک خود کار می

در مود  DMLصفر و یک بصورت نامتقارن در حال تغییر باشد گیت 

دینامیک خود در دو فاز پیش شارژ و ارزیابی فعالیت خواهد نمود. به 

بکه های پایین کش و منظور جلوگیری از ایجاد حالت مسابقه بین ش

نیز در این  footerپیش شارژ غالبا از یک ترانزیستور  باالکش در فاز

-را در این منطق نشان می وارونگرگیت  ۳شود. شکلساختار استفاده می
 کند.را ایفا می footerنقش  Mfدهد. در این شکل ترانزیستور 

clk

clk

VDD

out
IN

VDD

clk

clk

outIN

M1

M1

Mf

Mf

Type A
Type B

 DMLگیت وارونگر در منطق  :۳شکل 

ساخته شوند. با  Bو یا  Aتوانند بصورت ساختار ها میتمام گیت

بهتر  NORتوجه به ترانزیستورهای سری شده در شبکه باالکش گیت 

این گیت استفاده شود. بنابر دالیل  پیاده سازی برای Aاست از ساختار 

ارجح است با این حال با توجه به  NANDبرای گیت  Bمشابه ساختار 

هم  ها باید پشت سراینکه در نهایت برای ساخت یک تابع منطقی گیت

وجود گیت وارونگر بین طبقات، تمام  عدم نیاز به نظوروصل شوند، بم

پیاده سازی  طراحی کرده و هنگام Bو  Aها را در هر دو ساختار گیت
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( مشابه روش بکار  د گرفتنیان مورد استفاده قرار خواهبصورت یک در م

 رفته برای حذف وارونگر در منطق دومینو).

 ل ایستا و دومینو، مکم DMLمقایسه منطق های  -۳-۲

مساوی جهت مقایسه منطقی این سه روش،  ایجاد شرایط بمنظور

ای انتخاب شده است که جریان حالت روشن ترانزیستورها بگونه ابعاد

ها در مد ارزیابی برابر جریان عبوری از یک ترانزیستور گیت تمام گیت

 وارونگر در منطق مکمل ایستا باشد.

نانومتر تکرار  ۹۰برای تکنولوژی  Hspiceشبیه سازی ها در محیط 

 [3]شده و نتایج همخواهی مناسبی با مقادیر گزارش شده در مرجع

، منطق [3]داشتند. مطابق نتایج شبیه سازی و نمونه ساخته شده مرجع

DML  برابر افزایش کارایی نسبت به حالت مکمل ایستا و  ۱۰تا دینامیک

از حالت مکمل  بهتربرابر  ۲٫۲ مود استاتیک آن در خصوص توان مصرفی

همچنین  .حالت دومینو بهبود داشته است نسبت بهبرابر  ۵و تا  بوده ایستا

شبیه سازی مونت کارلو صورت گرفته روی تاخیر یک گیت جمع کننده 

دومینو در اغلب موارد  های دینامیک نظیرنشان داده است که در منطق

-می yieldگیت مورد نظر درست کار نکرده و موجب کاهش چشمگیر 
ته و این پاسخ قابل قبولی داش DMLگردد در حالی که منطق دینامیک 

 [8]مزیت بر سرعت باالتر منطق دومینو غلبه خواهد داشت.

عالوه بر قابلیت جابجایی بین مودهای مختلف و برتری هر مود در 

های مکمل ایستا و های متناظر خود در منطقنسبت به نمونه DMLمنطق 

داشته که  های دیگری نیزدومینو، این منطق در مود دینامیک خود مزیت

در حالت دینامیک، عالوه بر  نشات گرفته از ساختار این منطق هستند.

نیز فعال بوده و در  DMLبخش مکمل ایستای ساختار  M1تور ترانزیس

 ٩دارنده فعالتعیین مقدار خروجی موثر است. از این رو مانند یک نگه

جهت مصونیت  DML، صفت کلیدی ساختار کند. این ویژگیعمل می

در برابر تغییرات دما و فرایند ساخت بوده و عالوه بر آن برخی از معایب 

و   ١١، نویز همشنوایی ١٠دومینو، نظیر تقسیم بارشناخته شده منطق 

تری (که با کاهش ابعاد و ولتاژ اثر بحرانی glitchحساسیت نسبت به 

  [3]سازد.دارد) را برطرف می

 بدنه بایاس -۴

مزایای قابل توجهی داشته  DMLبخش قبل، منطق مطالب توجه به  با

داشت. با و کاربرد مناسبی جهت طراحی توابع مختلف منطقی خواهد 

ها و خروجی بین ورودی ،این وجود ضمن طراحی مدارها و توابع دیجیتال

یین کننده تاخیر کل واره مسیر بحرانی وجود دارد که تعمطلوب سیستم هم

                                                           
9 Active keeper 
10  Charge sharing  
11  Crosstalk noise 

هایی که بصورت ها، حتی بلوکبلوکسیستم خواهد بود. لذا در طراحی 

ی غالبا های تشکیل دهنده مسیر بحرانشوند، گیتتوان پایین طراحی می

ها بصورت کمینه توان طراحی خواهند باال و سایر گیت بصورت عملکرد

 شد. 

های منطقی، بمنظور یکپارچه روند طی شده ضمن طراحی بلوک

ها، بدین ترتیب است که پس از سازی منطق بکار رفته در طراحی بلوک

استاتیک  DMLسایر مسیرها توسط منطق  ،شناسایی مسیر بحرانی

ساخته خواهد شد و در  Bو  Aهای نوع از گیتمیان  بصورت یک در

اختالل گردید از  صورتی که حین اتصال چند مسیر، ترتیب ذکر شده دچار

. مشابه منطق دومینو) این اشکال مرتفع خواهد گردیدطریق وارونگر (

بسته به توپولوژی در این حالت ( Mfو  M1همچنین گیت ترانزیستورهای 

تالش در جهت  تغذیه و یا زمین متصل خواهد شد.انتخاب شده) به منبع 

در حالت استاتیک، صرف نظر از  DMLهای کاهش توان مصرفی گیت

تواند توان مصرفی کل بلوک را بطور چشمگیری کاهش تاخیرشان، می

 دهد.

در خصوص مسیر بحرانی که مورد توجه این مقاله است هدف اصلی 

 قرار دارداهمیت  درجه دومدر  کاهش تاخیر مسیر بوده و توان مصرفی

استفاده شده و ارائه  DMLبنابراین در این مسیر از حالت دینامیک منطق 

های این مود راهکارهای جدید جهت کاهش هرچه بیشتر تاخیر گیت

  نقش موثری در کاهش تاخیر کل بلوک عملیاتی خواهد داشت.

نه ولتاژ آستادر موجب تغییر  ۲تغییر بایاس بدنه مطابق رابطه 

 ۳خواهد شد. بنابراین با کاهش ولتاژ آستانه مطابق رابطه  هاترانزیستور

 ،) را افزایش داده و در نتیجه تاخیر گیتonIتوان جریان حالت روشن (می

 کاهش خواهد یافت. ۵طبق رابطه 

از مزایای استفاده از روش بایاس بدنه در ناحیه زیرآستانه نسبت به 

ن حالت دلیل پایین بودن ولتاژ کاری در ای باالی آستانه این است که  به

دیگر نیازی به ترانزیستورهای محدودکننده نیست. ترانزیستورهای 

داشتن ولتاژ بدنه محدودکننده در حالت باالی آستانه جهت نگه

شدند تا بدین طریق مانع ولت به کار برده می ۰٫۷ترانزیستورها زیر مقدار 

 شوند. latch upاز ایجاد 

 های مختلف ایجاد بایاس بدنه روشمقایسه  -۴-۱

در این بخش سه روش مختلف ایجاد بایاس بدنه را مورد بررسی قرار 

در منطق  NORو NAND داده و اثر هر کدام بر سه گیت وارونگر ،

DML  .دینامیک بصورت کمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت 

به منبع  PMOSبه زمین و  NMOSبدنه عالوه بر روش استاندارد (

 ۴تغذیه) سه روش دیگر برای ایجاد بایاس بدنه مد نظر است در شکل

 نشان داده شده است: 
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) روش گیتa بر روی گیت وارونگر های مختلف ایجاد بایاس بدنهروش :۴شکل 

 زمین  –) روش منبع تغذیه cدرین   –) روش درین bگیت   –  

ترانزیستورها صفر بوده در بدنه -در حالت استاندارد ولتاژ سورس

عت گیت دیجیتال نتیجه تغییری در ولتاژ آستانه ترانزیستور و در نتیجه سر

گیت  –روش گیت  a-۴ایجاد نخواهد شد. روش نشان داده شده در شکل 

است که در آن بدنه هر ترانزیستور به گیت مربوط به همان ترانزیستور 

شود که رین مربوط مید –به روش درین  bقسمت  [5]متصل شده است.

و در  [6]در آن بدنه هر ترانزیستور به درین همان ترانزیستور متصل شده 

زمین است که در آن، دقیقا عکس حالت  –نهایت روش منبع تغذیه 

به منبع تغذیه و بدنه  NMOSاستاندارد، بدنه ترانزیستورهای 

 [7] به زمین وصل خواهد شد. PMOSترانزیستورهای 

بدنه و در نتیجه جریان حالت روشن به  –ولتاژ سورس در روش اول 

این وابستگی به ولتاژ های مدار وابسته خواهد بود. در حالت دوم ورودی

با یک تاخیر معین (تاخیر گیت) ورودی را دنبال  وجی وجود داردکهخر

در نتیجه ،بدنه ثابت و بیشینه بوده  –در روش سوم نیز ولتاژ سورس  .کندمی

 خواهد بود.و به دنبال آن تلفات مدار نیز بیشینه   onIجریان 

بر روی سه  به همراه روش استاندارد نتیجه شبیه سازی سه روش فوق

،  Bو  Aدینامیک مدل  DMLدر منطق  NORو  NANDگیت وارونگر، 

 نشان داده شده است. ۲و۱در جدول ولت،  ۰٫۳به ازای ولتاژ تغذیه 

گردد که در خصوص گیت ه میبا توجه به نتایج بدست آمده مالحظ

) ۴( ۲٫۶زمین تاخیر گیت را تا  –روش منبع تغذیه ) A )Bنوع  وارونگر

برابر افزایش پیدا ) ۳٫۸( ۶٫۳برابر کاهش داده و در ازای آن توان مصرفی 

 کرده است.

-برای گیت درین –شود روش بایاس درین همان طور که مالحظه می
در توجیه این  دارد. تریدر این منطق پاسخ مناسب NORو  NANDهای 

حالت دینامیک، گیت منطقی (بخش  DMLتوان گفت در منطق نتیجه می

های خروجی ) تنها در تعیین یکی از حالتDMLمکمل ایستای منطق 

توان گفت که مثال در تر میکند. به طور دقیقنقش بحرانی خود را ایفا می

ت از صفر به یک منطقی در مود پیش شارژ تغییر وضعی Aساختار نوع 

صورت گرفته و در فاز ارزیابی این زمان سوئیچینگ صفر در نظر گرفته 

در حالی که برای ایجاد تغییر یک به صفر، شبکه پایین کش باید  شودمی

فعال شده و این تغییر را ایجاد کند. شبکه پایین کش از ترانزیستورهای نوع 

N شوند روشن می باالرانزیستورها به ازای ولتاژ گیت تشکیل یافته و این ت

ترانزیستورهایی  بدنه-گیت ولتاژ سورس –بنابراین در حالت بایاس گیت 

تراند بیشتر از ترانزیستورهای نزدیک به خروجی بوده و که به زمین نزدیک

های های گرهجریان باالتر ترانزیستورهای تحتانی صرف تخلیه خازن

بدنه ترانزیستورهای  –ها ولتاژ سورس با تخلیه این خازنگردد. میانی می

 نزدیک به خازن خروجی افزایش یافته و در این زمان تخلیه موثر خروجی

زمین نیز  –گیرد. در خصوص عدم موفقیت ساختار منبع تغذیه صورت می

  توان از استدالل مشابه استفاده نمود. می

ا تاخیر مشخصی (تاخیر درین خروجی ب-اما در مورد بایاس درین

کند. این تغییر می -بصورت تدریجی–گیت) از مقدار یک منطقی به صفر 

این اجازه را نزدیک به خازن خروجی  Nخاصیت به ترانزیستورهای نوع 

ولتاژ  ، دقیقا عکس حالت قبل،دهد که در اوایل تغییر سطح خروجیمی

و تخلیه  شته باشندبدنه باالیی را تجربه کرده و جریان باالیی دا-سورس

به تدریج با کاهش سطح خروجی میزان  خازن بار در اولویت قرار گیرد.

تغییرات پویا برای  ،این جریان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. این قابلیت

ولتاژ آستانه ایجاد کرده که عالوه بر افزایش سرعت، توان مصرفی سیستم 

زمین) کاهش خواهد -ذیهرا نیز نسبت به حالت بایاس ثابت بدنه (منبع تغ

توان در توجیه نتیجه بدست آمده از استدالل فوق می ،بطور مشابه داد.

 نیز استفاده نمود. Bهای نوع برای گیت

تاخیر گیت را تا   )A )Bنوع  NANDنتایج بدست آمده برای گیت 

) ۳٫۶( ۱٫۳) برابر کاهش داده و در ازای آن توان مصرفی ۱٫۱۵( ۱٫۲

) تاخیر A )Bنوع  NORدا کرده است. همچنین برای گیت برابر افزایش پی

 ۱٫۵۲و در مقابل توان مصرفی تا شده ) برابر کاهش داده ۲٫۳( ۱٫۴۳تا 

 ) برابر افزایش پیدا کرده است. ۳(

روشهای مختلف بایاس بدنه روی  مقایسه توان مصرفی و تاخیر در ازای :۱جدول 

 Aدینامیک نوع  DMLسه گیت نمونه در منطق 

-منبع تغذیه

 زمین

-گیت درین-درین

 گیت

 Aنوع  استاندارد

۲۰۵٫۷ pw ۷۲٫۰۲ 

pw 
۴۰٫۱ pw ۳۹٫۹۲pw 

 ارونگرو
۰٫۶۵ us ۱٫۴ us ۱٫۰۵ us ۱٫۷ us 

۸۴۶٫۷ pw ۲۲۵ pw ۱۴۱٫۱۷ 

pw 
۱۴۰٫۹۲ 

pw NAND 
۲٫۳۵ us ۱٫۹ us ۲٫۳۵ us ۲٫۴۵ us 

۲۷۳٫۱ pw ۹۴٫۸۸ 

pw 
۶۲٫۶۵ 

pw 
۶۲٫۱ pw 

NOR 

۲٫۲۵ us ۱٫۶ us ۱٫۷ us ۲٫۳ us 
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روشهای مختلف بایاس بدنه روی مقایسه توان مصرفی و تاخیر در ازای : ۲جدول 

 Bدینامیک نوع  DMLسه گیت نمونه در منطق 

-منبع تغذیه

 زمین

 Bنوع  استاندارد گیت-گیتدرین-درین

۱۰۶۸ pw ۱۰۶۵٫۴ 

pw 
۲۸۰٫۲ 

pw 
۲۷۹٫۱ 

pw وارونگر 
۰٫۲۵ us ۰٫۶۵ us ۰٫۷۵ us ۱ us 

٫۸۱۴۴۰  

pw 
۱۱۶۶٫۹ 

pw 
۳۲۳٫۵ 

pw 
۳۲۳٫۱ 

pw NAND 
۰٫۷۵ us ۰٫۶۵ us ۰٫۷۵ us ۰٫۷۵ us 

۱۷۵۶٫۹ 

pw 
۱۷۴۹ pw ۵۷۵٫۲ 

pw 
۵۶۸٫۹ 

pw NOR 

۰٫۹۵ us ۰٫۶۵ us ٫۱۱  us ۱٫۵ us 

 

 یریگجهینت -۵

ابتدا به بررسی ناحیه زیرآستانه و مشکالت آن پرداخته مقاله  نیدر ا

این ناحیه افزایش تاخیر (کاهش شد. از جمله مشکالت طراحی در 

عملکرد) و حساسیت باال به فرایند ساخت ترانزیستورها بوده که در روند 

مورد بررسی قرار  مخربشان هایی به منظور کاهش اثراتمقاله راه حل

 DMLمنطق  ،ها. در درجه اول به منظور افزایش کارایی گیته شدگرفت

که در دو مود کاری مجزا پاسخی بالنسبه بهتر از همتای  هانتخاب شد

از خود نشان داده  کامال استاتیک (مکمل ایستا) و دینامیک (دومینو)

در مود دینامیک مصونیت کافی در  DMLاست. همچنین ساختار منطق 

برابر فرایند ساخت از خود نشان داده که مشکل دوم طراحی زیرآستانه را 

 مود.برطرف خواهد ننیز 

های مختلف بایاس بدنه، به منظور افزایش کارایی در ادامه روش

ها در مود دینامیک مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شد که روش گیت

 درین بهترین انتخاب جهت تحقق این هدف است. –بایاس درین 

های منطقی توان این نتایج را به سایر گیتبه عنوان قدم بعدی می

های استاندارد با توان مصرفی و یک نسخه از کتابخانه سلول تعمیم داده

 پایین و سرعت مناسب ارائه نمود.
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