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ٍ   هْوری  بعٌرَاى بشر   هرَای   ضرر  نٌٌر ُ   بِ دلیل تأثیر هستقین بر تأخیر هسیر بحراًی،   ای هیکررٍ ررٍسسرَو 

باش . ای طرفی،  هیناوایی نل چیپ  ّا  اساسی دو تعییي ّا  سیگٌال دیجیتال هطرح بَدُ ٍ یکی ای بلَک رردایً ُ

ریچی ُ نِ ًیای بِ با ّ ف بروسی فرآیٌ ّا   تکٌَلَژ  ٍبَجَد آه ُ دو عرضِ ّا  هشتلف علوی ٍ با ریشرفتْا  

 .گردد ناهپیَتر  بی  ای ری  ًوایاى هیاًجام سریع عول ضر  داود، اّویت  برّا  سٌگیي ٍ یهاً سای  شبیِ

باش ، تورنرز برر    سرعت، فانتَو هْن دیگر  نِ اهرٍیُ دو طراحی ه اوّا  دیجیتال بسیاو هْن هیافزای  دو نٌاو 

است. ای آًجا نِ افزای  سرعت ٍ ناّ  تَاى دو طراحی هر اوا  یرس سیسرتن دیجیترال برا      ناّ  تَاى هصرفی 

یک یگر بِ ش   دو تضاد ّستٌ ، لذا دو انثر ناوّا  قبلی اوائِ ش ُ، تٌْا بْبَد یکی ای ایي دٍ رراواهتر برِ عٌرَاى    

 ّ ف ًْایی دو طراحی دًبال ش ُ است.

َویتن ضر  بٌا ًْادُ ش ُ تا برا بْبرَد الگرَویتن ضرر  برَخ، سراختاو       دو ایي وسالِ، اساس ناو بر بْیٌِ سای  الگ

 32ضرر  نٌٌر ُ   یس  سای  ضر  نٌٌ ُ هَای  اوائِ گردد. برا  وسی ى بِ ایي ّ ف، طراحی ا  برا  ریادُ بْیٌِ

ّرا     ّا  حاصلضرر  بیتی با استفادُ ای الگَویتن بَخ تغییر یافتِ هَود بحث قراو گرفتِ ٍ برا  ناّ  تع اد ودیف

 ش ُ است. 2بِ  4جزئی با استفادُ ای ساختاو دوختی، سعی دو طراحی ه اوج ی   برا  ناهپرسَوّا  

ٍلت بَدُ است. برا   8/1ّوراُ با ٍلتاژ تغذیِ CMOSهیکرٍهتر  18/0فٌاٍو  هَود استفادُ دو ایي رژٍّ  ررٍسِ 

ه او  دو سطح تراًزیستَو اًجام ش ُ است ترا برا   ، طراحی 2بِ  4دیک و بَخ ٍ ناهپرسَو -بْبَد ساختاوّا  اًک و

، عالٍُ بر ناّ  هصرف تَاى ٍ سرطح اشرغالی برر وٍ     ٍ اوائِ چیٌ  ج ی   برا  آًْا ناّ  تع اد تراًزیستَوّا

 تراشِ، سرعت عولیا  ضر  ًیز بْبَد یاب .

یی  نٌٌر ُ فرضریا  دوً رر    ًتایج ب ست آه ُ ای شبیِ سای  ّا ًشاى دٌّ ُ عولکرد صحیح ساختاواوائِ ش ُ ٍ تأ

باشٌ . بر اسراس ًترایج حاصرلِ، سیسرتن داوا       گرفتِ ش ُ دو طراحی سیستوی ٍ ه او  ساختاو ضر  نٌٌ ُ هی

ًراًَ   39/4بیتی اوائرِ شر ُ برابرر     32گیگاّرتز بَدُ ٍ تأخیر ه او ضر  نٌٌ ُ  2عولکرد صحیح دو فرناًس ناو  

سطح اشغالی وٍ  تراشِ ضر  نٌٌ ُ اوائِ ش ُ ًیز بِ ترتیب برابر دُ ش ُ ٍ باش . تع اد تراًزیستَوّا استفا ثاًیِ هی

باشٌ . ّوچٌیي، شایاى ذنر است نِ تع اد تراًزیستَو هصررفی ٍ ترأخیر هر او     هتر هربع هی هیلی 0.825ٍ  29859

اوائِ ش ُ ًیز بِ  2 بِ 4ریکَ ثاًیِ بَدُ ٍ برا  ناهپرسَو  176ٍ  46دیک و بَخ طراحی ش ُ بِ ترتیب برابر  –اًک و 

 باشٌ . ریکَ ثاًیِ هی 260تراًزیستَو ٍ  58ترتیب برابر 
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