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ՀՏԴ 621.3 

14141414----նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր 
էներգասպառմամբ էներգասպառմամբ էներգասպառմամբ էներգասպառմամբ openMSP430openMSP430openMSP430openMSP430    պրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումը

Ղազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան Արթուր
Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ 

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. տրամաբանական սինթեզ, օպտիմալացում, 
պրոցեսոր, էներգասպառում, մակերես, ինտեգրալ սխեմա

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
ԿՄՕԿ տեխնոլոգիաները անընդհատ փոփոխվում են։ Ինտեգրալ 

սխեմաներում տրանզիստորների քանակի նվազումը և չափերի փոք
ցումը բնութագրվում է Գորդոն Մուրի 1965 թվականին հայտնագործած 
օրենքով, ըստ որի՝ ինտեգրալ սխեմաներում տրանզիստորների քանակը 
կրկնապատկվում է մեկ ու կես տարին մեկ, և հիմա այն անցնում է տասը 
միլիարդը։ Տրանզիստորների մասշտաբավորման արդյունքում, բացի 
տրանզիստորների երկրաչափական չափերի փոփոխությունից, ինտեգ
րալ սխեմաներում տեղի են ունեցել նաև այլ պարամետրական փո
խություններ, ինչպիսին է, օրինակ, ինտեգրալ սխեմաների էներ
ռումը։ Գորդոն Մուրի օրենքից բխող երեք հիմնական մար
ներն են՝ բարձր արագագործությունը, փոքր մակերեսը և ցածր էներ
սպառումը։ Ինտեգրալ սխեմաների պարամետրերը հակադիր համե
տական են, և մեկի լավարկումը բերում է մյուսի վատթարացմանը։ Օրի
նակ՝ բազմամիջուկ պրոցեսորներում էներգասպառման լավարկումը 
տեղի է ունենում ի հաշիվ արագագործության նվազման [1; 2; 6]:

Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը 
երկու բաղադրիչներից ՝ դինամիկ և ստատիկ (նկար 1) [4]։

Նկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը
 

նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ցածր 
պրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումըպրոցեսորի նախագծումը    

Ղազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան ԱրթուրՂազարյան Արթուր    
Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ Բաբայան Դավիթ     

սինթեզ, օպտիմալացում, 
ինտեգրալ սխեմա 

ԿՄՕԿ տեխնոլոգիաները անընդհատ փոփոխվում են։ Ինտեգրալ 
մաներում տրանզիստորների քանակի նվազումը և չափերի փոքրա-

ցումը բնութագրվում է Գորդոն Մուրի 1965 թվականին հայտնագործած 
քով, ըստ որի՝ ինտեգրալ սխեմաներում տրանզիստորների քանակը 
պատկվում է մեկ ու կես տարին մեկ, և հիմա այն անցնում է տասը 

միլիարդը։ Տրանզիստորների մասշտաբավորման արդյունքում, բացի 
զիստորների երկրաչափական չափերի փոփոխությունից, ինտեգ-

ղի են ունեցել նաև այլ պարամետրական փոփո-
թյուններ, ինչպիսին է, օրինակ, ինտեգրալ սխեմաների էներգասպա-

ռումը։ Գորդոն Մուրի օրենքից բխող երեք հիմնական մարտահրավեր-
ներն են՝ բարձր արագագործությունը, փոքր մակերեսը և ցածր էներգա-

ների պարամետրերը հակադիր համեմա-
կան են, և մեկի լավարկումը բերում է մյուսի վատթարացմանը։ Օրի-

նակ՝ բազմամիջուկ պրոցեսորներում էներգասպառման լավարկումը 
տեղի է ունենում ի հաշիվ արագագործության նվազման [1; 2; 6]: 

Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը բաղկացած է 
երկու բաղադրիչներից ՝ դինամիկ և ստատիկ (նկար 1) [4]։ 

 
Նկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումըՆկար 1. Ինտեգրալ սխեմաների ընդհանուր էներգասպառումը    
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Դինամիկ էներգասպառումը ձևավորվում է կարճ միացման և փոխ
անջատման հոսանքներով պայմանավորված հզորությամբ։ Փոխ
ման հոսանքով պայմանավորված հզորությունը առաջանում է այն 
ժամանակ, երբ սխեմայում տեղի է ունենում ազդանշանի տրա
նական մակարդակի փոխանջատում։ Կարճ միացման հոսանքով պայ
մանավորված հզորությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ սնուցման 
և հողակցման հանգույցների միջև կա ուղիղ կապ։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխե
մաներում դինամիկ էներգասպառումը հիմնականում կախված է փո
խանջատման բաղադրիչից։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխեմաների ստատիկ 
հոսանքով պայմանավորված էներգասպառումը առաջանում է այն 
ժամանակ, երբ սխեման միացված է սնուցմանը, սակայն նրանում տրա
մաբանական մակարդակի փոխանջատում տեղի չի ունենում։ Կորստի 
հոսանքի ընդհանուր բաղադրիչը հիմնականում ձևավորվում է երեք 
բաղադրիչների հիման վրա՝ ենթաշեմային հոսանքի, փականի միջով 
անցնող հոսանքի, հակառակ շեղված անցմամբ պայմանավորված 
հոսանքի։ Բաղադրիչների ազդեցությունը արդյունարար հոսանքի վրա 
ժամանակի ընթացքում փոփոխվել է, մասնավորապես 180 նմ
տեխնոլոգիական գործընթացում հաշվի է առնվում միայն ենթաշեմային 
հոսանքը, 90 նմ-ից բարձր տեխնոլոգիական գործընթացում ընդհանուր 
ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթաշեմային կորստյան հո
փականի կորստյան հոսանքով, իսկ 90-նանոմետրից ցածր տեխ
կան գործընթացում ընդհանուր ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթա
մային կորստյան հոսանքով, փականի կորստյան հոսանքով և հակառակ 
շեղված անցման հոսանքով։ Ասվածը ցույց է տրված նկար 2
696; 8, 2900-2903]։  

Նկար 2Նկար 2Նկար 2Նկար 2....    Ցրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչները

Դինամիկ էներգասպառումը ձևավորվում է կարճ միացման և փոխ-
ման հոսանքներով պայմանավորված հզորությամբ։ Փոխանջատ-

որված հզորությունը առաջանում է այն 
նակ, երբ սխեմայում տեղի է ունենում ազդանշանի տրամաբա-

նական մակարդակի փոխանջատում։ Կարճ միացման հոսանքով պայ-
նավորված հզորությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ սնուցման 

։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխե-
ներում դինամիկ էներգասպառումը հիմնականում կախված է փո-
ջատման բաղադրիչից։ ԿՄՕԿ ինտեգրալ սխեմաների ստատիկ 
քով պայմանավորված էներգասպառումը առաջանում է այն 
նակ, երբ սխեման միացված է սնուցմանը, սակայն նրանում տրա-

ն մակարդակի փոխանջատում տեղի չի ունենում։ Կորստի 
հոսանքի ընդհանուր բաղադրիչը հիմնականում ձևավորվում է երեք 
բաղադրիչների հիման վրա՝ ենթաշեմային հոսանքի, փականի միջով 
անցնող հոսանքի, հակառակ շեղված անցմամբ պայմանավորված 

դյունարար հոսանքի վրա 
նակի ընթացքում փոփոխվել է, մասնավորապես 180 նմ-ից բարձր 

նոլոգիական գործընթացում հաշվի է առնվում միայն ենթաշեմային 
ից բարձր տեխնոլոգիական գործընթացում ընդհանուր 

ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթաշեմային կորստյան հոսանքով և 
նանոմետրից ցածր տեխնոլոգիա-

կան գործընթացում ընդհանուր ցրման հոսանքը ձևավորվում է ենթաշե-
մային կորստյան հոսանքով, փականի կորստյան հոսանքով և հակառակ 
շեղված անցման հոսանքով։ Ասվածը ցույց է տրված նկար 2-ում [3, 692-

 
Ցրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչներըՑրման հոսանքը ձևավորող բաղադրիչները 
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Պրոցեսորները ինտեգրալ սխեմաներ են, որոնք իրականացնում են 
մեքենայական հրամանները և հանդիսանում են համակարգչի հիմ
կան տեխնիկական մասը։ openMSP430 պրոցեսորը պատկանում է 
MSP430x1xx ընտանիքին, և հանդիսանում է խառը-ազդանշանային պրո
ցեսոր՝ նախագծված Texas Instruments-ում։ openMSP430 
մեջ պարունակում է 16-բիթանոց RISC տիպի պրոցեսոր, սին
ման ճկուն համակարգ, որը կիրառում է ընդհանուր հասցեական Ֆոն
Նեյմանյան դող և հիշողության դող։ Նկար 3-ում ցույց է տրված պրո
ցեսորի կառուցվածքը [3, 692-696; 5]։    

    

Նկար Նկար Նկար Նկար 3.3.3.3.    openMSPopenMSPopenMSPopenMSP430 430 430 430 պրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքը
Նախագծման գործընթացՆախագծման գործընթացՆախագծման գործընթացՆախագծման գործընթաց    

        
 
Տրամաբանական սինթեզի համար որպես նախագծի ներմուծվող 

նկարագրություն օգտագործվում է Ռեգիստորային փոխանցումների մա
կարդակով Վերիլոգ կամ VHDL ներկայացումը, Վերիլոգը և 
նակակից սարքակազմի նկարագրման լեզուներից ամենատարածվածն 
են: Տրամաբանական սինթեզի գործընթացը ներկայացված է նկար 4

Պրոցեսորները ինտեգրալ սխեմաներ են, որոնք իրականացնում են 
նայական հրամանները և հանդիսանում են համակարգչի հիմնա-

պրոցեսորը պատկանում է 
ազդանշանային պրո-

openMSP430 պրոցեսորը իր 
տիպի պրոցեսոր, սինքրոնիզաց-

ման ճկուն համակարգ, որը կիրառում է ընդհանուր հասցեական Ֆոն-
ում ցույց է տրված պրո-

 
պրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքըպրոցեսորի կառուցվածքը 

Տրամաբանական սինթեզի համար որպես նախագծի ներմուծվող 
րագրություն օգտագործվում է Ռեգիստորային փոխանցումների մա-

ներկայացումը, Վերիլոգը և VHDL ժամա-
կակից սարքակազմի նկարագրման լեզուներից ամենատարածվածն 

են: Տրամաբանական սինթեզի գործընթացը ներկայացված է նկար 4-ում.    
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Նկար Նկար Նկար Նկար 4. 4. 4. 4. Տրամաբանական սինթեզի գործընթացՏրամաբանական սինթեզի գործընթացՏրամաբանական սինթեզի գործընթացՏրամաբանական սինթեզի գործընթաց 

 
Տրամաբանական սինթեզի սկզբնական փուլերը համարվում են 

տեխնոլոգիայից անկախ, նշված փուլերում կատարվում է ՌՓՄ կոդի 
թարգմանություն տրամաբանական տարրերով ներկայացում (GTECH 
ներկայացում), որից հետո կատարվում է օպտիմալացում, այնուհետև, 
հաշվի առնելով տրամաբանական տարրերի տեխնոլոգիական գրադա-
րանային տարրերը և սահմանափակումները, կատարվում է արտա-
պատկերում դեպի տեխնոլոգիական գրադարանի տարրերը և փակա-
նային մակարդակով օպտիմալացում։ Օպտիմալացման գործընթացը բա-
ժանվում է 3 փուլերի ՝  

1. Բարձր մակարդակի տրամաբանական օպտիմալացում 
2. Տրամաբանական օպտիմալացում 
3. Փականային մակարդակով օպտիմալացում 
Բարձր մակարդակի տրամաբանական օպտիմալացման փուլում 

կատարվում է ռեսուրսների համատեղ օգտագործում (resource sharing), 
մաթեմատիկական արտահայտությունների օպտիմալացում, իրագործ-
ման ընտրություն և հերթականության որոշում։ Ռեսուրսների համատեղ 
օգտագործման փուլում որոշվում են միանման գործողությունները, և 
նրանց իրագործումը իրականացվում է մեկ սարքի միջոցով։ Տրամաբա-
նական օպտիմալացման փուլում ընտրվում է թվային բջիջների կառուց-
վածքը, օրինակ՝ բազմապատկիչների դեպքում իրականացվում է իրա-
գործման ալգորիթմի ընտրություն։  

Պրոցեսորի կառուցվածքային նկարագրությունը ստանալուց հետո 
կատարվել է պարամետրական հետազոտություն՝ ելնելով հզորու-
թյուն/ժամանակ կախվածությունից, ինչի արդյունքում մշակվել է UPF 
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ֆորմատի ֆայլ, որը անհրաժեշտ է ցածր լարմամբ տեխնոլոգիաներ՝ 
բազմալարում նախագծում իրականացնելու համար։ Տրամաբանական 
սինթեզի գործընթացում UPF ֆայլի ինտեգրումը ցույց է տրված նկար      
5-ում։ 

 
Նկար Նկար Նկար Նկար 5. 5. 5. 5. UPFUPFUPFUPF    ֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացումֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացումֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացումֆայլի ինտեգրումը տրամաբանական սինթեզի գործընթացում 
    
 
Պրոցեսորի Omsp_execution_unit-ի համար, որը ունի ամենամեծ 

էներգասպառում, ընտրվել է աշխատանքային 0.6Վ ամենաբարձր 
լարումը, իսկ մնացած պրոցեսորի համար սահմանված է 0.8Վ սնման 
լարումը։ UPF ֆորմատի ֆայլը ներկայացված է նկար 6-ում. այն իր մեջ 
պարունակում է պրոցեսորում սահմանված լարումների բաշխումը, 
VDDL համապատասխանում է սնման ցածր լարմանը, իսկ VDD՝ սնման 
բարձր լարմանը։  
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Նկար 6. Պրոցեսորի Նկար 6. Պրոցեսորի Նկար 6. Պրոցեսորի Նկար 6. Պրոցեսորի UPF UPF UPF UPF նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը
 
Սինթեզված պրոցեսորի տրամաբանական փականների մա

կով ներկայացումը ցույց է տրված նկար 7-ում. 
 

Նկար Նկար Նկար Նկար 7.7.7.7.    Սինթեզված սխեմանՍինթեզված սխեմանՍինթեզված սխեմանՍինթեզված սխեման 
 
Բազմալարում նախագծի և դասական նախագծի մակերեսի, դինա

միկ էներգասպառման և ընդհանուր էներգասպառման չափման արդ
յունքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում։ Չափումներն իրականացվել 
են ինտեգրալ սխեմաների ավտամատացված նախագծման 
Compiler ծրագրային միջոցի կիրառմամբ։  

 

 
նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը 

Սինթեզված պրոցեսորի տրամաբանական փականների մակարդա-

 

կան նախագծի մակերեսի, դինա-
միկ էներգասպառման և ընդհանուր էներգասպառման չափման արդ-

ում։ Չափումներն իրականացվել 
են ինտեգրալ սխեմաների ավտամատացված նախագծման Design 
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Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1 
էներգաէներգաէներգաէներգասպառման և ընդհանուր էներգասպառման սպառման և ընդհանուր էներգասպառման սպառման և ընդհանուր էներգասպառման սպառման և ընդհանուր էներգասպառման չափման արդյունքներչափման արդյունքներչափման արդյունքներչափման արդյունքներ 

 OpenMSP430 
դասական նախագիծ 

OpenMSP430 
բազմալարում նախագիծ 

Մակերես 5630 5838 
Դինամիկ 

էներգասպառում (մկՎտ) 
53.45 43.3 

Ընդհանուր 
էներգասպառում (մկՎտ) 

57.24 45.6 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
 Ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցումը հանդիսա-

նում է նախագծողների առաջնային խնդիրներից մեկը։ Էներգասպառման 
նվազեցման համար ժամանակի ընթացքում մշակվել են բազմաթիվ 
մոտեցումներ, որոնցից մեկը բազմալարում նախագիծն է։ Աշխատանքում 
ներկայացված է OpenMSP430 պրոցեսորի նախագիծը սինթեզված դասա-
կան և բազմալարում մեթոդներով։ Բազմալարում նախագծի կիրառման 
դինամիկ էներգասպառումը նվազել է 23.4%, ընդհանուր էներգասպա-
ռումը նվազել է 25%, սակայն մակերեսը մեծացել է ~4%-ով։ 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Основными ограничениями проекта в процессе проектирования 

интегральных схем являются: высокое быстродействие, низкое энергопот-
ребление, малая площадь. Длина канала транзистора постоянно умень-
шается, сейчас она достигла 3-нм, а количество транзисторов постоянно 
увеличивается, поэтому самым главным ограничением является пот-
ребляемая мощность. Исследования показали, что статическое потреб-
ление энергии может превышать динамическое потребление энергии нес-
колькими способами. В дополнение к вышесказанному, процессоры теперь 
должны иметь более низкое энергопотребление, поскольку большинство 
современных процессоров питаются от батарей. Со временем был разра-
ботан ряд алгоритмов для создания интегральных схем с низким 
энергопотреблением, одним из таких подходов является многовариантный 
дизайн, в котором отклонения логического уровня обеспечивают соедине-
ния между «островками», работающими при разных напряжениях. В работе 
представлен дизайн процессора open MSP430 с классическими и мно-
говариантными подходами, в результате чего общее энергопотребление в 
процессора уменьшилось на 25%, динамическое энергопотребление 
уменьшилось на 23,4%, но площадь поверхности увеличилась на ~4 %. 
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area, integral scheme  
The main limitations of the project in the process of designing integrated 

circuits are: high speed, low energy consumption, small area. The length of the 
transistor current is constantly decreasing, it has now reached 3 nm, and the 
number of transistors is constantly increasing, so the most important limitation 
is power consumption. Studies have shown that static energy consumption can 
exceed dynamic energy consumption in several ways. In addition to the above, 
processors may now have lower power consumption as most modern processors 
are powered by batteries. Over time, a number of algorithms have been 
developed to have low-energy integrated circuits, one such approach being 
multi-voltage design, in which level-shifters provide connections between 
“islands” operating at different voltages. The paper presents the design of the 
openMSP430 processor multifunction with classical approaches, as a result of 
which the total power consumption in the multifunction design decreased by 
25%, the dynamic energy consumption decreased by 23.4%, but the surface 
area increased by ~ 4%. 
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