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Abstract
Memristor is the fourth fundamental element after resistor, capacitor, and inductor. Memristor can
become an essential element of SRAM and DRAM caches because of its zero power consumption in
data storage and non-volatile state. It can effectively improve the efficiency, speed, and power
consumption of circuits. In this paper, we propose a 4T1M memory cell reducing the cell area by
maintaining the maximum properties of 6T1M. To simulate the proposed memory cell, the length of
the memristors is 10 nm, and the resistance of their on and off states is selected as 1 kΩ and 200 kΩ,
respectively. Also, the cell MOS transistors are simulated by the 32 nm HP CMOS PTM model.
Simulations in H-Spice software, at 0.9 V power supply, have been conducted to compare the
proposed cell characteristics with two conventional six-transistor (6T) and six-transistor onememristor (6T1M) cells. The results show that using a memristor in a memory cell causes zero power
consumption during data storage for a long time and reduces the occupied area by 36.7% compared to
the 6T1M cell. The speed of writing “1” data on the proposed cell is only 30 ps, which shows a 3-fold
improvement compared to the 6T1M cell, but no significant change is observed when writing “0” data.
The static power of the proposed cell is 133 times less than that of a six-transistor cell, and its dynamic
power is about the same as the 6T1M cell, but it consumes 60 times less energy than a six-transistor
cell.
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طراحی سلول حافظه غیرفرار هیبریدی کم توان ،پر سرعت با تراکم باال با
استفاده از چهار ترانزیستور و یک ممریستور
آرش علیجانی ،دانش آموخته کارشناسیارشد ،بهزاد ابراهیمی ،استادیار ،مسعود دوستی ،دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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چکیده :ممریستور بهعنوان چهارمین عنصر بنیادی بعد از مقاومت ،خازن و سلف شناخته میشود .ممریستور بهخاطر توان
مصرفی صفر در حالت نگهداری داده و غیرفرار بودن ،در آیندهای نزدیک میتواند به عنصر اساسی حافظههای اصلی یا پنهان
دسترسی تصادفی ایستا ) (SRAMیا دسترسی تصادفی پویا ) (DRAMتبدیل شود ،همچنین میتواند بهصورت مؤثری
راندمان ،سرعت ،زمان راهاندازی و توان مصرفی مدارها را بهبود بخشد .سلول حافظه معرفی شده در این مقاله  4T1Mاست که
با حفظ بیشترین ویژگیهای  6T1Mباعث کاهش مساحت اشغالی سلول شده است .بهمنظور شبیهسازی حافظه پیشنهادی،
طول ممریستورها  10نانومتر و مقاومت حالتهای روشن و خاموش آنها به ترتیب  1کیلو-اهم و  200کیلو-اهم انتخاب شده
است .همچنین ،ترانزیستورهای  MOSسلول نیز توسط مدل  32 PTM HP CMOSنانومتر شبیهسازی شدهاند .شبیهسازی در
نرمافزار اچ-اسپایس و با تغذیه  0/9ولت و مقایسه آن با دو سلول شش ترانزیستوری مرسوم ( )6Tو شش ترانزیستوری-یک
ممریستوری ( )6T1Mنشان میدهد که استفاده از ممریستور در سلول حافظه باعث به صفر رساندن توان مصرفی حین نگه-
داری داده برای مدت طوالنی و کاهش مساحت اشغالی به میزان  36/7درصد نسبت به سلول  6T1Mمیشود .سرعت نوشتن
داده "یک" روی سلول پیشنهادی تنها  30پیکو-ثانیه است که در مقایسه با سلول  6T1Mبهبود  3برابری را نشان میدهد ولی
در زمان نوشتن داده صفر تغییر محسوسی مشاهده نمیشود .توان ایستای سلول پیشنهادی نسبت به سلول شش ترانزیستوری،
 133برابر کاهش داشته است و توان پویای آن با سلول  6T1Mتفاوت ناچیزی دارد اما  60برابر از سلول شش ترانزیستوری
انرژی کمتری مصرف میکند.
کلمات کلیدی :پرسرعت ،چگالی پایین ،حافظه غیرفرار ،حافظه هیبریدی ،کمتوان ،ممریستور
تاریخ ارسال مقاله1400/6/23 :
تاریخ بازنگری مقاله1400/8/25 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/9/10 :
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 -1مقدمه
سیستمهای دیجیتال امروزی بسیار بیشتر از گذشته نیاز به دسترسی و ذخیره سریعتر اطالعات دارند و به لطفف پدیدارشفدن
حسگرهای دقیق و دوربینهای دیجیتال با کیفیت و تنوع دادههای ورودی با حجمهای باال و جزئیات بیشتر ،ایفن نیفاز هفر روز
بیشتر احساس میشود .در طراحی ریزپردازندههای کنونی و دیگر سیستمهفای دیجیتفال ،بخفش بزرگفی از مسفاحت تراشفه را
حافظهها در اختیار گرفتهاند؛ هرچند به لطف شگردهای نوین ساخت تراشههای چندطبقه توانستهاند از مسفاحت اشفغال شفده
توسط حافظهها بکاهند اما باز هم این مشکل کامالً برطرف نشده است [ .]1در میان این خانواده گسفترده از حافظفههفا کفه بفا
سرعت ،توان و سختافزارهای متفاوت تولید میگردند ،زیرسیستم حافظهها یا بهعبارتدیگر حافظفههفای نهفان سفرعت بفاال از
اهمیت بیشتری برخوردارند زیرا این نوع حافظهها مستقیماً با هستههای پردازنده در ارتباط هستند و اگر ایرادی در هر پفارامتر
این حافظه پدید آید مستقیماً در عملکرد پردازنده مؤثر بوده و کارایی سیستم را به چالش میکشاند .حافظههای نهفان بفهطفور
معمول حافظههای ایستا با دسترسی تصادفی هسفتند کفه نقفش تعیفینکننفدهای در کفارایی کلفی و عملکفرد سیسفتمهفای
محاسباتی و پردازشی دارند .طراحی سلولهای حافظه نیازمند برقراری اعتدال میان قابلیت اطمینان ،سرعت ،تفوان و مسفاحت
است [.]2
مصرف توان مسئله دیگری است که امروزه به یک مسئله حیاتی در بسیاری از مدارهای الکترونیکی مدار مجتمع بسیار بفزر 1
( )VLSIتبدیل شده است .دسترسیهای متناوب به حافظه سیستم بهمنظور خواندن و یا نوشتن دادههای جدید بخش زیفادی
از کل توان مصرفی یک تراشه را تشکیل میدهد .درون سیستمهای روی تراشه )SOC( 2تعداد زیادی سلول حافظفه بفهصفورت
آرایهای کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .گرچه مشاهده این مزرعه بزر حافظه با ابزارهای امروزی بسفیار زیباسفت امفا بفه تنهفایی
بخش زیادی از توان ایستای یک تراشه را به خود اختصاص میدهد؛ بنابراین کاهش توان در این سلولهای حافظه میتواند به-
طور قابلمالحظهای بازدهی توان ،قابلیت اطمینان و هزینه نهایی سیستم را بهبود ببخشد .امروزه به دلیل ورود افزارههای قابفل
کاشت در بدن انسان ،کاربردهای فضایی ،شبکههای حسگر بیسیم با تعداد زیاد در ابعاد وسفیع بفرای کاربردهفای کشفاورزی و
اینترنت اشیاء که به جد یکی از عناوین مهم در  10سال آینده بهحساب میآید ،مبحث انرژی و توان از اولویت باالیی برخفوردار
شده است و حتی اهمیت آن از سرعت پردازش نیز فراتر رفته است [.]3
ممریستور عنصری پسیو با دو پایانه است که مقاومت آن به اندازه و جهت ولتاژ اعمالی به آن و مفدت زمفانی کفه اعمفال ولتفاژ
طول بکشد وابسته است .زمانی که ولتاژ قطع میشود ممریستور آخرین مقدار مقاومت خود را حفظ میکند تا زمان بعفدی کفه
اعمال ولتاژ دوباره ازسرگرفته شود [ .]4،5به دلیل همین توانایی ممریستور ،میتوان از آن بهعنوان یک عنصر حافظه غیفر ففرار
استفاده نمود .این حافظه مصرف توان ایستا و مساحت بسیار کم را به ارمغان میآورد [.]6-11
در شکل (-1الف) یک سلول حافظه  6Tاستاندارد نشان داده شده است که شناختهترین نوع سلول حافظه دسترسفی تصفادفی
ایستا (SRAM) 3سرعتباال است و تقریباً تمام سلولهای حافظه جدید با ایفن سفاختار مفورد مقایسفه قفرار مفیگیرنفد [ .]2از
مزیتهای این سلول سرعت باال و از عیبهای آن جریان نشفتی اسفت .بفرای کفاهش جریفان نشفتی و بهبفود پایفداری سفلول
 ،SRAMنویسندگان در مراجع [ ،]12-14سلولهای حافظه هفت ،هشت و ده ترانزیستوری ارائه دادند کفه بهبفود در عملکفرد
سلول را نشان میدهند ولی در هیچکدام برای مسئله بسیار مهم فضای اشغالی بهازای هفر سفلول راهکفاری ارائفه نشفده اسفت.
استفاده از مزایای ترانزیستور بالهای منجر به استفاده از فینفت (FinFET) 4در مقاله مرجع [ ]15شده است .امفا راهکفار نفوین
برای کاهش نشتی سلول  SRAMاستفاده از عنصر ممریستور در طراحی حافظفه اسفت .در مرجفع [ ]6سفلول حافظفه 4T2M
پیشنهاد شده که از دو ممریستور در ساختار آن استفاده شده است .مقادیر داده بهصورت متمم در ممریستورها ذخیره میشود.
این سلول مصرف توان پایین از خود نشان داده اما سرعت نوشتن نسبتا کمی دارد .در مرجفع [ ]7یفک سفلول حافظفه 3T2M
پیشنهاد شده که زمان خواندن کم اما زمان نوشتن باالیی دارد .در مرجع [ ]8یک سلول حافظفه  4T2Mپیشفنهاد شفده اسفت
[شکل (-1ب)] که دو ممریستور در جهتهای متفاوت قرار گرفتهاند و با تغییر مقاومتهای ممریستور به مقاومتهای روشفن و
خاموش در هر وضعیت میتواند داده را به دو صورت داخل سلول ذخیره کند .این سلول نیز زمان نوشتن نسبتاً بفاالیی دارد .در
مرجع [ ]9دو سلول حافظه  8T2Mو  9T2Mغیر فرار طراحی و بررسی شدهاند .این سلولها با وجفود بهبفودی کفه در مصفرف
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توان پویا ایجاد میکنند اما به علت استفاده از تعداد ترانزیستورهای زیاد در کنار استفاده از ممریستور ،مساحت باالیی از تراشفه
را اشغال خواهند کرد .در مرجع [ ]10یک سلول تمام ممریستوری ارائه شده که از سه ممریستور تشکیل شفده اسفت .سفاخت
آرایهای از این سلولها کنار هم چالشهای جدی پیشرو دارد که جریان پنهانی از مسائل و چالشهفای ایفن نفوع از سفلولهفا
است .در مرجع [ ]11سلول حافظه هیبریدی [ 6T1Mشکل (-1ج)] دیگری معرفی شده که سفرعت نوشفتن و پایفداری بفاال و
مصرف توان کم دارد .بهخاطر ویژگیهای مناسب ،این سلول مورد مقایسه با سلول پیشنهادی ما قرار گرفته است.
در این مقاله ،یک سلول هیبریدی با هدف کاهش مساحت اشغالی سلول و بهبود سرعت خواندن و نوشتن معرفی مفیشفود .در
این سلول تنها از چهار ترانزیستور و یک ممریستور استفاده شده است .در ادامه این مقاله ،در بخش دوم به معرفی سلول چهفار
ترانزیستوری و یک ممریستوری پیشنهادی پرداخته میشود .در بخش سوم ،نتایج شفبیهسفازی اچاسفپایس و الادیفت از نظفر
پایداری ،سرعت و توان در سه مد نگهداری ،خواندن و نوشتن بیان میشود تا سلول پیشنهادی با سلولهای دیگفر در فنفاوری و
شرایط یکسان مقایسه شود و در بخش چهارم ،نتیجهگیری کلی از مقاله ارائه خواهد شد.
 -2سلول حافظه پیشنهادی 4T1M

سلول معرفی شده نشان داده شده در شکل ( )2دارای سه ترانزیستور اثرمیدانی نوع  (NMOS) nو یفک ترانزیسفتور اثرمیفدانی
نوع  (PMOS) pاست .دو عدد ترانزیستور ( NMOSشماره  1و  )2برای دسترسی به سلول مورد استفاده قرار مفیگیرنفد و در
واقع ترانزیستورهای دسترسی نامیده میشوند .این دو ترانزیستور مستقیماً با فعال شدن خط کلمه )WL( 5روشفن مفیشفوند و
خطوط بیت )BL( 6و خطوط بیت بار )BLB( 7را به سلول متصل مفیکننفد .دو ترانزیسفتور  NMOSو ( PMOSشفماره  3و )4
وظیفه کنترل جهت عبور جریان از ممریستور را بر عهده دارند که با بازخورد گرفته شده از گره  Yکفه سفر متبفت ممریسفتور
است شرایط روشن یا خاموش بودن ترانزیستورهای  3و  4را فراهم میآورد.

(الف) سلول حافظه ]2[ 6T

(ب) سلول حافظه ]8[ 4T2M

(ج) سلول حافظه ]11[ 6T1M
شکل ( :)1سلولهای حافظه کارهای گذشته
]Figure (1): Previous work memory cells (a) 6T [2], (b) 4T2M [8], (c) 6T1M [11
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الزم به ذکر است که بفه دلیفل متففاوت بفودن ترانزیسفتورهای  3و  4هیچگفاه هفر دو بفاهم روشفن یفا خفاموش نمفیشفوند.
شبیهسازیهای انجام شده با ترانزیستورهای  CMOSبا فناوری  32نانومتر  PTM HPانجام شده که با ولتفاژ تغذیفه  0/9ولفت
کار میکند.
مدل ممریستور نیز از آخرین کتابخانه بیولک ) ]16[ (Biolekسال  2015جهت انجام شبیهسازی با نرمافزار اچاسفپایس نسفخه
 2014برداشته شده است و دارای ویژگیهای مقاومت روشن ( )Ronو مقاومت خاموش( )Roffبهترتیب برابر  1و  200کیلفواهم
و طول ممریستور ( )Dو پارامتر تابع پنجره ( )Pبهترتیب برابر  1و  10/32نانومتر و نسبت عرض به طول ممریستور ( )Xoبرابفر
 0/4و نسبت تفاضل مقاومت اولیه روشن به مقاومت اولیه خفاموش ممریسفتور ( )aبرابفر  50اسفت [ .]5،17مفدلهفای جدیفد
ممریستور برای شبیهسازی بهتر در مرجعهای [ ]19[ ،]18و [ ]20معرفی شدهاند که به دلیل نوظهور بودن کتابخانفهای بفرای
مدلسازی آن رسماً معرفی نشده است .بنابراین از مدل سرعتباالی بیولک ) (Biolek hpدر شبیهسازیها استفاده شفده اسفت.
ممریستور استفاده شده داخل سلول به عنوان عنصر اصلی ذخیره داده استفاده میشود کفه دارای دو سفر بفه نفامهفای  Xو Y
است .در صورتی که بخواهیم داده "یک" داخل سلول ذخیره شود باید ممریستور در بایاس مستقیم قرار گیرد یعنی ولتفاژ  Yاز
 Xبیشتر شود و مقاومت آن به  Ronتغییفر یابفد و سفپس بفا جفدا کفردن سفلول از سفایر سفلولهفا توسفط خفاموش نمفودن
ترانزیستورهای دسترسی مقدار مقاومت برای مدت طوالنی در همان مقدار باقی خواهد ماند .وجود ترانزیستورهای  3و  4برای
کاهش جریان نشتی و تغییر ناخواسته مقدار ممریستور الزم و ضروری است.
 -1-2عملیات نوشتن داده "یک" روی سلول پیشنهادی
برای نوشتن داده یک بر روی سلول پیشنهادی باید ممریستور در بایاس مستقیم قرار گیفرد و ممریسفتنس آن بفه  Ronتغییفر
یابد .به این منظور خط  BLباید به  GNDو خط  BLBبه  ،VDDپیش شارژ شود که سرعت پیش شارژ شدن ایفن خطفوط بفه
ظرفیت خازنی خطوط  BLو  BLBبستگی دارد .هر چقدر که ظرفیت خازنی خطوط بیشتر باشفد زمفان بیشفتری بفرای شفارژ
خطوط نیاز است .البته این چالش در همه سلولها ی حافظه وجود دارد و معموالً در محاسبات سرعت نوشفتن و خوانفدن یفک
سلول لحاظ نمیشود.
هرچقدر ظرفیت خازنی خطوط کمتر باشد زمان شارژ شدن خطوط نیز کمتر خواهد شد و در نتیجه سرعت عملیات خوانفدن و
نوشتن روی سلول بیشتر میشود .البته این روش برای تمام سلولهای حافظه از نوع  SRAMو یا هیبریدی صدق میکند و بفه
این معنی است که یکی از پارامترهای تأثیر گذار روی سرعت سلول حافظه است .پس از اتمام مرحله پیش شارژ ،خط  WLکفه
فعالساز ترانزیستورهای دسترسی است به ولتاژ حداکتری رسیده و هر دو ترانزیستور  1و  2روشن میشوند .با در نظر گفرفتن
اینکه ترانزیستورهای  1و  2میتوانند ولتاژ حداقلی را بهتر عبور دهند و افت ولتاژ ناچیزی دو سر آنها قفرار مفیگیفرد .در ایفن
حالت ولتاژ سر متبت ممریستور از سر منفی آن بیشتر بوده و بنابراین در بایاس مستقیم قرار میگیفرد کفه در نهایفت مقاومفت
ممریستور به  Ronکاهش مییابد .نرخ تغییرات ولتاژ دو سر ممریستور در شکل ( )3نمودار قهوهای رنگ قابل مشاهده است .در
شکل ( )4نمودار قهوهایرنگ نرخ تغییرات مقاومت ممریستور را مشاهده مینمایید که از  Roffبه  Ronتغییر مییابد .همانطور
که مشاهده میشود سرعت تغییرات بسیار زیاد است و این به معنی پر سرعت بودن سلول هیبریدی ارایفه شفده اسفت .میفزان
تغییرات مقاومت ممریستور برای حالت روشن یا  Ronحدود یک کیلو اهم است.

شکل ( :)2سلول حافظه هیبریدی  4T1Mپیشنهادی
Figure (2): The proposed 4T1M hybrid memory cell
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شکل ( :)3تغییرات ولتاژ دوسر ممریستور هنگام نوشتن یک و صفر بالفاصله پس از باالرفتن خط WL
Figure (3): Change in voltage developed across the memristor when writing one and zero immediately following WL assertion

شکل ( :)4تغییرات مقاومت ممریستور هنگام نوشتن یک و صفر بالفاصله پس از باالرفتن خط WL
Figure (4): Change in memristance of memristor when writing one and zero immediately following WL assertion

 -2-2عملیات نوشتن داده "صفر" روی سلول پیشنهادی
ابتدا خطوط  BLو  BLBبه ترتیب به  VDDو  GNDپیش شارژ میگردند .پس از اتمام مرحله پیش شارژ خط  WLکفه فعفال
ساز ترانزیستورهای دسترسی است به بیشترین ولتاژ رسیده و هر دو ترانزیستور  1و  2روشن میشوند .با در نظر گرفتن اینکه
ترانزیستورهای  1و  2میتوانند ولتاژ حداقلی را بهتر عبور دهند و افت ولتاژ ناچیزی دو سر آنها قرار میگیرد .ناگفته نماند کفه
هم در حین نوشتن صفر و یا یک روی سلول به هر حال یکی از ترانزیستورهای دسترسی  NMOSبه ولتاژ حفداکتری متصفل
شده است و این به معنی افت ولتاژ محسوس دو سر یکی از ترانزیستورهای دسترسی است .در ادامه گره  Yکه متصفل بفه سفر
متبت ممریستور است به دلیل دارابودن ولتاژ منفی و نزدیک به  GNDترانزیسفتور  PMOSشفماره  3را روشفن کفرده و باعفث
برقرار شدن مسیر عبور جریان از خط  BLو ممریستور و  BLBمیشود (با صرف نظر از افت ولتاژ ناچیز ترانزیستورهای دسفت-
رسی) .در این حالت ولتاژ سر متبت ممریستور از سر منفی آن کمتر بوده و بنابراین در بایاس معکفوس قفرار مفیگیفرد کفه در
نهایت مقاومت ممریستور را به  Roffافزایش میدهد .مقاومت باال برای وضعیت خاموش ممریستور حدود  200کیلو اهفم اسفت
که این مقدار نیز روی شکل ( )4به رنگ آبی نمایش داده شده است.
 -3-2عملیات نگهداری داده داخل سلول پیشنهادی
برای نگهداری داده داخل سلول پیشنهادی کافی است که ترانزیستورهای دسترسی خاموش شوند و این کفار بفا اتصفال گیفت
ترانزیستورهای دسترسی به  GNDامکانپذیر خواهد بود .در این حالت به دلیل ایزوله بودن سلول تغییر داده صفورت نخواهفد
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گرفت .نتایج شبیهسازیهای انجام شده روی توان مصرفی ایستای سلول پیشنهادی گفواه ایفن ادعاسفت کفه در بخفش شفبیه-
سازیها ذکر گردیده است.
 -4-2عملیات خواندن از سلول پیشنهادی
برای خواندن داده از داخل سلول باید همانند عملیات نوشتن صفر عمل کرد .به این صورت کفه ابتفدا خفط  BLرا بفه  VDDو
خط  BLBرا به  GNDپیششارژ میشود .پس از پیششارژ کردن خطوط  BLو  BLBترانزیستورهای دسترسی  1و  2روشفن
میشوند .اما زمان روشن شدن این دو ترانزیستور بسیار کوتاهتر از زمان نوشتن داده صفر است .این نفوع بایفاس بفرای عملیفات
خواندن از سلول در ریشهکن کردن پدیده رانش وضعیت 8یا تغییر ناخواسته مقدار ممریستور یک نقش حیاتی ایفا میکند.
همانطور که پیشتر عنوان شد ممریستور برای تغییر از حالت خاموش به روشن نیاز به ولتاژ مناسب و زمان کافی برای تغییفر
میدان الکتریکی خود دارد .از آنجا که زمان روشنشدن ترانزیستورهای دسترسی در حالت خواندن داده از داخل سلول در حد
چند پیکو ثانیه است بنابراین اختالف پتانسیل بین دو خط  BLو  BLBنیز برای ممریستور روشن با مقاومت کفم و ممریسفتور
خاموش با مقاومت زیاد متفاوت خواهد بود .شکل ( )5ولتاژ گیت به سورس ترانزیستور شماره  3که در حالفت خوانفدن داده بفه
خاموشی میرود را نشان میدهد .در این حالت که همه ترانزیستورها به جز ترانزیستورهای دسترسی خاموش هستند جریفانی
از ممریستور عبور نمیکند ولی زمان مورد نیاز برای صفر شدن جریفان داده "صففر" بیشفتر از داده "یفک" اسفت .ایفن اتففاق
میتواند باعث باال رفتن حاشیه نویز در سلول شود که راهحل این مشکل کاهش زمان عملیات خواندن است .این ادعا در بخفش
نتایج شبیهسازی بررسی میشود.
 -3نتایج شبیهسازی
در این بخش ،شبیهسازیهای انجام شده بر روی سلول پیشنهادی اشاره میشود .همچنین ساختار پیشنهادی بفا سفلول شفش
ترانزیستوری متداول [ ]2که مبنای مقایسه همه ساختارهاست و نیز سلول حافظه هیبریدی  ]11[ 6T1Mکه بیشترین شباهت
به ساختار پیشنهادی را دارد مقایسه میشود .برای مقایسه عادالنه ،فناوری و شرایط شبیهسازی برای همه ساختارها یکسان در
نظر گرفته شده است و برای داشتن کمینه مساحت همه ترانزیستورها با کمترین اندازه در نظر گرفته شدهاند.
 -1-3سرعت نوشتن و خواندن
در شکل ( )6مقایسه سرعت نوشتن داده "یک" و "صفر" روی سلولهای مشابه نشان داده شده است .سرعت سلول پیشنهادی
با سایر سلولها در حین نوشتن داده "یک" بسیار سریعتر است .سلول پیشنهادی حدود  3برابر از سلول  6T1Mسریعتر بوده و
این امر به دلیل حذف دو ترانزیستور  NMOSو  PMOSکه برای کنترل جهت عبوری قرار داده شده بود رخ داده است .با حذف
دو ترانزیستور افت ولتاژ بیشتری روی ممریستور قرار گرفته و سرعت سلول را حین نوشتن داده "یک" بیشتر مینماید.
اما به دلیل اینکه طراحی نامتقارن است زمان نوشتن داده صفر روی سلول در مقایسفه بفا سفلول [ ]11تغییفر چنفدانی نفدارد.
مطابق شکل ( )5برای خواندن داده "یک" به دلیل اینکه ترانزیستور  3به سرعت خاموش میشود مشکلی وجود ندارد اما بفرای
خواندن داده "صفر" برای کاهش اثرات حاشیه نویز کافی است زمان خوانفدن را کفاهش دهفیم کفه بهتفرین زمفان خوانفدن بفا
بیشترین حاشیه نویز در سلول پیشنهادی نسبت عکس دارد .شکل ( )7نمودار مقایسه زمان خواندن با حاشیه نفویز احتمفالی را
نشان میدهد .همانطور که در شکل ( )8نشان داده شده ،اختالف ولتاژ ثبت شده توسط تقویتکنندههای حفسکننفده 10روی
خطوط  BLو  BLBدر زمان  100پیکو-ثانیه برای خواندن "صفر" و "یک" بهترتیب  440میلیولت و  210میلیولت است .بفه
خاطر اختالف  230میلیولتی سلول روشن و خاموش این تفاوت به راحتی توسط تقویتکنندههای حسکننده قابل تفکیفک از
یکدیگر است .در حالت کلی اگر داده یک روی سلول ذخیره باشد ،ممریستور دارای مقاومت کمفی اسفت و مطفابق قفانون اهفم
جریان بیشتری از آن خواهد گذشت و در نتیجه خازنهای خطهای  BLو  BLBزودتر تخلیه میگردند و این به معنفی سفرعت
بیشتر در تخلیه خطوط است .در نتیجه در زمان معین مقدار اختالف پتانسیل سلول کمتر از زمان خاموشی ممریستور است.
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شکل ( :)5ولتاژ گیت به سورس ترانزیستور  3در حالت خواندن یک و صفر
”Figure (5): Vgs of transistor No.3 during the read of data “1” and “0

شکل ( :)6مقایسه زمان نوشتن صفر و یک روی سلول پیشنهادی و سایر سلولها

Figure (6): Comparison of the “0” and “1” write times for the proposed cell with those for other cells

شکل ( :)7مقدار حاشیه نویز به ازای زمانهایخواندن متفاوت
Figure (7): Noise margin values for different read times

عالوه بر اینکه ممریستور فرصت کافی برای تغییر مقاومت خود ندارد .در حالتی که داده صفر روی سلول ذخیره شده باشد،
ممریستور دارای مقاومت زیاد است و طبیعتاً جریان کمتری از آن خواهد گذشت و این به معنی تخلیه دیرهنگام خطوط در
زمان معین است .با در نظر گرفتن زمان استاندارد  100پیکو-ثانیه [خط عمودی زرد رنگ در شکل ( ])8برای خواندن داده از
داخل سلول میتوان سرعت باالی خواندن و حاشیه نویز باال و مصرف توان پایین را حفظ کرد.
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شکل ( :)8مقایسه اختالف ولتاژ خطوط  BL-BLBدر زمان خواندن داده "صفر" و "یک"

Figure (8): Comparison of the voltage difference between the BL and BLB lines during the read of “0” and “1” data

 -2-3چیدمان سلول پیشنهادی
مهمترین دستاورد ساختار پیشنهادی این مقاله کاهش مساحت اشغالی سلول بهواسفطه کفاهش تعفداد ترانزیسفتورهای سفلول
است .برای این سلول و سایر سلولهای مورد مقایسه در این مقاله طراحی چیدمان بهینه و فشردهای توسط نفرماففزار LEDIT
انجام گردید و نتایج طراحیها نشاندهنده کاهش چشمگیر نزدیک به  36/7درصد مساحت اشغالی سفلول حافظفه پیشفنهادی
است .در شکل ( )9چیدمان سه سلول حافظه مشاهده میشود.
در سلول پیشنهادی به دلیل کاهش دو ترانزیستور به طرز چشمگیری شاهد کاهش مساحت اشغال شده میباشیم و همین امفر
باعث افزایش حجم حافظه در یک سطح محدود خواهد گردید .کاهش دو ترانزیستور از داخل یک سلول ممکفن اسفت کفه بفه
ظاهر تأثیر چندانی روی ذخیره مساحت یک صفحه تراشه نداشته باشد اما معموالً برای ساخت تراشه از آرایفهای از هفزاران یفا
حتی میلیونها سلول حافظه استفاده میشود و در نتیجه حذف دو ترانزیستور به صورت کامالً آشکار خود را نشان خواهد داد.
 -3-3مصرف توان ایستا و پویا
سلول پیشنهادی به دلیل اینکه هیچگونه ارتباط مستقیمی با خطوط تغذیه اصلی ندارد دارای مصرف توان بسیار کمی است .در
صورتی که در سلولهای ترانزیستوری مرسوم به دلیل اینکه نیاز به برقراری بازخورد و حلقفه ولتفاژی بفود ،نشفت زیفر آسفتانه
ترانزیستورهای خاموش بسیار باال است .همانطور که در شکل ( )10پیداست میزان توان ایستای سلولهفای حافظفه بفا سفلول
پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفته است.
به دلیل جدا بودن سلول از خطوط تغذیه اصلی میزان مصرف توان سلول پیشنهادی به شکل چشمگیری بهبود پیدا کرده است
و همچنین عناصر ترانزیستوری برای کنترل سلول نیز کاهش یافته است .در صورتی که بفرای سفلولهفای تمفام ترانزیسفتوری
مرسوم نیاز به اضافه کردن ترانزیستورهایی برای کنترل سلول در حاالت خواندن و یا نوشتن و یا نگهداری داده بود.
از آنجا که سطح ولتاژ اعمال شده روی ممریستور میتواند در سرعت سلول تأثیر مستقیم بگذارد؛ بنابراین با کاهش سطح ولتفاژ
خطوط  BLو  BLBنیز میتوان روی مصرف توان سلول هیبریدی پیشفنهادی تفأثیر گذاشفت .تفوان پویفا بفه دلیفل کلیفدزنی
ترانزیستورها اتفاق میافتد و این توان جزو مهمترین پارامترهفای تفوان مصفرفی یفک سفلول اسفت .تفوان پویفا در سفلولهفای
ترانزیستوری به علت بروز اتصال کوتاه ناخواستهای در خطوط تغذیه هنگام تغییر حالت داده داخل سلول بیشتر میگردد و ایفن
حادثه با گذشت زمان و بروز پدیده سالخوردگی 9بیشتر مشهود میشود.
از آنجا که سلولهای حافظه به مدت طوالنی ممکن است داده خود را نگهدارند بعضی از ترانزیستورها تحت تفنش بایفاس قفرار
میگیرند .به علت پدیده سالخوردگی مشخصات این ترانزیستورها با مرور زمان تغییر مییابند .ایفن پدیفده باعفث کندترشفدن
مدار حافظه ،کاهش پایداری آن و افزایش مصرف توان اتصال کوتاه خواهد شد [.]21
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(الف) ]11[ 6T1M

(ب) ]2[ 6T

(ج) ( 4T1Mمعرفی شده)
شکل ( :)9مقایسه چیدمان سه سلول حافظه
)Figure (9): Comparison of the layout of three memory cells from right to left a) 6T1M [11], b) 6T and c) 4T1M (proposed

شکل ( :)10مقایسه توان ایستای سلول پیشنهادی با سلول شش ترانزیستوری و یک ممریستوری [ ]11و شش ترانزیستوری مرسوم
Figure (10): Comparison of the static power of the proposed cell with the 6T1M cell [11] and conventional 6T cell

اما در سلول پیشنهادی هیبریدی به دلیل جدا بودن سلول از منابع تغذیه این اتفاق ناخواسته هرگز مشاهده نخواهد شد و
سلول در حالت کامالً جداشده و مستقل به خطوط  BLو  BLBکه وظیفه تغییر داده داخل سلول را دارند متصل میشود .در
شکل ( )11تفاوت مصرف توان پویای سلول پیشنهادی با سلولهای دیگر را مشاهده میکنید .توان مصرفی سلولهای
ممریستوری از سلول شش ترانزیستوری کمتر است .توان مصرفی سلول پیشنهادی کمی از سلول پیشنهاد شده در مرجع []11
بیشتر است که علت آن میتواند به خاطر جریان کشی بیشتر به خاطر حذف دو ترانزیستور در مسیر خواندن و نوشتن باشد.
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شکل ( :)11مقایسه توان پویای نوشتن و خواندن سلول پیشنهادی با سلول شش ترانزیستوری و یک ممریستوری [ ]11و شش
ترانزیستوری مرسوم
Figure (11): Comparison of the dynamic write and read power of the proposed cell with the 6T1M cell [11] and conventional 6T cell

جریان بیشتر باعث مصرف توان بیشتر حین عمل خواندن و نوشتن خواهد شد .هفر چنفد حفذف دو ترانزیسفتور باعفث کفاهش
خازن در این مسیر میشود که در اینجا اثر افزایش جریانکشی بر کاهش خازن در توان مصرفی غلبه میکند .جدول ( )1طفر
پیشنهادی را با سه ساختار سلول هیبریدی ترانزیستوری و ممریستوری و همچنین سلول شش ترانزیسفتوری متفداول مقایسفه
میکند .همانطور که در این جدول مشاهده میشود طر پیشنهادی نسبت به ساختار شش ترانزیستوری متداول مصرف تفوان
خیلی کمی دارد .همچنین زمان نوشتن یک سفلول از همفه سفلول هفای هیبریفدی ممریسفتوری کمتفر اسفت .سفلول حافظفه
پیشنهادی به خاطر داشتن کمترین ترانزیستور و ممریستور نسبت به بقیه ساختارها مساحت کمتری دارد.
 -4نتیجهگیری
رشد فزاینده دستگاهها و تجهیزاتی که با نیروی الکتریکی محدود کار میکنند و همچنین انتظار کاربران اینگونه دسفتگاههفا از
مصرف پایین وسیله مربوطه ،موجب شده است که طراحی مدارهای فوق کم مصرف در سالهای اخیفر در اولویفت قفرار بگیفرد.
سلولهای  SRAMجاسازی شده در مدارهای  SOCپیشرفته و پردازندهها ،حجم زیادی از کل مسفاحت تراشفه را اشفغال مفی-
کنند .بنابراین انرژی مصرفی توسط سلولهای حافظه کنونی ،سهم قابل توجهی از توان مصرفی را به خود اختصفاص مفیدهفد.
نزدیک شدن به قله فشردهسازی ترانزیستورها و اهمیت بهینهسازی توان مصرفی و سفرعت خوانفدن و نوشفتن اطالعفات امفری
ضروری و مهم است.
Table (1): Comparison between the proposed memory cell simulation results and some previous related works

جدول ( :)1مقایسه بین نتایج بهدست آمده از شبیهسازی سلول حافظه پیشنهادی با تعدادی از کارهای مرتبط قبلی
سلول حافظه پیشنهادی

سلول حافظه ]8[ 4T2M

سلول حافظه ]11[ 6T1M

سلول حافظه 6T

پارامتر

150

2500

150

20

زمان نوشتن

صفر )(ps

30

2500

100

20

زمان نوشتن

یک )(ps

100

100

100

88

30/6

120/1

31/4

4000/2

توان ایستا

463

2330

452

48000

توان پویای نوشتن

)(pW

231

2620

226

44000

توان پویای خواندن

)(pW

زمان خواندن )(ps
)(pW

4

4

6

6

تعداد ترانزیستور

1

2

1

0

تعداد ممریستور
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در حالی که قانون مور تا چند دهه گذشته بیانگر توانایی ساخت تراشهها با تراکم باال بود اما این قانون به انتهای خفود نزدیفک
شده است؛ زیرا افزارههای مبتنی بر سیلیکون به محدودیتهای فیزیکی رسیدند .به دلیل توان مصرفی صفر در حالت نگفهداری
داده در داخل سلولهای ممریستوری ،این نوع سلولها و تالش برای بهبود ساختار این سلولها بسیار مورد توجفه قفرار گرفتفه
است .توان مصرفی پایین و سرعت باال از نیازهای ابزارهای هوشمند و قابل حمل این روزها به حساب مفیآیفد و در کنفار آنهفا
قابلیت اطمی نان از خواندن و نوشتن درست اطالعات در سلول حافظه مورد توجه صنایع نظامی و تحقیقاتی و تجاری اسفت .در
بسیاری از تراشههای الکترونیکی دیجیتال ،توان مصرفی باال ،دمای تراشه را به شدت اففزایش داده و عفالوه بفر کفاهش قابلیفت
اطمینان مدار ،خنک کردن تراشه را دشوار و پر هزینه میکند .به دلیل اهمیت تفوان مصفرفی و موففق بفودن عمفل خوانفدن و
نوشتن در سیستمهای حساس و مهم نظیر افزارههای قابل کاشت در بدن انسان ،کاربردهای فضایی ،شبکههای حسگر بفیسفیم
و اینترنت اشیاء ،تحقیق در زمینه حافظههای کم مصرف بسیار حائز اهمیت است.
سلول معرفی شده در این مقاله از نوع هیبریدی بوده و با حداقل مساحت و با تعداد  4ترانزیستور ماسفت و  1ممریسفتور قفادر
خواهد بود با سرعت باال عملیات خواندن و نوشتن موفق را انجام دهد .طبفق نتفایج شفبیه سفازیهفای انجفام شفده و طراحفی
چیدمان سلول معرفی شده 36.7 ،درصد کاهش مساحت و  300درصد افزایش سرعت نوشفتن داده "یفک" نسفبت بفه سفلول
 ]11[ 6T1Mمشاهده شده است.
سپاسگزاری
این مقاله از پایاننامه دوره کارشناسیارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات استخراج شده اسفت .نویسفندگان بفر
خود الزم می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی و داوران محتفرم کفه مفا را در
انجام و ارتقای کیفی این مقاله یاری نمودهاند ،اعالم نمایند.
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