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Abstract:
Novel digital circuit design methods are vital due to the significant increase in data that
requires fast processors. No doubt, power consumption is an essential factor in electronic
devices. Hence, the design of low-power, area-efficient, and high-performance circuits is
crucial. Approximate computing as a promising method for designing efficient circuits in
addition to applying CNTFETs can be an excellent solution for the concerns mentioned
above. In this article, according to the full adder’s importance in DSP processors, a new
approximate full adder based on 32nm Stanford CNTFET model is proposed and
optimized in terms of power consumption, delay, PDP, and the number of transistors.
HSPICE is applied to compare this new design with state-of-art articles. The simulation
results indicate that the proposed design has not only the least delay but also shows an
87% improvement in PDP achieved. Various simulations applying different load
capacitors, supply voltages, and process variations demonstrate the acceptable
functionality of proposed approximate full-adder in different situations. Image addition
simulation using MATLAB is applied to assess the performance of the proposed design in
a real error-resilient application.
Keywords: Approximate Computing, Carbon Nanotube Field Effect Transistors
(CNTFETs), Full-adder, Power Consumption.
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چكیده :با توجه به افزایش چشمگیر حجم دادههای پردازشی و نیاز به سرعت بیشتر در پردازش آنها ،به استفاده از روشهای نووین در
طراحی مدارهای دیجیتال توجه شده است .نظر به اهمیت مصرف توان در وسایل الکترونیکی ،طراحی مدارهایی ضوروری اسوت کوه بوه
کاهش مصرف توان ،مساحت و نیز افزایش سرعت پردازندهها منجر شود .استفاده از محاسبات تقریبی در کنوار ترانزیسوتورهای نانولولوۀ
کربنی ،یکی از روشهای مطرحشده در این حوزه است .با توجه به اهمیت مدارهای جمعکننده در پردازندههای پردازش سیگنال دیجیتال،
در این مقاله یک مدار تمام جمعکنندۀ تقریبی با استفاده از ترانزیستورهای  CNTFETمدل استنفورد  32نانومتر طراحی شوده کوه ازنظور
پارامترهای توان ،تأخیر ،حاصل ضرب توان در تأخیر و تعداد ترانزیسوتورها بهینوهسوازی شوده اسوت .مقایسوۀ ایون مودار بوا مودارهای
پیشنهادشده در سالهای اخیر با استفاده از نرمافزار  HSPICEانجام شده است .نتایج نشان دادند تأخیر طورح پیشونهادی دارای کمتورین
مقدار با بهبود حداکثر  %87در معیار حاصل ضرب توان در تأخیر است .همچنین نتایج شبیهسازی در خازنهای بوار ،ولتاههوای تغذیوه و
تغییرات فرآیندی نشاندهندۀ عملکرد پذیرفتنی طرح پیشنهادی در شرایط گوناگون است .برای بررسی بهتور عملکورد تموام جموعکننودۀ
پیشنهادی از کاربرد پردازشی مقاوم به خطای جمع تصاویر در نرمافزار متلب استفاده شده است.
واژههای کلیدی :ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی ،تمام جمعکننده ،توان مصرفی ،حساب تقریبی.

 -1مقدمه
در دنیای دیجیتوال اموروز ،نیواز بوه پوردازشهوای پیچیودهتور و

را دو چندان کرده است؛ درنتیجۀ این موضوع ،دنیای دیجیتال نیازمند
پردازنده هایی با قدرت و سرعت پردازشی باالست که توان مصورفی
کمی داشته باشند.

حجیمتر رو به افزایش است .بدیهی است این امر باعث افزایش زمان

افزایش فرکانس کاری پردازندهها توا حودودی پاسویگوی نیواز

پردازش داده ها و تووان مصورفی سیسوتمهوای پردازشوی مویشوود.

پردازشی کاربردهای فعلی است؛ اما این امر به افزایش توان مصورفی

کاربردهایی چوون پوردازش سویگنال و تصوویر ،بینوایی و یوادگیری

مدار نیز منجر میشود ] .[1استفاده از تکنیکهایی چون کاهش ولتاه

ماشین ،ارتباطات بیسویم و  ...هور روز در حوال پیشورفت اسوت و

کاری ،فرکانس سوییچینگ و  ...راهحلی برای کاهش تووان مصورفی

داده های بیشتری برای پوردازش تولیود مویکننود .همچنوین اسوتفادۀ

است ] .[1, 2هر یک از این تکنیکها بوه ایجواد مشوک تی ازقبیول

گسترده از وسایل الکترونیکی مبتنی بر باتری ،اهمیت تووان مصورفی

افزایش جریانهای نشتی ،خازنهای پارازیتی و  ...منجر میشود [1,
] .2همچنین تمایل به کوچکسوازی ترانزیسوتورهای سویلیکونی در

تاریخ ارسال مقاله1398/09/24 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/01/24 :

حد نانومتر ،مشک تی ازقبیل اثرات کانال کوتاه ،کاهش کنترل گیوت،
افزایش نمایی جریانهای نشتی ،توان مصرفی و  ...را به دنبال داشوته

نام نویسندۀ مسئول :محمدرضا رشادینژاد

است ][3-5؛ به همین دلیل ،پژوهشگران این حوزه بوه دنبوال یوافتن

نشانی نویسندۀ مسئول :ایران  -اصفهان  -دانشگاه اصفهان  -دانشکده

جایگزینی مناسب برای این ترانزیستورها در ابعاد کوچکاند .از میان

مهندسی کامپیوتر  -گروه معماری کامپیوتر

جایگزین های معرفی شده ،ترانزیستورهای نانولولۀ کربنوی ،بوه دلیول
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شباهتهای ساختاری و رفتاری به  CMOSها ،گزینۀ مناسوبتوری

بهینهسازی شده باشد .همچنین خروجیهای کاربرد پردازش تصوویر

هستند .ازجمله مزایای دیگر این ترانزیسوتورها عبوارتانود از :تووان

نیووز ازنظوور معیارهووای کیفیووت تصوواویر پووذیرفتنی بوووده و در طوورح

مصرفی و مساحت کمتر ،انتقال بالستیکی ،جریان در حالت خواموش

پیشنهادی پارامترهای دقت همچون  ERو  EDمقدار قابل قبوولی

بسیار کم ،تحریک پذیری یکسان نووع  nو  ،pقابلیوت تنظویم ولتواه

داشته اند .منظور از پارامتر  ،ERنسبت تعداد حالتهای نادرست بوه

آستانه ازطریق ابعاد نانولولهها و .[4-8] ...

تعداد کل خروجی هاست .مقدار پارامتر  EDنیز از قدرمطلق تفاضل

محاسبات تقریبی ،روشی جدید برای کاهش مصرف توان همراه

مقدار تقریبی از مقدار دقیق به دست میآیود ] .[15درنهایوت بورای

با کاهش مساحت در ازای کاهش متناسب دقت در محاسبات اسوت

بررسی بهتر عملکرد جمعکننودۀ پیشونهادی ،کواربرد آن در پوردازش

] .[9بوورای اسووتفاده از محاسووبات تقریبووی در سووطو ترانزیسووتور

تصویر ازطریق معیارهوای  SSIM ،PSNRو  MSSIMارزیوابی

روشهای میتلفی چون  ، VOSبازتعریف منطوق تقریبوی از منطوق

میشود که از روابط ( )1تا ( )3به دست میآیند ] .[11, 16جزئیات

متداول و  ...وجود دارد که بیشتر آنها با کاهش تعوداد ترانزیسوتورها

این روابط در ] [11, 16, 17بهطور کامل بررسی شودهانود .توا بوه

در مدار همراه است ] .[10این امر باعث کاهش خازنهای پوارازیتی

امروز ،جمعکنندههای تقریبی متنوعی در سطو ترانزیسوتور و در هور

و درنتیجۀ آن ،کاهش جریانهای نشتی و توان سوییچینگ مویشوود.

دو تکنولوهی  CMOSو  CNTFETو در سوطوح بواالتر معرفوی

همچنین با کوتاه ترشدن مسیر بحرانی مدارها کارایی و سرعت مودار

شدهاند که برخی از آنها در ادامه بررسی میشوند.

افزایش مییابد و امکان کاهش ولتاه تغذیه نیز فراهم میشوود ].[11
همچنین کواهش مسواحت بوه کواهش هزینوههوای سواخت و تووان
استاتیک مدار منجر میشود ] .[12با توجه به اینکه در پردازندههوای
عمومی سهم دستورالعملهوای محاسوباتی در مقایسوه بوا دسوتورات
مراجعۀ به حافظه بسیار کم است ،استفاده از محاسبات تقریبی مزیّت
چشم گیری به دنبوال نیواهود داشوت ][13؛ اموا در پردازنودههوای
خاصمنظوره مانند پردازندههای پوردازش سویگنال دیجیتوال ،باعوث
بهبود محسوس عملکرد پردازنده خواهود شود ] .[13بوهطوور کلوی
استفاده از حساب تقریبی در کاربردهای مقواوم بوه خطوا یوک روش
امیدوارکننده است ] .[9منظور از کاربردهای مقواوم در برابور خطوا،
کاربردهایی است که ناتوانی انسان در تشییص تفواوت میوان نتیجوۀ
دقیق و تقریبی قابل لمس است یا در برابور نوویز ورودی مقواومانود
] .[9یکی از رایجترین این کاربردها پردازش تصاویر است.
عموول جمووع ،یکووی از اصوولیتوورین اعمووال محاسووباتی در
پردازندههاست ] . [3بوه ایون دلیول کوه امکوان انجوام سوایر اعموال
محاسباتی چون تفریق ،ضرب ،تقسیم ،محاسوبۀ آدرس و  ...ازطریوق
آن وجود دارد ][4, 14؛ به همین دلیل طراحوی کومتووان ،کوچوک،
سریع و کارای این مدار تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد پردازنودههوا
دارد .هدف از این مقاله ،ارائۀ یک تمام جمعکنندۀ تقریبی مبتنوی بور
ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی با استفاده از تکنیک بوازتعریف منطوق
تقریبی از منطق متداول است؛ بهنحوی کوه ازنظور پارامترهوای تووان
مصرفی ،تأخیر و مساحت نسبت به برخی از طرحهای ارائهشدۀ اخیر

M

()3

),y j

j

 SSIM (x
j 1

1
M

MSSIM (x , y ) 

یکی از شاخصترین پژوهشها در ایون حیطوه در مرجوع ][13
انجام شده است .در این مقاله ،چهوار تموام جموعکننودۀ تقریبوی در
فناوری  CMOSمعرفی شودهانود کوه بورای طراحوی آنهوا از روش
بازتعریف منطق تقریبی از منطق متداول تمام جمعکننودۀ دقیوق آینوه
] [18استفاده شده است .در هر چهار طرح پیشنهادی در این مقالوه،
خروجیها فول سویینگ هستند .در طورح اول ایون مقالوه ،خروجوی
 Sumدر دو حالت از هشت حالت ممکن و خروجی  Coutنیز تنها
در یک حالت نادرست است .در طراحی ایون تموام جموعکننوده ،از
شانزده ترانزیستور اسوتفاده شوده و مسویر بحرانوی آن شوامل چهوار
ترانزیستور است .نکتۀ شایان ذکر اینکه در این مدار هر دو خروجوی
دارای منطووق معکوووسانوود و ایوون عوواملی بوورای افووزایش تعووداد
ترانزیستورهاست .در طرح دوم ،تنها خروجی  Sumتقریبی شوده و
در دو حالت از هشت حالت ممکن غلط است .در مسیر بحرانی این
مدار سه ترانزیستور قرار دارد و خروجویهوای آن نیوز دارای منطوق
معکوس اند .هر دو خروجی طرح سوم دارای مقدار تقریبوی بووده و
خروجی  Sumدر پنج حالوت و خروجوی  Coutدر هفوت حالوت
دقیق است .مسیر بحرانی این طرح از سه ترانزیستور تشکیل شوده و
تنها منطق  Coutمعکوس است .در طرح آخر نیز هور دو خروجوی
دارای مقدار تقریبیاند .در این مدار خروجی  Sumدارای پنج حالت
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و خروجی  Coutدارای شش حالوت درسوت بووده و دارای منطوق

 -الووف) دارای ده ترانزیسووتور اسووت و در مسوویر بحرانووی آن سووه

معکوس اند .تعداد ترانزیستورهای مسیر بحرانی ایون مودار برابور بوا

ترانزیسوتور قوورار دارد .خروجوی  Sumدر پوونج حالوت و خروجووی

چهووار اسووت .بوورای بررسووی عملکوورد موودارها در ایوون مقالووه ،از

 Coutدر تمامی حاالت درست است .هور دو خروجوی ایون مودار

فشردهسازی تصاویر و ویدیوها استفاده شده که یکوی از کاربردهوای

دارای عملکرد فول سویینگ هستند .طرح دوم (شوکل ( - )2ب) بوا

پردازش سیگنال دیجیتال است و معیار  PSNRآنهوا گوزارش شوده

سادهسازی و کاهش ترانزیستورهای تموام جموعکننودۀ اول طراحوی

است.

شده و خروجی های آن ازنظر منطقی با طرح اول یکسان اسوت؛ اموا

در مرجووع ] ،[11یووک تمووام جمووعکننوودۀ تقریبووی در فنوواوری
 CNTFETارائه شده که در آن خروجی  Sumدر دو حالت غلط و
خروجی  Coutدر تمامی حاالت درست است .وجود ایون ویژگوی
باعث جلوگیری از انتشار اشکال در جمعکنندههای چندبیتی میشود.
مسیر بحرانی این تمام جمع کننده شامل چهار ترانزیستور بوده و تنها
خروجی  Coutفول سویینگ است .برای بررسی مدار پیشونهادی در
این مقاله از کاربرد تشییص حرکت در تصویر استفاده شده اسوت و

تنها خروجی  Coutفولسویینگ است .این تمام جموعکننوده دارای
شش ترانزیستور بووده و دو ترانزیسوتور در مسویر بحرانوی آن قورار
گرفته است .در این مقاله نیز کواربرد تشوییص حرکوت در تصوویر
برای ارزیابی کارایی تمام جمعکنندههای پیشونهادی اسوتفاده شوده و
کیفیت تصاویر ازطریق معیار  PSNRبررسی شده است.
()1

MAX 12
( PSNR  10.log10
)
MSE

()2

SSIM (x , y ) 

) (2x  y  C 1 )(2 xy  C 2

) ( x2   y2  C 1 )( x2   y2  C 2

تصاویر حاصل با اسوتفاده از معیوار  PSNRازنظور کیفیوت تصوویر
بررسی شدهاند .شوکل ( )1مودار پیشونهادی در ایون مقالوه را نشوان
میدهد.

(الف)

شكل ( -)1تمام جمعکنندۀ تقریبی پیشنهادی در ].[11

دو تمام جمع کنندۀ تقریبی با استفاده از منطق آسوتانۀ خوازنی و
ترانزیستورهای  CNTFETدر ] [6معرفی شدهاند که در شکل ()2
الف و ب نشان داده شدهاند .در هر دو مدار از سه خازن برای تولید
تابع اقلیت استفاده شده است .تمام جمعکنندۀ تقریبی اول (شکل ()2

(ب)
شكل ( -)2تمام جمعکنندۀ تقریبی ارائهشده در ] [6الف) طرح 10
ترانزیستوری ( )10 TIFAب) طرح  6ترانزیستوری (.)6 TIFA
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تموام جموعکننودۀ معرفوویشوده در ] [19بووا اسووتفاده از دوازده

چرخش یک صفحۀ گرافنی حول یک محور مشیص ایجاد شدهاند.

ترانزیسووتور بووا هوودف کوواهش مصوورف توووان و نشووتی در فنوواوری

این محور مشیص با نام بردار کایرال شوناخته مویشوود و ازطریوق

 CNTFETساخته شده است (شکل ( .))3خروجی  Coutدر ایون

⃗⃗⃗⃗⃗ به دست میآیود
⃗⃗⃗⃗ و a2
ضرب دو عدد صحیو در بردارهای یکۀ a1

تمام جمع کننده کام ً دقیق است و خروجی  Sumمعکووس Cout

که در رابطۀ ( )4نشان داده شده است ] .[4نکتوۀ درخوور توجوه در

است .بر همین اسواس ،خروجوی  Sumدر دو حالوت دارای مقودار

رابطۀ ( )4این است که اگر تفاضل  n1و  n2ضوریب صوحیحی از 3

نادرست است .مسیر بحرانی این مدار شامل چهار ترانزیستور اسوت.

باشد ،نانولولۀ ساختهشده دارای خاصیت فلزی است و امکان ساخت

عملکرد تمام جمع کنندۀ فوق ازطریق کواربرد تشوییص حرکوت در

ترانزیستور ازطریق آن وجود ندارد ].[7

تصویر ،بررسی و خروجی تصویر نیز با معیار  PSNRارزیابی شوده

( )4

است.
ادامۀ این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده اسوت :در بیوش
دوم ،ویژگی های ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی مورور موی شوود .در
بیش سوم ،طرح پیشنهادی بوهطوور کامول توضویو داده شوده و در
بیش چهارم ،نتایج شوبیهسوازی و مقایسوۀ پارامترهوای میتلوف بوا
طرحهای اخیر بیان میشود .درنهایت جمعبندی مقاله در بیش پنجم
آورده شده است.

ch  n1a1  n 2 a2

براساس رابطۀ ( ،)4مقوادیر  n1و  n2نووع نانولولوه را مشویص
میکنند .اگر یکی از این دو مقدار برابر صفر باشود ،نانولولوه از نووع
زیگزاگ خواهد بود .در صورتی که مقودار  n1و  n2برابور باشود ،از
نوع دستهصندلی و در غیر این دو حالت ،از نوع کایرال است ].[4
یکی از مهم ترین ویژگی های این ترانزیسوتورها ،قابلیوت تنظویم
ولتاه آستانۀ آنها ازطریق ابعاد نانولوله است .رابطۀ ( ،)5این ویژگی را
نشان می دهد ] .[10ترانزیستورهای نوع  pبا مقودار کمتور از ولتواه
آستانه روشن بوده و نوع  nبا این مقودار خواموش اسوت .همچنوین
ولتاه آستانۀ ترانزیستورهای نوع  pهمچون ترانزیستورهای سیلیکونی
دارای مقدار منفی است .ابعاد نانولولوه نیوز ازطریوق ضورایب بوردار
کایرال براساس رابطۀ ( )6کنترلپذیرند ] .[10وجود هموین ویژگوی
در ایوون ترانزیسووتورها توجووههووا را بووه سوومت اسووتفاده از آنهووا در
کاربردهایی چون محاسبات تقریبی و منطقهای چندمقداره معطووف
کرده است.

شكل ( -)3تمام جمعکنندۀ تقریبی پیشنهادی در ].[19

0.436
DCNT

()5

V th 

DCNT  0.0783 n12  n 22  n1n 2

()6

 -2ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی
همان طور که در بیش قبل بیان شد به دلیل مشک ت استفاده از
ترانزیستورهای سیلیکونی در ابعاد نانو و مزیّت های ترانزیسوتورهای
نانولولۀ کربنی ،احتموال اسوتفاده از ایون ترانزیسوتورها در مودارهای
دیجیتال آینده به جای ترانزیستورهای سیلیکونی وجوود دارد؛ بورای
مثال ،میتوان به ساخت و طراحی یک پردازندۀ شانزده بیتی مبتنی بر
این تکنولوهی در دانشگاه  MITدر سوال  2019اشواره کورد ].[20
اصولیتوورین تفوواوت سواختار ایوون ترانزیسووتورها و ترانزیسووتورهای
سیلیکونی ،وجود نانولولهها در بین سورس و دریون آنهاسوت کوه از

 -3طرح پیشنهادی
همان طور که در بیش پیشین اشاره شد جمعکنندهها اصلیترین
واحد محاسباتی در پردازندههای پردازش سویگنال دیجیتوال هسوتند.
بر همین اساس ،در این پژوهش یک تمام جمعکنندۀ تقریبی مبتنی بر
ترانزیستورهای  CNTFETو با استفاده از روش بوازتعریف منطوق
تقریبی از منطق متداول ارائه شده است .هدف اصلی از طراحی ایون
تمام جمعکننده ،بهینهسازی آن ازنظر تأخیر ،توان مصرفی و مساحت
است .جدول ( )1نشاندهندۀ جدول درستی تمام جمعکنندۀ دقیوق و
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در حالتی که مقدار ورودی  Aیک و  Bصفر باشود ،ترانزیسوتورهای

مدار پیشنهادی است.

 T6و  T7روشن مویشووند و مقودار ورودی  Cinدر  Coutقورار
موویگیوورد .همچنووین بووا توجووه بووه مقوودار ورودی  ،Cinدر هنگووام

جدول ( -)1جدول درستی تمام جمعکنندۀ دقیق و پیشنهادی.
Cin

B

A

صفربودن آن ترانزیستور  T8و در هنگام یوکشودن آن ،ترانزیسوتور

0

0

 T9روشن میشوند و منطق  Sumرا میسازند .در دو حالوت دیگور

0

نیز با روشنشدن ترانزیستورهای  T5 ،T4و  T9منطق نهایی Cout
و  Sumساخته میشود.

Proposed
Cout
✓0

Proposed
Sum
✕1

Exact
Cout
0

Exact
Sum
0

0

✓0

✓1

0

1

1

0

✓0

✓1

0

1

0

1

0

✕0

✕1

1

0

1

1

0

✓0

✓1

0

1

0

0

1

✓1

✓0

1

0

1

0

1

✓1

✓0

1

0

0

1

1

✓1

✕0

1

1

1

1

1

در این تمام جمعکننودۀ تقریبوی خروجوی  Sumفوولسوویینگ
است؛ ولی خروجی  Coutفولسویینگ نیست.

در این جدول حالتهای درسوت بوا ع موت ✓ و حالوتهوای

نادرست با ع مت ✕ مشویص شودهانود .بور اسواس ایون جودول،
خروجی  Coutتنها در یک حالت و خروجی  Sumدر سوه حالوت
نادرست است؛ بنابراین ،مقدار پارامتر  EDدر مدار پیشنهادی برابر 3
بوده و پوارامتر  ERبورای خروجوی  Sumبرابور بوا  0.375و بورای
خروجی  Coutبرابر با  0/125است .با استفاده از جدول ( ،)1رابطۀ
( )7برای محاسبۀ مقدار دقیق  Coutبه دست می آید .با تغییر مقادیر

شكل ( -)4تمام جمعکنندۀ تقریبی پیشنهادی

دقیق بهصورت نشان داده شده در ستون آخر جدول ( ،)1مولفۀ BC
از رابطۀ ( )7حذف میشود و رابطۀ ( )8به دست میآید.
()7

CoutExact  ACin  AB  BCin

()8

CoutPr oposed  ACin  AB  Sum

 -4نتایج شبیهسازی
شبیه سازی مدار پیشونهادی و برخوی از تموام جموعکننودههوای
تقریبی ارائهشده تا کنون با استفاده از ابزار  HSPICEو تکنولووهی
 32نووانومتر  CNTFETموودل اسووتنفورد انجووام شوودهانوود ].[21

در نظر گرفتن خروجی ها به این صورت باعث میشود تنها یک

شبیهسازیها در دمای  27درجۀ سانتیگوراد ،فرکوانس  2گیگواهرتز،

انتقال سوییچینگ هنگام تغییر ورودی از  100به  101رخ دهد که به

ولتاه تغذیه  0.9ولت با استفاده از خوازن بوار  0.7فمتوفواراد انجوام

بهینهسازی مصرف توان منجر خواهد شد .همچنین با توجه به اینکوه

شده اند .دلیل انتیاب این مقدار برای خازن بار این است کوه بیشوتر

مقدار خروجی  Sumمعکووس خروجوی  Coutاسوت ،ایون نکتوه

بوورای بررسووی راهانوودازی بووار از  FO4اسووتفاده موویشووود .بوورای

دربارۀ آن نیز صادق است .براساس توضیحات ارائهشده ،مودار تموام

شبیهسازی عادالنه و رعایت عدالت در اعمال ورودی بوه مودارها ،از

جمع کنندۀ تقریبی به صورت نشان داده شوده در شوکل ( )4پیشونهاد

بافر در ورودی استفاده شده و خروجی آنها به تمام جمعکننودههوای

شده است .با توجه به این شکل ،مسیر بحرانی خروجی  Coutشامل

تقریبی اعمال شده است .برای تحلیل دقیق مدارها ،تمامی  56حالت

دو ترانزیسووتور و خروجووی  Sumشووامل سووه ترانزیسووتور اسووت و

ممکن در تمام جمعکننده به تمام جموعکننودههوای تقریبوی در نظور

عملکرد آن به این صورت توضیو داده میشود.

گرفته شده اعمال شدهاند و پارامترهای توان مصرفی ،تأخیر و PDP

در حالتی که ورودی  Aبرابر با صفر باشد ،ترانزیسوتورهای T2

نیز بر این اساس محاسبه شدهاند .شکل موج خروجی مدار پیشنهادی

و  T3روشن میشوند و خروجی  Coutرا صفر میکنند .پس از آن،

در مقایسه با سایر منابع ] [6, 11, 19در شکل ( )5نشان داده شوده

با روشنشدن ترانزیستور  ،T8خروجی  Sumنیز برابر یک میشوود.

است .برای انتیاب تعداد نانولولهها و تنظیم قطر آنها باید با توجه به
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طراحی و بهینهسازی یک تمام جمعکنندۀ تقریبی مبتنی بر ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی و بررسی کاربرد آن در پردازش تصویر دیجیتال

ولتاه گرهها و براساس راهاندازی ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی ایون

نتایج بهینه ،تعداد تیوبها  3و  n1=17در نظور گرفتوه شوده اسوت؛

مقووادیر انتیوواب شوووند .بووا توجووه بووه اینکووه در مقوواالت ][6, 11

بنابراین ،برای در نظر گرفتن شرایط شبیهسازی ایدئال آنها ،مدارهای

نویسندگان برای شبیهسازی مدارهای خود و به دسوت آوردن نتوایج

پیشنهادی آنها در همین سایزینگ بررسی شده اند .نتایج شوبیهسوازی

مطلوب ،ترانزیستورهایی که منطق قوی را عبور میدهنود ،بوا تعوداد

در جدول ( )2گزارش شدهاند.

تیووب  3و  n1=19و ترانزیسووتورهایی کووه منطوق ضووعیف را عبووور
می دهند ،با تعداد تیوب  10و  n1=73در نظر گرفتهاند ،در این مقاله

جدول ( )2نتایج شبیهسازی مدارهای تمام جمعکنندۀ تقریبی.
تعداد

PDP

تأخیر

توان

2.948

1.288

ارائه شده

1/028

][19
][11
10TIFA,
][6
6 TIFA,
][16

ER,
Cout

ER,
Sum

ED

ترانزیستورها ،برای ترانزیستورهایی که منطق قوی را عبور میدهنود،

9

0/125

0/375

3

3.798

12

0

0/25

2

6.112

5.945

از تعووداد تیوووب  3و  n1=19و ترانزیسووتورهای عبوووری کووه منطووق

12

0

0/25

2

5.348

3.772

1.417

10

0

0/375

3

29.62

6.037

4.907

6

0

0/375

3

23.48

4.961

4.733

نیز برای یکسانبودن شورایط مقایسوه و رعایوت عودالت در شورایط

ضعیف را عبور میدهند ،به مانند مقاالت ] [6, 11از تعوداد تیووب

ترانزیستورها

 10و  n1=73استفاده شده اسوت .در ] [19بورای بوه دسوت آوردن

جمعکننده

جدول ( )2نتایج شبیهسازی مدارهای تمام جمعکنندۀ تقریبی.
PDP

تأخیر

توان

2.948

1.288

ارائه شده

1/028

][19

1.417

][11

جمعکننده

تعداد ترانزیستورها

ER, Cout

ER, Sum

ED

9

0/125

0/375

3

3.798

12

0

0/25

2

6.112

5.945

12

0

0/25

2

5.348

3.772

10

0

0/375

3

29.62

6.037

4.907

]10TIFA, [6

6

0

0/375

3

23.48

4.961

4.733

]6 TIFA, [16

شكل ( -)5شكل موج خروجی مدار پیشنهادی و سایر منابع ].[6, 11, 19

با توجه به جدول ( ،)2هدف بهینهسازی تأخیر بهدرستی محقق

شده و مقدار آن در طورح پیشونهادی نسوبت بوه هموۀ طورحهوای

31

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پاییز 99
مقایسهشده کمتر است .هدف دیگر ،کاهش توان مصورفی در تموام

و درستی اسوت .گفتنوی اسوت تحلیول مونوت کوارلو بورای مودار

جمعکنندۀ پیشنهادی بوده است که این هدف تا حد زیادی به دست

پیشنهادی در ] [19با شکست مواجه شود .مقوادیر میتلوف تووان،

آمده است و تنها یک طرح ] [19نسبت بوه طورح پیشونهادی و بوه

تأخیر و  PDPبا تأثیر از تغییرات خازن بار و ولتاه تغذیه در شکل

میزان  %20توان مصرفی کمتری دارد و این در حالی است که تأخیر

( )7نشان داده شدهاند .براساس شکل (( - )7ب) مقدار تأخیر مدار

و تعداد ترانزیستورهای آن به ترتیب  %50و  %25بیشتر است .ایون

پیشنهادی در ولتاههای تغذیۀ میتلف همواره کمتر است؛ اموا تووان

امور به ایجواد بهبوود حوداکثر  %87در پوارامتر  PDPxiنسوبت بوه

آن نسبت به طورح پیشونهادی در ] [19بیشوتر شوده اسوت .نتوایج

طرحهای ارائوهشوده در ] [6منجور شوده اسوت .همچنوین بهبوود

شبیهسازی نشان میدهند مقدار تأخیر مدار پیشنهادی در خازنهوای

پارامترهای تأخیر و توان نیز نسبت به ] [11و ] [19بهبوود  %29و

بار میتلف نسبت به هر دو طرح ارائهشده در ] [6بیشتر بوده است؛

 %38در  PDPرا به دنبال داشته است .همچنین بهینهسوازی ازنظور

اما توان مصرفی آن همواره کمتر است .در همۀ موارد مقدار PDP

تعداد ترانزیستورهای استفادهشده نیز انجام گرفته و مقدار آن نسبت

مدار پیشنهادی کمتر از سایر منابع است .با توجه به شکلهوای ()7

به همۀ منابع بهجز طورح دوم منبوع ] [6کمتور شوده اسوت .بورای

د-ز ،مقدار خازن بار تنها تا  8فمتوفاراد تغییر کرده است؛ بوه دلیول

بررسی بهتر عملکرد مدار پیشنهادی و در نظر گرفتن شرایط ساخت

اینکه مدار ارائوهشوده در ] [19تنهوا توا ایون مقودار خوازن بوار را

و عملکردی میتلف ،شبیهسازیهای متفاوتی در خازنهای بار  2تا

راهاندازی میکند و با مقادیر بزرگتر از کار میافتد .در میوان سوایر

 32فمتو فاراد ،ولتاههای تغذیۀ  0.3تا  0.9ولت و تغییرات فرآیندی

منابع نیز ] [11تا  14فمتوفاراد را راهاندازی میکند و بقیوۀ مودارها

براساس تمام حاالت جدول درستی مدارهای در نظور گرفتوه شوده

ازجمله مدار پیشنهادی تا  32فمتوفاراد بهدرستی کار میکنند .دربارۀ

انجام شده است .تحلیل گذرای مونت کارلو با توزیع گائوسی ±%5

ولتوواه تغذیووه نیووز موودار پیشوونهادی ،موودار اول ارائووهشووده در ][6

تا  ±%15و سطو تغییرات بر  3روی تعداد نانولولههوا و قطور

( )10TIFAو تمام جمع کنندۀ تقریبی پیشنهادی در ] [11با مقدار

نانولوله ها انجام شده است .این تحلیول بوه منظوور در نظور گورفتن

 0.3ولت و مدار دوم منبع ] )6TIFA( [6با مقودار  0.35ولوت و

شرایط میتلف ساخت در  30گام انجام شده است که نتوایج آن در

باالتر کار میکنند .ایون در حوالی اسوت کوه مودار پیشونهادی در

شکل ( )6نشان داده شده اند .بر اساس این شکل ،مدار پیشنهادی با

][19از ولتاه  0.4ولت عمل کرده است و بنابراین ،نتایج شبیهسازی

تأثیر از تغییرات فرآیندی و خطاهای ساخت دارای عملکرد پایودار

از این مقدار ولتاه گزارش شدهاند.

[]11

]6TIFA [6

]10TIFA [6

[]11
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شكل ( -)6نتایج تغییرات فرآیندی تحت تأثیر الف) تعداد نانولولهها (مقیاس لگاریتمی)؛ ب) قطر نانولولهها (مقیاس عادی).

)PDP (*10-17

1.2
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شكل ( -)7نتایج شبیهسازی مدارهای بررسیشدۀ ] [6, 11, 19و مدار پیشنهادی .الف تا ج) ولتاژهای تغذیه مختلف .د تا ز) خازنهای بار مختلف.
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برای بررسی تأثیر معیارهای دقوت در کنوار پارامترهوای

جمع کنندۀ دیگر تقریبی اند ،تمام  65536حالت جمع اعوداد

تحلیل مدار ،یک معیار جدید با نام  PDAEDPبررسوی

 8بیتی در متلب شبیهسازی شدهاند و پارامترهوای MED

میشود که حاصل ضرب توان ،تأخیر ،تعداد ترانزیسوتورها

(میانگین مقوادیر  )EDو ( NMEDمقودار نرماالیزشودۀ

(مساحت) و  EDاست .این معیار برای مودار پیشونهادی و

 )MEDمحاسبه شده اند .نتایج بهدست آمده در جودول ()5

مدارهای بررسیشده در جدول ( )3گزارش شده است؛ مدار

گزارش شده اند .بر اساس نتایج به دستآموده از معیارهوای

پیشنهادی دارای کمترین مقدار است.

تحلیل خطای  EDو  ERو نتایج معیارهای کیفیت تصاویر
گزارششده در جدول ( )4و براسواس معیارهوای  MEDو

جدول ( )3نتایج معیار ترکیبی پیشنهادشده برای تمام

 ،NMEDتمام جمعکنندۀ تقریبی پیشنهادی در ساختارهای

جمعکنندههای تقریبی.

محاسباتی بزرگ نیز کارا هسوتند و خطوای اعموالشوده بوه

تعداد

PDAED
P

PDP

102.546

3.798

9

146.688

6.112

12

2

128.352

5.348

12

2

888.6

29.62

10

3

422.64

23.48

6

3

ترانزیستور

ED

جمع کننده

3

ارائه شده
][19
][11
10 TIFA,
][6
6 TIFA,
][6

بررسی عملکورد مودار پیشونهادی در کواربرد پوردازش
تصویر جمع تصاویر ،با استفاده از جموعکننودۀ انتشوار رقوم
نقلی هشت بیتی در نرم افزار متلوب انجوام شوده اسوت .بوه
همین منظور ،شبیهسازیهای میتلفی بوا تغییور تعوداد تموام

محاسبات در کاربردهای مقاوم به خطا پذیرفتنی است.
جدول ( -)4معیارهای ارزیابی تصویر در مدار جمعکنندۀ

هشت بیتی.
SSIM

MSSIM

جمع کننده

PSNR

پنج تمام جمعکنندۀ پرارزش دقیق.
0/99

0/989

44/52

پیشنهادی

0/991

0/991

45/14

][11, 19

0/991

0/991

41/36

][6

چهار تمام جمعکنندۀ پرارزش دقیق.
0/964

0/963

38/83

پیشنهادی

0/970

0/970

39/47

][11, 19

0/972

0/972

35/77

][6

جمعکنندههای دقیق در این جمعکننودۀ هشوت بیتوی انجوام

سه تمام جمعکنندۀ پرارزش دقیق.

شدهاند .اندازۀ تصاویر ورودی  256✕256پیکسول اسوت و

0/891

0/89

32/64

پیشنهادی

تصوواویر خروجووی بووا معیارهووای کیفیووت تصووویر ،PSNR

0/914

0/912

33/77

][11, 19

0/914

0/913

30/37

][6

 SSIMو  MSSIMارزیووابی شوودهانوود کووه در جوودول ()4
گزارش شدهانود و شوکل ( )8نتوایج تصوویری آن را نشوان
میدهد .براساس این معیارها ،عملکرد مدار پیشنهادی نسبت

جدول ( )5نتایج معیارهای  MEDو  NMEDبرای
تمامجمعکنندههای تقریبی بررسیشده و پیشنهادی.

به طرحهای ارائهشده در ] [6بهتر است و ] [11و ] [19بوا

NMED

MED

تفاوت کمی بهتر از مدار پیشنهادی انود .ایون امور بوه دلیول

جمعکننده

0.01736

8.855

ارائهشده

دقیق بودن خروجی  coutدر این منابع اسوت .نکتوۀ شوایان

0.01446

7.376

][19

توجه در این جدول این اسوت کوه بوه دلیول یکسوانبوودن

0.01446

7.376

][11

منطقهای به کار برده شده در ] [19و ] [11یا هر دو طرح

0.02401

12.25

]10 TIFA, [6

0.02401

12.25

]6 TIFA, [6

] ،[6نتایج معیارهای پردازش تصوویر بورای هور دوی آنهوا
یکسان شدهاند.
برای بررسی دقت مدار جمعکنندۀ پیشنهادی در ساختار
جمع کنندۀ ریپل  8بیتی که  3جمع کنندۀ پرارزش دقیوق و 5

 -5جمعبندی
در سالهای اخیر ،افزایش زمان پردازش و توان مصرفی
سیستمها به دلیل افزایش حجم دادهها و برناموههوا ،یکوی از
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مشک ت سیستمهای دیجیتال بوده اسوت؛ بوه هموین دلیول

هدف بهینهسازی مساحت ،توأخیر و تووان مصورفی معرفوی

به کارگیری روش هایی برای بهبود این پارامترها بسیار شایان

شووده اسووت .شووبیهسووازیهووای ایوون طوورح در نوورمافووزار

توجه است .استفاده از روشهای تقریبی در کاربردهایی کوه

 ،HSPICEبهبود حداکثر  %87را در پارامتر  PDPنسوبت

تاحدی تحمل پذیر خطوا هسوتند ،در کنوار ترانزیسوتورهای

به طرح اول ارائهشده در ] [6نشان میدهد که عمدتاً ناشوی

 CNTFETکه دارای توان مصرفی کمتر و سرعت بیشتری

از کاهش مصرف توان است .بهمنظور بررسی بهتر عملکورد

نسووبت بووه ترانزیسووتورهای ماسووفت هسووتند ،عملکوورد

مدارها ،شبیهسازی های متفاوتی با تأثیر از تغییر خوازنهوای

پردازنوودههووای خوواصمنظوووره چووون DSPهووا را بهبووود

بار میتلوف ،ولتاههوای تغذیوه و تغییورات فرآینودی انجوام

میبیشد .همچنین اهمیت جمعکننودههوا در پردازنودههوای

شده اند کوه نشوان دهنودۀ عملکورد پایودار و صوحیو مودار

 ،DSPپژوهشگران را بر آن داشته است تا به طراحی کاراتر

پیشنهادی است .همچنین نتایج جمع تصواویر بوا اسوتفاده از

این مدار بپردازند .بر اساس این ،در مقالۀ حاضر یوک تموام

نرمافزار متلب ،کارایی ایون طورح را در ایون کواربرد نشوان

جمعکنندۀ تقریبی مبتنی بر ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی بوا

میدهد.

(ج)

(ب)

(ز)

(ه)

(الف)

(د)

شكل ( -)8نتایج پردازش تصویر .الف و ب) تصاویر ابتدایی؛ ج) تصویر حاصل از جمع دقیق؛ د) تصویر حاصل از جمعکنندههای
پیشنهادی در ] [11, 19ه) ] [6ز) مدار پیشنهادی.
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Complementary Metal Oxide Semiconductor
Voltage Over Scaling
3
Error Rate
4
Error Distance
5
Peak Signal to Noise Ratio
6
Structural Similarity Index
7
Mean SSIM
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Carbon Nano-Tube Field Effect Transistor
Capacitive Threshold Logic
10
Fan-Out of four
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Power Delay Product
12
Power Delay Area ED Product
13
Mean Error Distance
14
Normalized Mean Error Distance
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