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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάδνληαη ηξεηο λέεο αλαινγηθέο ηερληθέο δνθηκήο ηεο 
νξζήο ιεηηνπξγίαο (testing) CMOS θπθισκάησλ. Οη ηερληθέο απηέο παξνπζηάδνπλ κηα 
ζεηξά απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο, φπσο 
κηθξφηεξεο απαηηήζεηο γηα επηθάλεηα ππξηηίνπ, κηθξφηεξε θαηαλάισζε θαη πςειφηεξε 
ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο. Δπνκέλσο νη πξνηεηλφκελεο ηερληθέο είλαη ηδαληθέο γηα λα 
ελζσκαησζνχλ ζην ππφ δνθηκή ςεθηαθφ θχθισκα ζπλεηζθέξνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 
ζηε ζρεδίαζε πην αμηφπηζησλ θπθισκάησλ. 

Έλαο πνιχ γλσζηφο θψδηθαο αλίρλεπζεο ιαζψλ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα 
είλαη ν θψδηθαο δηπινχ ζπξκνχ. Ο βαζηθφο ειεγθηήο ηνπ θψδηθα απηνχ έρεη δχν δεχγε 
ζεκάησλ ζηελ είζνδφ ηνπ θαη έλα δεχγνο ζηελ έμνδφ ηνπ. Γηα κεγαιχηεξν πιήζνο 
εηζφδσλ ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ην βαζηθφ θχθισκα ηνπ ειεγθηή ζε δνκή δέλδξνπ. Ζ 
πξψηε ηερληθή πνπ παξνπζηάδεηαη αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο παξάιιεινπ 
απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγία 
ξεχκαηνο θαη παξέρεη πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα απφθξηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειεγθηέο κε 
δελδξηθή δνκή. Δπίζεο θαηαιακβάλεη κηθξφηεξε επηθάλεηα θαη θαηαλαιψλεη ιηγφηεξε 
ηζρχ ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειεγθηέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
βηβιηνγξαθία - εηδηθφηεξα κάιηζηα γηα κεγάιν αξηζκφ δεπγψλ ζηελ είζνδφ ηνπ. 

Ζ δεχηεξε ηερληθή πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη κηα ηερληθή αλίρλεπζεο κεηαβαηηθψλ 
ζθαικάησλ θαη ζθαικάησλ ρξνληζκνχ, ηα νπνία απνηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή 
θαηεγνξία ζθαικάησλ πνπ νθείινληαη ζε κεραληζκνχο φπσο αθηηλνβνιία ή ζφξπβνο 
θαη ηα νπνία πξνθαινχλ ηα ιεγφκελα ήπηα ιάζε ή ιάζε ρξνληζκνχ. Ζ ηερληθή βαζίδεηαη 
ζε αλαινγηθέο κεζφδνπο θαη παξέρεη κεγάιε ηαρχηεηα αλίρλεπζεο, θαηαιακβάλεη 
κηθξφηεξε επηθάλεηα θαη θαηαλαιψλεη κηθξφηεξε ηζρχ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο 
ςεθηαθέο ηερληθέο. Γεδνκέλνπ φηη κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ηα θπθιψκαηα 
θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηα ζθάικαηα απηά, γίλεηαη ζαθέο φηη ε πξνηεηλφκελε 
ηερληθή είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο. 

Ζ ηξίηε ηερληθή πνπ παξνπζηάδεηαη αθνξά ηε δνθηκή ησλ CMOS θπθισκάησλ κε ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο, γλσζηή θαη σο δνθηκή IDDQ. Απηφο ν ηχπνο 
δνθηκήο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα γηα ηελ αλίρλεπζε ζθαικάησλ γεθχξσζεο, 
θαζψο θαη ζθαικάησλ κφληκα αγψγηκσλ ή κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ. Καηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δνθηκήο IDDQ παξαθνινπζείηαη ην ξεχκα ζηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ ππφ δνθηκή 
θπθιψκαηνο. Ζ ηερληθή πνπ παξνπζηάδεηαη βαζίδεηαη ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ 
δηαθπκάλζεσλ ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο ζηνλ θφκβν αλίρλεπζεο κε ηερληθέο θαζξεπηηζκνχ 
ξεχκαηνο. Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο ελζσκαηψζεθε ζηελ θαηαζθεπή ελφο θπθιψκαηνο 
ζε CMOS ηερλνινγία 0.18κm ηεο STMicroelectronics επηδεηθλχνληαο ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερληθήο. Δπίζεο δίλεηαη έλα κνληέιν γηα ηελ παξακεηξηθή 
πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ θπθιψκαηνο, ην νπνίν επαιεζεχεηαη απφ ηα πεηξακαηηθά 
δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κεηξήζεηο ζην θαηαζθεπαζκέλν θχθισκα επίδεημεο. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis three novel analog techniques for testing CMOS Integrated circuits are 
presented. These techniques are based on analog circuits since they offer a number of 
important advantages compared to classical digital techniques. The advantages are i) 
less silicon area, ii) lower power consumption and iii) high operating speed. Therefore, 
the proposed techniques can be embedded in the circuit under test, contributing to the 
design of more reliable circuits. 

A widely used error detection code is the Two Rail Code (TRC). The basic circuit of a 
Two Rail Code Checker has two input pairs of TRC signals and one TRC pair at the 
output. For applications demanding large number of input pairs the basic circuit is used 
in a tree structure. The first analogue technique of this thesis is a current mode, parallel 
two-rail code checker suitable for the implementation of high fan-in embedded checkers. 
The new circuit is based on current mode design techniques, belongs to the periodic 
outputs category of TRC checkers and provides high testability since it is totally self-
checking (TSC) or strongly code-disjoint (SCD) for a wide set of realistic faults, including 
transistor stuck-open faults that are not covered by other TRC checkers in the same 
category. Designs of this TRC checker, for various numbers of inputs, in a standard 
0.18κm CMOS technology and the subsequent extended simulations (in a full range of 
process, voltage and temperature conditions) proved the efficiency of the circuit over 
earlier topologies in the same category, in terms of silicon area requirements, speed 
performance and power consumption.  

A very important class of errors is the transient faults that cause soft or timing errors 
due to a variety of mechanisms, such as radiation, power supply noise, crosstalk e.t.c. 
The shrinking of dimensions in CMOS technology makes digital circuits more sensitive 
to such errors. We propose a novel concurrent soft and timing error detection circuit for 
CMOS integrated circuits. The circuit exploits the temporary nature of the transient 
faults as well as the delayed response of the delay faults to detect the corresponding 
errors that appear at the outputs of the functional circuit being monitored. The idea is 
based on current mode sense amplifier topologies to provide fast error detection times.  

The third class of fault detection techniques refers to IDDQ testing which is a valuable 
manufacturing tool to achieve high defect detection levels and improve quality and 
reliability of CMOS ICs. A new IDDQ testing technique, a corresponding embedded circuit 
to support it and a theoretical model for the circuit operation are presented in this thesis. 
In deep submicron technologies, the discrimination between defective and non-
defective IDDQ currents is hard. In order to be able to exploit IDDQ testing in nanometer 
technologies we propose a new IDDQ testing approach where the background current at 
the sensing node is properly controlled taking into account possible process and 
temperature variations as well as the dependence of the background current on the 
applied test vector. The adoption of this method is a promising way to extend the 
viability of IDDQ testing in the nanometer technologies. 

 

SUBJECT AREA: Digital CMOS Testing  

KEYWORDS: Self Checking Checkers, Two Rail Code Checker, Soft and Timing 

Errors, IDDQ Testing, Build-in current sensor.  
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ ηελ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηά 
κνπ Αγγειηθή Αξαπνγηάλλε γηα ηελ ακέξηζηε επηζηεκνληθή αιιά θαη εζηθή ππνζηήξημή 
ηεο, θαζφιε ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Σελ 
επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ επέδεημε ζην πξφζσπφ κνπ, ηε δηαξθή 
ελζάξξπλζή ηεο, θαζψο θαη γηα ηηο πάληα πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο ηεο. 
Καζνξηζηηθή ππήξμε επίζεο ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηακφξθσζε ελφο άξηζηνπ θιίκαηνο 
ζπλεξγαζίαο, γηα ην νπνίν θαη αηζζάλνκαη εμαηξεηηθά ηπρεξφο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ νιφςπρα ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Γεψξγην 
Σζηαηνχρα, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζε φια ηα ζηάδηα εθπφλεζεο 
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σνπ νθείισ βαζχηαηε επγλσκνζχλε γηα ην ρξφλν πνπ 
αθηέξσζε δίπια κνπ, παξέρνληαο νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε ηφζν ζε ζέκαηα ζρεδίαζεο 
CMOS θπθισκάησλ φζν θαη ζε δεηήκαηα επηζηεκνληθήο ζπγγξαθήο θαη έξεπλαο. Σέινο, 
ηνλ επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηαηί πάληα, ζε φιεο ηηο ζπδεηήζεηο καο, κε αληηκεηψπηδε σο 
αληάμην ζπλεξγάηε. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή Γεκήηξην πβξίδε, κέινο ηεο 
ηξηκεινχο Δπηηξνπήο, γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε ζπλερή ελζάξξπλζή ηνπ. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο, ζπλεξγάηεο, δηδάθηνξεο θαη ππνςήθηνπο 
δηδάθηνξεο ηεο νκάδαο ηνπ εξγαζηεξίνπ Μηθξνειεθηξνληθήο, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ, ν 
θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο. Ήηαλ ραξά κνπ 
λα βξίζθνκαη ζε έλα ηφζν θηιηθφ θαη εγθάξδην πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο Κπξηάθν Κνξδψληα θαη Κσλζηαληίλν Ληκληψηε. Δηδηθά ηνλ 
δεχηεξν γηα φιε ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε ζηελ εθκάζεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ 
εξγαιείσλ. 

Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζχδπγφ κνπ Διίλα θαη ηα παηδηά κνπ 
Γεκήηξε, Θενδψξα θαη Αξηζηνηέιε, νη νπνίνη κε ππνζηήξημαλ ζην κέγηζην βαζκφ. 
Κπξίσο, βαζηά επγλσκνζχλε νθείισ ζηε ζχδπγφ κνπ Διίλα, ηεο νπνίαο ε ππνκνλή ήηαλ 
αμηνζαχκαζηε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Με ζηήξηδε θαη κε ελζάξξπλε ζε φιεο ηηο δχζθνιεο 
ζηηγκέο, γη’ απηφ θαη ε παξνχζα δηαηξηβή είλαη θαη δηθφ ηεο επίηεπγκα. Σελ επραξηζηψ 
πνιχ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ παξνπζηάζηεθε 
θαη ε αλάγθε ηεο αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ην παξειζφλ, ςεθηαθά θπθιψκαηα κε  
απμεκέλε αμηνπηζηία ζπλαληνχζε θαλείο ζε ηδηαίηεξεο θχζεο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο δελ 
επηηξεπφηαλ ε εκθάληζε ιάζνπο, είηε γηαηί θάηη ηέηνην ζα έζεηε ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο 
δσέο είηε γηαηί ζα νδεγνχζε ζε κεγάιε νηθνλνκηθή απψιεηα – γηα παξάδεηγκα ζε 
εθαξκνγέο ππξεληθήο ηερλνινγίαο, αεξνδηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ή ζηξαηησηηθέο. 
ήκεξα νη απαηηήζεηο γηα απμεκέλε αμηνπηζηία έρνπλ επηβιεζεί θπξίσο απφ ηελ αγνξά 
ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο επξείαο θαηαλάισζεο, απφ ηηο θνξεηέο 
κνλάδεο επηθνηλσλίαο κέρξη ηνπο πξνζσπηθνχο Ζ/Τ. Σα ζεκεξηλά ςεθηαθά θπθιψκαηα 
πεξηέρνπλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα έσο δηζεθαηνκκχξηα ηξαλδίζηνξ ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηεο ηεο ηάμεο ησλ GHz θαη είλαη δε ηφζν πνιχπινθα ψζηε ην 
ζέκα πνπ ηίζεηαη είλαη πφζν θφζηνο θαη πφζνη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο γηα ηελ 
ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή ζα δηαηεζνχλ γηα ηε δνθηκή ηεο νξζήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. Ζ 
δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο μεθηλά απφ ηε ζρεδίαζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο, 
ζπλερίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζην εξγνζηάζην θαη ζπλερίδεη λα είλαη 
παξνχζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαζίζηαηαη πιένλ 
αλαγθαία ε ελζσκάησζε εηδηθψλ θπθισκάησλ παξαθνινχζεζεο κέζα ζην 
θαηαζθεπαζκέλν chip. Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη δηάθνξεο κλήκεο (SRAM, DRAM, 
FLASH) θαη νη ζχγρξνλνη επεμεξγαζηέο.  

Δθφζνλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ είλαη ςεθηαθά, 
έρεη θαζηεξσζεί πιένλ ε δνθηκή ηνπο λα γίλεηαη κε ςεθηαθέο ηερληθέο. Μάιηζηα, ιφγσ 
ηεο κεγάιεο αλάγθεο γηα ηελ ςεθηαθή δνθηκή, ηα απαξαίηεηα δηαλχζκαηα δνθηκήο (test 
vectors) παξάγνληαη απφ ηα ίδηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ, ελψ 
επίζεο ηα ςεθηαθά απηά δηαλχζκαηα εθαξκφδνληαη εμσηεξηθά απεπζείαο πάλσ ζην 
δηζθίν ζηελ θάζε ηεο παξαγσγήο απφ κεραλέο απηφκαηεο ππνζηήξημεο ηεο δνθηκήο. ε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα γελλήηξηεο 
παξαγσγήο δηαλπζκάησλ δνθηκήο, έηζη ψζηε ε δνθηκή λα δηεμάγεηαη θαη θαηά ηελ 
θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο.  

Ζ δνθηκή ππνζηεξίδεηαη θπξίσο κε ςεθηαθά θπθιψκαηα ελψ γεληθά απαηηεί επηπξφζζεην 
πιηθφ θαη επηπιένλ αθξνδέθηεο εηζφδνπ ή θαη εμφδνπ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο 
ζρεδίαζεο θαη ηελ απαηηνχκελε επηθάλεηα ππξηηίνπ. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή παξνπζηάδνληαη ηξεηο λέεο, πξσηφηππεο κέζνδνη δνθηκήο 
ςεθηαθψλ θπθισκάησλ κε ηε ρξήζε αλαινγηθψλ ηερληθψλ. Με ηε ζεηξά πνπ ζα 
παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο: έλαο παξάιιεινο απηνειεγρφκελνο ειεγθηήο γηα θψδηθα 
δηπινχ ζπξκνχ, κηα ηερληθή αλίρλεπζεο κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ θαη ζθαικάησλ 
ρξνληζκνχ θαη ηέινο κηα ηερληθή δνθηκήο βαζηζκέλεο ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 
ξεχκαηνο εξεκίαο (IDDQ testing). Οη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ θαζαξά 
αλαινγηθέο ηερληθέο θαη παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο 
πνιχ κηθξή απαηηνχκελε επηθάλεηα ππξηηίνπ, πνιχ κηθξή θαηαλάισζε ηζρχνο θαη 
κεγάιε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο. 

ηα πιαίζηα επίζεο ηεο δηαηξηβήο ζα παξνπζηαζηνχλ νη κεραληζκνί αζηνρίαο ζε 
ςεθηαθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηνί νη κεραληζκνί 
επεξεάδνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. Θα 
παξνπζηαζηνχλ επίζεο ηερληθέο αλίρλεπζεο εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο ζηηο πεξηπηψζεηο 
κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ, ζθαικάησλ ρξνληζκνχ θαη ζθαικάησλ γεθχξσζεο.  



 

 

ε γεληθέο γξακκέο ην πεξηερφκελν ηεο δηαηξηβήο είλαη ην εμήο: 

ην πξψην εηζαγσγηθφ θεθάιαην νξίδνληαη νη έλλνηεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ειαηησκάησλ, αηειεηψλ θαη βιαβψλ, ησλ βιαβψλ ιφγσ γήξαλζεο ηνπ πιηθνχ, ησλ 
κνληέισλ ζθαικάησλ γηα ηελ πεξηγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ ειαηησκάησλ θαη ησλ 
ιαζψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα θαη νη 
απηνειεγρφκελνη ειεγθηέο δίλνληαο ζρεηηθά κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ πεξηγξαθή ησλ 
ειεγθηψλ δηπινχ ζπξκνχ. Πεξηγξάθνληαη επίζεο νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα 
θπθιψκαηα απηά αληρλεχνπλ ηπρφλ ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη ηφζν ζηηο εηζφδνπο ηνπο φζν 
θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο.  

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλαο παξάιιεινο ειεγθηήο ζθαικάησλ θψδηθα 
δηπινχ ζπξκνχ βαζηζκέλνο ζε αλαινγηθέο ηερληθέο, ν νπνίνο είλαη θαη (ν κνλαδηθφο 
ζχκθσλα κε ηελ κέρξη ηψξα βηβιηνγξαθία) πιήξσο απηνειεγρφκελνο. Πξνηείλεηαη κηα 
θπζηθή ζρεδίαζε απηνχ ηνπ θπθιψκαηνο θαη δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ 
κε αληίζηνηρα θπθιψκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα κεηαβαηηθά ζθάικαηα θαη νη 
κεραληζκνί δεκηνπξγίαο ηνπο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλα θαζαξά αλαινγηθφ θχθισκα αλίρλεπζεο 
κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ κε πςειή ηαρχηεηα αλίρλεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 
ππάξρνπζεο ςεθηαθέο ηερληθέο, αιιά θαη κε ηελ κηθξφηεξε θαηαλάισζε. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο αλίρλεπζεο ζθαικάησλ κε ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο ηνπ θπθιψκαηνο (IDDQ) θαζψο θαη κεξηθέο 
λεφηεξεο παξαιιαγέο ηεο, νη νπνίεο απαιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο ζηηο 
ζχγρξνλεο λαλνκεηξηθέο ηερλνινγίεο. 

Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κία λέα κέζνδνο δνθηκήο πνπ εληάζζεηαη 
ζηε γεληθή θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο (IDDQ). Ζ 
κέζνδνο ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη θαηαζθεπαζκέλν 
θχθισκα επίδεημεο γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1 Απόδνζε παξαγσγήο (Yield), ύςνο αηειεηώλ (Defect Level) θαη ξπζκόο 

απόξξηςεο (Reject Rate) 

Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο 
λαλνκεηξηθέο ηερλνινγίεο, απαξηίδεηαη απφ πνιιαπιέο, εμαηξεηηθά πνιχπινθεο, πςειήο 
αθξίβεηαο θαη ιεπηέο ζην ρεηξηζκφ ηνπο δηεξγαζίεο. Γηεξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε έλα απφιπηα ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, πνιχ πςειήο 
θαζαξφηεηαο. πλεπψο, είλαη θαηαλνεηφ πσο παξφιε ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, απηή δελ είλαη 
απαιιαγκέλε απφ πξνβιήκαηα πνπ νδεγνχλ ζε δπζιεηηνπξγία ή απνηπρία ιεηηνπξγίαο 
ελφο πνζνζηνχ ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ θπθισκάησλ, εμ’ αηηίαο ηεο παξνπζίαο 
θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ, αηειεηψλ ή βιαβψλ (defects). Όπσο ζε θάζε 
θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία, ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ θαη λα 
απνκαθξπλζνχλ λσξίο, πξηλ πεξάζνπλ ζε επφκελεο θάζεηο ηεο παξαγσγήο, θαζψο 
ηφηε ν εληνπηζκφο ηνπο ζα είλαη εμαηξεηηθά πην δχζθνινο απμάλνληαο δξακαηηθά ην 
θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο. Φπζηθά, ειαηηψκαηα θαη βιάβεο θαζψο θαη άιιεο κεηαβαηηθνχ 
ηχπνπ δπζιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελφο 
νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο. Ο εληνπηζκφο ησλ ειαηησκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ επηηειείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο (testing) ε νπνία απνηειεί 
αλαπφζπαζην θαη πςίζηεο ζεκαζίαο κέξνο ηεο φιεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
Καηά ηε δνθηκή, ην θχθισκα ιεηηνπξγεί θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ηα 
απνηειέζκαηα αλαιχνληαη γηα λα δηεπθξηληζηεί αλ έρεη ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ή 
φρη. Ο θχξηνο φγθνο ησλ ειαηησκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ αληρλεχνληαη ζην 
εξγνζηάζην κε δηάθνξεο κεζφδνπο δνθηκήο. Δίλαη πηζαλφλ, σζηφζν, έλα ειαηησκαηηθφ 
θχθισκα λα κελ αληρλεπζεί θαηά ηελ εξγνζηαζηαθή δνθηκή. πλεπψο, ζε πνιιέο 
εθαξκνγέο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε δνθηκή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ 
θπθιψκαηνο, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ ελζσκαησκέλσλ 
θπθισκάησλ ή θαη ινγηζκηθνχ πνπ παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο. 
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ ελζσκαησκέλσλ θπθισκάησλ: α) ε 
ηαπηφρξνλε δνθηκή θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο (concurrent on-line testing) θαη 
β) ε πεξηνδηθή δνθηκή κε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο (periodic on-line testing). ηελ πξψηε πεξίπησζε ε παξνπζία ηνπ 
θπθιψκαηνο δνθηκήο δελ γίλεηαη αληηιεπηή, ελψ ζηε δεχηεξε, κε ηε δηαθνπή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε δνθηκή, ην θχθισκα 
παχεη λα είλαη δηαζέζηκν. 

Ζ θαηαζθεπαζηηθή απόδνζε ή απιά απόδνζε Τ (Yield) ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο 
είλαη ην πνζνζηφ ησλ «θαιψλ» ή ιεηηνπξγηθά άςνγσλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ζε 
ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά θπθιψκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί [1]: 
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Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη απψιεηεο ζηελ θαηαζθεπαζηηθή απφδνζε (Yield 
Loss) είλαη δχν: α) ε θαηαζηξνθηθή κείσζε ηεο απφδνζεο (catastrophic yield loss) ιφγσ 
ηπραίσλ ειαηησκάησλ θαη β) ε κείσζε ηεο απφδνζεο εμαηηίαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ (manufacturing process variations). Οη θαηαζθεπαζηηθέο 
παξάκεηξνη επηθέξνπλ αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηηο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο ησλ 
θπθισκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ηξαλδίζηνξ θ.η.ι.) πάλσ ζην νινθιεξσκέλν θχθισκα. Ζ 
ρξήζε ησλ απηνκαηηζκψλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο 
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απφ γεληά ζε γεληά απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο άμνλεο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηπραίσλ ειαηησκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ηελ θιηκάθσζε 
ηεο ηερλνινγίαο νη δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ επηδεηλψλνληαη 
θαζηζηψληαο απηέο ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε κείσζε ηεο απφδνζεο. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ή ηζνδχλακα ηε 
κείσζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ παξακέηξσλ αλαθέξνληαη σο ρεδίαζε 
γηα Απφδνζε - Design For Yield (DFY). Έλα κέγεζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε 
είλαη ν ξπζκόο αζηνρίαο (failure rate) ι. Ο ξπζκφο αζηνρίαο ελφο ηππηθνχ 
νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.1 θαη έρεη ην ζρήκα κπαληέξαο 
(bathtub curve). Ζ θακπχιε απηή απαξηίδεηαη απφ ηξεηο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε αθνξά 
ηελ πεξίνδν «παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο» (infant mortality) ζην αξρηθφ ηκήκα ηεο θακπχιεο 
θαη έρεη πνιχ κεγάιεο ηηκέο ξπζκνχ αζηνρίαο ζηηο πξψηεο 20 πεξίπνπ εβδνκάδεο 
ρξήζεο ησλ θπθισκάησλ. Ο θχξηνο ιφγνο εκθάληζεο αζηνρίαο ζε απηήλ ηελ αξρηθή 
πεξίνδν είλαη ηα ειαηηψκαηα πνπ δελ αληρλεχηεθαλ θαηά ηε δνθηκή ζην εξγνζηάζην κεηά 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπθιψκαηνο.  

 
ρήκα 1.1. Ρπζκόο βιαβώλ ζηε δηάξθεηα δσήο ελόο θπθιώκαηνο. 

 
Μεηά απφ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, έρνπκε ηελ εκθάληζε ηπραίσλ ζπνξαδηθψλ 
ειαηησκάησλ θαη ν ξπζκφο αζηνρίαο παξακέλεη ζηαζεξφο (νξηδφληην ηκήκα) ζε φιε ηε 
σθέιηκε δσή ηνπ πξντφληνο γηα ηα επφκελα 10-20 ρξφληα. Ζ πεξίνδνο απηή νλνκάδεηαη 
πεξίνδνο ρξήζεο (working life). Σέινο, ζην ηξίην ηκήκα ηεο θακπχιεο εκθαλίδεηαη θαη 
πάιη αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αζηνρίαο εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο ρξήζεο ησλ θπθισκάησλ θαη 
ηεο επαθφινπζεο γήξαλζεο απηψλ. Ζ πεξίνδνο απηή νλνκάδεηαη πεξίνδνο θζνξάο 
(wear out). 

Ζ δνθηκή ελφο ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο ζην εξγνζηάζην δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θχξηνπο 
ηχπνπο: α) ηε ιεηηνπξγηθή δνθηκή, β) ηε δνθηκή ησλ DC παξακέηξσλ θαη γ) ηε δνθηκή 
ησλ AC παξακέηξσλ. Ζ ιεηηνπξγηθή δνθηκή επηβεβαηψλεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 
θπθιψκαηνο. Ζ δνθηκή ησλ DC παξακέηξσλ αλαθέξεηαη ζηε ζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
θπθιψκαηνο θαη εμεηάδεη παξακέηξνπο φπσο ε θαηαλάισζε ηζρχνο, ηα ξεχκαηα 
δηαξξνήο, ε ηθαλφηεηα νδήγεζεο ησλ εμφδσλ ή ε ηθαλφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο λα 

ιεηηνπξγεί ζε έλα εχξνο ηάζεσλ  10% ηεο θαλνληθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο. Ζ δνθηκή ησλ 
AC παξακέηξσλ αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ρξνληζκνχ θαηά ηε δπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
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θπθιψκαηνο θαη αθνξά ηηο θαζπζηεξήζεηο δηάδνζεο ζήκαηνο, ηνπο ρξφλνπο 
ελεξγνπνίεζεο, δεηγκαηνιεςίαο θαη θαηαθξάηεζεο, ηνπο ρξφλνπο αλφδνπ θαη θαζφδνπ, 
ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο ξνινγηνχ θ.α. 

Πξνθεηκέλνπ ε δνθηκή λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθά εθηθηή ζα πξέπεη λα 
επαλαιακβάλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ θπθιψκαηνο, κε άιια ιφγηα, ε 
δνθηκή πξέπεη λα μεθηλά απφ ην επίπεδν ηνπ δηζθίνπ (wafer), λα ζπλερίδεηαη ζην 
επίπεδν ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο (chip), αθνινχζσο ζην επίπεδν ηεο πιαθέηαο 
(board PCB) θαη ηέινο ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δνθηκή ζε επίπεδν δηζθίνπ 
επηβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ζηε ζπλέρεηα ε δαπαλεξή θαηαζθεπή 
ειαηησκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απφ ειαηησκαηηθέο ςεθίδεο (dies). Γηα 
ηελ αξρηθή δνθηκή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπθισκάησλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε έλα δηζθίν 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηξαλδίζηνξ δνθηκήο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθέο πεξηνρέο 
πάλσ ζην δηζθίν. Σα ηξαλδίζηνξ απηά δνθηκάδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηεο ηερλνινγίαο. 
ηε δνθηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληηζηάζεηο ησλ επαθψλ, ε αληίζηαζε ηεο πεξηνρήο 
δηάρπζεο θαη πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, νη ηάζεηο θαησθιίνπ θ.α. 

Όηαλ έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα πεξλά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο ηφηε είλαη 
πηζαλφ λα ζπκβνχλ νη εμήο αλεπηζχκεηεο πεξηπηψζεηο: α) έλα ειαηησκαηηθφ θχθισκα 
λα ζεσξεζεί σο «θαιφ» θαη λα πεξάζεη επηηπρψο ηε δνθηκή θαη β) έλα «θαιφ» θχθισκα 
λα απνηχρεη ζηε δνθηκή θαη λα απνξξηθζεί σο ειαηησκαηηθφ. ην ζρήκα 1.2 θαίλνληαη νη 
ζπκβνιηζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα θαηάηαμε ησλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ κεηά ηε δνθηκή [2]. 

 

 

 

 
Ζ πηζαλφηεηα λα είλαη ειαηησκαηηθφ έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα πνπ πέξαζε επηηπρψο 
ηε δηαδηθαζία δνθηκήο νλνκάδεηαη Ύςνο Αηειεηψλ DL  (Defect Level), φπνπ:  

 

ήέάόό

ήέάώό
DL








  (1.2) 

 
χκθσλα κε ην ζρήκα 1.2 ην Ύςνο Αηειεηψλ (DL) θαη ε ζρέζε ηεο Απφδνζεο Τ (Yield) 
γξάθνληαη σο εμήο: 
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ρήκα 1.2. Σαμηλόκεζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ κεηά ηε δνθηκή. 
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Σν Ύςνο Αηειεηψλ (DL) αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία θαη σο Λόγνο Απόξξηςεο 
(Reject Ratio, RR) ή σο Ρπζκόο Απόξξηςεο (Reject Rate) κε ηνλ εμήο νξηζκφ [3]: 

Λφγνο Απφξξηςεο είλαη ν ιφγνο ησλ ειαηησκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ 
δηέθπγαλ ηε δνθηκή θαη ζεσξήζεθαλ σο «θαιά»  πξνο ην ζχλνιν ησλ «θαιψλ» 
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (ΟΚ). χκθσλα κε ην ζρήκα 1.2 ν Λφγνο Απφξξηςεο RR 
δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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1.2 Αμηνπηζηία θαη δηαζεζηκόηεηα 

Ζ αμηνπηζηία κηαο θαηαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο κεηξάηαη κε ην Ύςνο Αηειεηψλ (DL). Μία 
πξψηε κέζνδνο γηα λα κεησζεί ην Ύςνο Αηειεηψλ (DL) είλαη ε ππνβνιή ησλ 
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ζε θαηαπφλεζε (burn-in stress) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο επηηαρχλεηαη ε εθδήισζε ησλ ειαηησκάησλ θαηά ηε θάζε ηεο «παηδηθήο 
ζλεζηκφηεηαο». Μηα δεχηεξε κέζνδνο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο (IDDQ) ή ηνπ 
ξεχκαηνο δηαξξνήο (leakage current) κε ηελ νπνία αληρλεχνληαη αζζελή ειαηηψκαηα. Οη 
παξαπάλσ κέζνδνη νλνκάδνληαη θαη reliability screens θαη ν θχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη 
λα απνκαθξχλνπλ φια ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ έζησ θαη κηθξέο 
αηέιεηεο, νη νπνίεο άκεζα δελ επεξεάδνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία, πξηλ απηά δηαηεζνχλ 
ζηελ αγνξά. Φπζηθά, έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα ζα πεξάζεη επηπξφζζεηεο 
δηαδηθαζίεο δνθηκήο ψζηε λα δηαπηζησζεί ε θαιή (νξζή) ηνπ ιεηηνπξγία. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηψξα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο ζην πεδίν 
ηεο εθαξκνγήο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο αζηνρίαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 
φπσο: γήξαλζε πιηθνχ, ιέπηπλζε ησλ κεηάιισλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
θπθιψκαηνο, κεηαβαηηθά θαηλφκελα θ.α. ηε ζπλέρεηα ζα ζπκβνιίζνπκε ηελ θαηάζηαζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ δνκείηαη απφ νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα, κε S, 
φπνπ ε θαηάζηαζε S=0 ζεκαίλεη πσο ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη ε θαηάζηαζε 
S=1 ζεκαίλεη πσο ην ζχζηεκα παχεη λα ιεηηνπξγεί ιφγσ αζηνρίαο. Έλα ηέηνην 
παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.3  

Θεσξνχκε φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαλνληθά ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 θαη εκθαλίδεη 
θάπνηα αζηνρία ηε ρξνληθή ζηηγκή t=t1. Σν ζχζηεκα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γηα ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα (t2-t1) θαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2 επηζθεπάδεηαη θαη επαλαιεηηνπξγεί, 
αληηθαζηζηψληαο ην ειαηησκαηηθφ ηκήκα ή θάλνληαο reset. Παξνκνίσο έρνπκε θαη πάιη 
λέα εκθάληζε αζηνρίαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t3 θαη απνθαηάζηαζή ηεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t4. 
Ζ δηάξθεηα ηελ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Tn) γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 
φπσο ην (t1-t0) θαη ην (t3-t2) είλαη έλαο ηπραίνο αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ηελ εθζεηηθή 
θαηαλνκή (exponentially distributed random number) θαη αλαθέξεηαη σο εθζεηηθφο λφκνο 
αζηνρίαο (exponential failure law). Ζ αμηνπηζηία (reliability) RL(t), ελφο ζπζηήκαηνο είλαη 
ε δεζκεπκέλε πηζαλφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα θαλνληθά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 
[0,t] (ρσξίο λα παξνπζηάζεη θάπνηα αζηνρία), κε δεδνκέλν φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί 
θαλνληθά ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

      
t

n etTPtRL  )()(     (1.6) 
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φπνπ ι είλαη ν ξπζκφο εκθάληζεο αζηνρίαο (failure rate). Αλ έλα ζχζηεκα απνηειείηαη 
απφ n νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ηφηε ν ζπλνιηθφο ξπζκφο εκθάληζεο αζηνρίαο είλαη ην 
άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ξπζκψλ εκθάληζεο αζηνρίαο ιi 

 

       



n

i

i

1

  

 

 
ρήκα 1.3. Λεηηνπξγία θαη επηζθεπή ζπζηήκαηνο. 

 

Ζ αμηνπηζηία εθθξάδεηαη πνηνηηθά κε ην Μέζν Υξφλν Μεηαμχ Αζηνρηψλ - (Mean Time 
Between Failure - MTBF), ν νπνίνο δίλεη ηελ αλακελφκελε ηηκή ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα ζπκβεί αζηνρία. Ο Μέζνο 
Υξφλνο Μεηαμχ Αζηνρηψλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

 

      


 1

0

 


 dteMTBF t
   (1.7) 

 
Ωο επηζθεπαζηκφηεηα (maintainability) ζε έλα ζχζηεκα νξίδνπκε ηελ πηζαλφηεηα έλα 
ζχζηεκα πνπ παξνπζίαζε αζηνρία λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά χζηεξα απφ 
επηζθεπή κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα t.  

Ο ρξφλνο επηζθεπήο RP(t) (repair time) είλαη έλαο ηπραίνο αξηζκφο θαη φπσο θαίλεηαη 
ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 1.3, παίξλεη ηηο ηηκέο αξρηθά (t2-t1) θαη ζηε ζπλέρεηα (t4-t3). 
Ο ρξφλνο επηζθεπήο RP(t) αθνινπζεί θαη απηφο αληίζηνηρα κηα εθζεηηθή θαηαλνκή θαη 
δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

       
tetRPPtRP  )()(  

 

Όπνπ κ είλαη ν ξπζκφο επηζθεπψλ (repair rate). 

Καηά αλαινγία κε ηε ζρέζε (1.7) ν Μέζνο Υξόλνο Δπηζθεπήο - (Mean Time to Repair - 
MTTR) δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
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Ο Μέζνο Υξφλνο Δπηζθεπήο (MTTR) απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα:   

 Σνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη αλίρλεπζε ηεο αζηνρίαο. (Μέζνο Υξφλνο 
Αλίρλεπζεο ΜΥΑ) 

 Σνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα εληνπηζκφ ηνπ ηκήκαηνο πνπ δπζιεηηνπξγεί.  

 Σνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ δπζιεηηνπξγεί.  

 Σνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα πηζηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο.  

 

Ο Μέζνο Υξφλνο Δπηζθεπήο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην ζρήκα 1.4. 

Ζ δηαζεζηκφηεηα (Availability) Α(t), ελφο ζπζηήκαηνο νξίδεηαη σο ε πηζαλφηεηα νξζήο 
ιεηηνπξγίαο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t. Πξαθηηθά, πεξηγξάθεη ην θιάζκα ηνπ ρξφλνπ ζην 
νπνίν ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Δθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

 

       
MTBFMTTR

MTBF
tA


)(    

 
Ζ αλσηέξσ ζρέζε ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε κειέηε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 
ζπζηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηειεθσλία ε 
απαίηεζε γηα δηαζεζηκφηεηα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,9999 ελψ ζε ζπζηήκαηα πςειήο 
αμηνπηζηίαο νη απαηηήζεηο είλαη αθφκε κεγαιχηεξεο (Α>0,9999999).  
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ρήκα 1.4. Οη ρξόλνη αλίρλεπζεο (ΜΥΑ) θαη επηζθεπήο (MTTR) ζε έλα ζύζηεκα. 



ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CMOS ΟΚΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ   

σηήξηνο Γ. Μαηαθηάο                                                        33       

Γεληθά, φηαλ δεηείηαη απμεκέλε αμηνπηζηία ή απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα απφ έλα ζχζηεκα, 
απαηηείηαη ε ρξήζε δηαζέζηκσλ εθεδξηθψλ εμαξηεκάησλ ή ππνζπζηεκάησλ 
(πιενλαζκφο ζε πιηθφ) θαη ζρεδίαζε αλεθηηθή ζε αζηνρίεο [4].  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ δεηείηαη απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα απφ έλα εμάξηεκα ή έλα 
νινθιεξσκέλν θχθισκα, ηφηε απαηηνχληαη απμεκέλα reliability screens. Γπζηπρψο 
φκσο ηα ππάξρνληα reliability screens είηε είλαη αθξηβά, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
burn-in, είηε κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δνθηκήο κε 
παξαηήξεζε ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο (IDDQ) γηα ηερλνινγίεο θάησ απφ ηα 90nm. 

 

1.3 Λάζε θαη ζθάικαηα 

ηελ παξάγξαθν απηή ζα νξηζηνχλ νη έλλνηεο ηνπ ειαηηώκαηνο (defect), ηνπ ζθάικαηνο 
(fault), θαη ηνπ ιάζνπο (error) θαη ζα πεξηγξαθνχλ νη αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία 
ηνπο. Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα κνληέια ησλ ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα 
πεξηέρνληαη ζε έλα θχθισκα ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε πεξηγξαθή ηνπο.  

Ωο ειάηησκα (defect) νξίδνπκε ηελ αλεπηζχκεηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ζρεδηαζκέλν θαη 
ην θαηαζθεπαζκέλν θχθισκα.  Σα ειαηηψκαηα είηε κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ 
θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία (fabrication defect), φπσο ηα βξαρπθπθιψκαηα, νη αλνηθηέο 
επαθέο θαη νη κεηαηνπίζεηο καζθψλ, είηε κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ ηπραία δηαθχκαλζε 
ησλ παξακέηξσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο (process defects), φπσο πρ ζε 
πεξηπηψζεηο κε απνδεθηψλ επηπέδσλ ληνπαξίζκαηνο πιηθνχ, είηε ηέινο ηα ειαηηψκαηα 
κπνξεί λα νθείινληαη ζηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο (material defects). Διαηηψκαηα 
κπνξνχλ επίζεο λα πξνθιεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ θπθιψκαηνο ζην 
πεξίβιεκά ηνπ (package defects). Σέινο, έλα ειάηησκα κπνξεί λα πξνθχςεη ζε ηπραίεο 
ρξνληθέο ζηηγκέο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ιφγσ 
γήξαλζεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θπθιψκαηνο (aging defects) ή ιφγσ 
θάπνηαο θπζηθήο αηηίαο. Ο ξπζκφο εκθάληζεο ηέηνησλ ειαηησκάησλ απμάλεη θαζψο ην 
θχθισκα εηζέξρεηαη ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ, ηελ πεξίνδν θζνξάο (ρήκα 
1.1). 

Μεξηθέο θνξέο ηα ειαηηψκαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Γηα 
παξάδεηγκα, κπνξεί λα νθείινληαη ζε έλα ζρεδηαζηηθφ ιάζνο φπσο: α) θαηαζηξαηήγεζε 
ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ, β) εζθαικέλε επηινγή θπθισκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη γ) 
ιαλζαζκέλε ζπξκάησζε (routing) ή κπνξεί λα νθείινληαη ζε κία θαηαζθεπαζηηθή 
παξάιεςε.  

Ωο ιάζνο (error) νξίδεηαη ε εζθαικέλε απφθξηζε ελφο ειαηησκαηηθνχ θπθιψκαηνο είηε 
ζε αλαινγηθφ επίπεδν (ηάζε ή ξεχκα εθηφο πξνδηαγξαθψλ) είηε ζε επίπεδν 
πιεξνθνξίαο, νπφηε έρνπκε εζθαικέλε ινγηθή ηηκή (π.ρ. ιάζνο ζηελ ηηκή ελφο bit ζε 
κηα ςεθηαθή ιέμε - byte). Με άιια ιφγηα ην ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα νθείιεηαη ζηελ 
παξνπζία θάπνηνπ ειαηηψκαηνο ζην θχθισκα.  

Δπεηδή ηα ειαηηψκαηα δελ κπνξνχλ πάληα λα πεξηγξάθνληαη κε καζεκαηηθφ 
θνξκαιηζκφ, έρεη πξνηαζεί ε έλλνηα ησλ ζθαικάησλ (faults), δειαδή ε ρξήζε κνληέισλ 
γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο επίδξαζεο ησλ θπζηθψλ ειαηησκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ελφο 
θπθιψκαηνο [5]. Σα κνληέια απηά θαινχληαη κνληέια ζθαικάησλ (fault models). 

Ωο ζθάικα (fault) νξίδνπκε ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο ειαηηψκαηνο ζην κνληέιν 
αλαπαξάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο. Σν ζθάικα επνκέλσο είλαη έλα 
κνληέιν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ειάηησκα ή έλα κνληέιν γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ επηθέξεη 
ζην θχθισκα ε παξνπζία ελφο ειαηηψκαηνο. 
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Σν ειάηησκα αλαθέξεηαη ζηελ αηέιεηα ζε επίπεδν πξαγκαηηθνχ θπθιψκαηνο (hardware) 
ελψ ην ζθάικα αλαθέξεηαη ζηελ αηέιεηα ζην επίπεδν ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο φπνην θαη λα είλαη απηφ. Να ζεκεησζεί, φηη ν εληνπηζκφο 
ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο βνεζάεη ζηε 
βειηίσζε ηεο απφδνζεο (Yield).  

Ζ χπαξμε ειαηησκάησλ ζην θχθισκα άιινηε νδεγεί ζηελ εκθάληζε ιαζψλ θαη άιινηε 
φρη. ην παξαθάησ παξάδεηγκα εμεγείηαη ζε πνηα πεξίπησζε έρνπκε παξνπζία ιάζνπο 
θαη ζε πνηα φρη. Θεσξνχκε ηε ιεηηνπξγία ηεο πχιεο NAND δχν εηζφδσλ ζε CMOS 
ηερλνινγία, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1.5. Ωο ειάηησκα ζα ζεσξήζνπκε ηελ 
ελαπφζεζε επηπιένλ κεηάιινπ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία βξαρπθπθιψκαηνο κεηαμχ 
ηεο εηζφδνπ Α θαη ηεο ηξνθνδνζίαο. Δάλ ζηηο εηζφδνπο έρνπκε ΑΒ=―10‖, ε έμνδνο ηεο 
πχιεο είλαη ινγηθφ ―1‖, φπσο δειαδή ζα ήηαλ θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ειαηηψκαηνο 
θαη επνκέλσο δελ έρνπκε ηε εκθάληζε ιάζνπο. Αλ φκσο ην δηάλπζκα εηζφδνπ είλαη ην 
ΑΒ=―01‖, ηφηε ε έμνδνο ηεο πχιεο είλαη ινγηθφ ―0‖ αληί ηεο νξζήο ηηκήο πνπ είλαη ινγηθφ 
―1‖ θαη επνκέλσο έρνπκε ηελ εκθάληζε ιάζνπο.  

Δλψ ην θχθισκα ζρεδηάζηεθε λα δίλεη ζηελ έμνδν: BAZ  , ην θχθισκα 

ζπκπεξηθέξεηαη σο BZ  . 

Γηα ην θχθισκα απηφ έρνπκε ηα εμήο: 

 Διάηησκα: Βξαρπθχθισκα πχιεο ηνπ ηξαλδίζηνξ Μ1 κε ηελ ηξνθνδνζία VDD 

 θάικα: Ζ είζνδνο Α ηεο πχιεο είλαη κφληκα ζην ―1‖ 

 Λάζνο: Γηα ΑΒ=―01‖ έρνπκε Z=―0‖ αληί ηεο ζσζηήο ηηκήο πνπ είλαη Z=―1‖.  

Γηα ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο ζπλδπαζκνχο ζηελ είζνδν ην θχθισκα ζπκπεξηθέξεηαη 
ζσζηά. 

Σν παξαπάλσ βξαρπθχθισκα ζην ζρήκα 1.5 είλαη έλα ειάηησκα πνπ δεκηνπξγεί κηα 
κφληκε βιάβε. Δπνκέλσο, ζα έρνπκε θαη έλα κφληκν ζθάικα. Σα ζθάικαηα 
ραξαθηεξίδνληαη σο κφληκα (permanent) εάλ παξακέλνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 
εκθαληζηνχλ κέρξη ηε δηφξζσζε ηεο αηηίαο πνπ ηα πξνθάιεζε (εάλ ην ηειεπηαίν είλαη 
εθηθηφ). Σα κφληκα ζθάικαηα νθείινληαη ζπλήζσο ζε θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε αληίζηνηρε βιάβε είρε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα, νλνκάδεηαη παξνδηθή 
θαη δεκηνπξγεί έλα παξνδηθφ ζθάικα.  

 

 
ρήκα 1.5. Πύιε NAND ηερλνινγίαο CMOS κε ειάηησκα. 
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Γηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο παξνδηθψλ ζθαικάησλ: α) ηα κεηαβαηηθά ζθάικαηα 
(transient faults), φηαλ εκθαλίδνληαη κία θνξά εμ αηηίαο κηαο παξνδηθήο αιιαγήο θάπνηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ παξάγνληα ή ηνπ ζνξχβνπ [6], ή κηαο δηαθχκαλζεο ηεο ηξνθνδνζίαο, ή 
ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο, θαη δελ απαηηνχλ επηζθεπή β) ηα δηαιείπνληα ζθάικαηα 
(intermittent faults), φηαλ εκθαλίδνληαη πεξηνδηθά θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλσλ ρξνληθψλ 
δηαζηεκάησλ θαη νθείινληαη ζε ειαηησκαηηθά ή γεξαζκέλα ζηνηρεία θαη εμσγελείο 
παξάγνληεο φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία ή νη δνλήζεηο [7], [8]. ηελ πεξίπησζε ησλ 
γεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαηά θαλφλα έρνπκε ηε κεηάπησζε ησλ δηαιεηπφλησλ 
ζθαικάησλ ζε κφληκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζθαικάησλ ζε 
έλα θχθισκα απνηειείηαη απφ παξνδηθά ζθάικαηα, δειαδή κεηαβαηηθά θαη δηαιείπνληα 
ζθάικαηα [9], [10], [11], [12], [13]. 

ηε βηνκεραλία εκηαγσγψλ απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ κεγέζνπο Ν, 
δειαδή, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 1.2, ηνπ πιήζνπο ησλ ειαηησκαηηθψλ 
θπθισκάησλ πνπ δελ αληρλεχνληαη θαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη 
πνιιαπινί ηχπνη δνθηκήο. Έλα κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηνλ βαζκφ θάιπςεο ησλ 
ζθαικάησλ πνπ αληρλεχεη κηα κέζνδνο δνθηκήο είλαη ε Κάιπςε θαικάησλ (Fault 
Coverage FC). 

Οξηζκφο: Κάιπςε θαικάησλ FC (Fault Coverage) είλαη ν ιφγνο ησλ αληρλεχζηκσλ 
ζθαικάησλ ζε έλα θχθισκα πξνο ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ πηζαλψλ ζθαικάησλ ζε 
απηφ, ζχκθσλα κε έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζθαικάησλ. 

 

       




άώήό

άύ
FC




    (1.3) 

 

Γηα έλα ζπγθεθξηκέλν νινθιεξσκέλν θχθισκα ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα κεγέζε Y, DL 
θαη FC είλαη ε εμήο [14]:  

 

        
)1(1 FCYDL       (1.4) 

 
Ζ πηζαλφηεηα κηαο πιαθέηαο πνπ απνηειείηαη απφ n νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα λα είλαη 
ιεηηνπξγηθά άςνγε δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

 

      n

n DLP )1(      (1.5) 

 
Ωο απνδεθηφ Ύςνο Αηειεηψλ DL ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 500ppm 
(part per million). Γηα λα ζεσξεζεί ε παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο (θαη αμηνπηζηίαο) ζα 
πξέπεη ην Ύςνο Αηειεηψλ λα είλαη κηθξφηεξν απφ 100ppm, ελψ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
παξαγσγήο 6ζ (six sigma ή zero defects) ην Ύςνο Αηειεηψλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν 
απφ 3,4ppm [1]. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Απφδνζε είλαη Y=50% θαη ε Κάιπςε 
θαικάησλ γηα έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα είλαη FC=90% ηφηε απφ ηελ ζρέζε (1.4) 
πξνθχπηεη φηη ην Ύςνο Αηειεηώλ ζα είλαη DL=0,067 ή φηη ην 6,7% (67.000ppm) απηψλ 
ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ θεχγνπλ απφ ην εξγνζηάζην θαη ζα δηαηίζεληαη 
ζηελ αγνξά, ζα είλαη ειαηησκαηηθά.  

Αλ εθαξκνδφηαλ θαη κία ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο δνθηκήο ε νπνία ζα εμαζθάιηδε κηα 
λέα ζπλνιηθή Κάιπςε θαικάησλ FC=98%, θαη δηαηεξψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
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παξαγσγήο κε Απόδνζε Y=50%, ηφηε ζχκθσλα κε ηελ (1.4) ην Ύςνο Αηειεηώλ DL ζα 
ήηαλ DL=0,01 ή 1% (10.000ppm). 

 

1.4 Μνληέια ζθαικάησλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε παξνπζία ειαηησκάησλ ζε έλα θχθισκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ιαλζαζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ αλάγθε πεξηγξαθήο ησλ ειαηησκάησλ νδήγεζε ζηελ 
αλάπηπμε ησλ κνληέισλ ζθαικάησλ. Ηδηαίηεξα ρξήζηκα είλαη ηα κνληέια ζθαικάησλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ ζπλφισλ δνθηκήο γηα ηα 
νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα.  

Σα ζπλεζέζηεξα κνληέια ζθαικάησλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1 

Σα κνληέια ζθαικάησλ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Μνληέια ζθαικάησλ ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ.  

 Μνληέια ζθαικάησλ ζε επίπεδν πχιεο.  

 Μνληέια ζθαικάησλ ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ.  

 

Τπάξρεη θαη κηα πην ζχλζεηε θαηεγνξία κνληέισλ γηα ζθάικαηα ζε εηδηθέο εθαξκνγέο ή 
εηδηθέο ζρεδηάζεηο φπσο: 

 Αιιειεπίδξαζε (crosstalk) κεηαμχ θφκβσλ ηνπ θπθιψκαηνο πνπ είλαη ζεσξεηηθά 

αλεμάξηεηνη  

 ηαδηαθή κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο  

 

Πίλαθαο 1.1. Μνληέια ζθαικάησλ 

Μνληέιν θάικαηνο Πεξηγξαθή 

Απιά ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο  

(Single Stuck At Faults) 

Μηα γξακκή ιακβάλεη ζπλερψο σο ηηκή είηε ην ―0‖ ή ην 
―1‖ 

Πνιιαπιά ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο 
(Multiple Stuck At Faults) 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο γξακκέο έρνπλ κηα ζηαζεξή ηηκή 
(―0’ ή ―1’) φρη φκσο απαξαίηεηα ηελ ίδηα  

θάικαηα γεθχξσζεο (Βξαρπθπθιψκαηα 
– Bridging Faults) 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο γξακκέο πνπ ζα έπξεπε λα είλαη 
αλεμάξηεηεο, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο  

θάικα κφληκα κε αγψγηκνπ ηξαλδίζηνξ 
(Stuck Open Faults)  

Έλα ηξαλδίζηνξ δελ άγεη πνηέ 

θάικα κφληκα αγψγηκνπ ηξαλδίζηνξ 
(Stuck-On faults)  

Έλα ηξαλδίζηνξ άγεη κφληκα  

θάικαηα θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο 
(Delay Faults)  

Καζπζηέξεζε δηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κνλνπάηηα ηνπ θπθιψκαηνο  

Μεηαβαηηθά ζθάικαηα 

(Transient Faults) 

Λάζνο απνθξίζεηο απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο 
ζφξπβνο, δηαθχκαλζε ζηελ ηξνθνδνζία, θνζκηθή 
αθηηλνβνιία  

Γηαιείπνληα ζθάικαηα 

(Intermittent Faults)  

Πξνθαινχληαη απφ εζσηεξηθή θζνξά ηνπ θπθιψκαηνο. 
Λάζνο απνθξίζεηο ζπκβαίλνπλ ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο 
ηνπ θπθιψκαηνο. Ζ θζνξά είλαη πξννδεπηηθή κέρξη ηε 
κφληκε βιάβε ηνπ θπθιψκαηνο  
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ηε πεξίπησζε κλεκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο κνληέια πνπ εμεηάδνπλ 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θφκβσλ ελψ ηα κνληέια πνπ εμεηάδνπλ ηηο 
κεηαβνιέο ζηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ελφο θπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 
ζηηο πεξηπηψζεηο αλαινγηθψλ θπθισκάησλ.  

 

1.4.1 Μνληέια ζθαικάησλ ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ.  

Αξρηθά, ζα εμεηαζηνχλ ηα κνληέια ζθαικάησλ ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ. Σν κεγάιν 
πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή 
αθξίβεηα ηα ειαηηψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζεκεξηλά ειεθηξνληθά θπθιψκαηα. Σν 
θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα πνπ εκπνδίδεη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 
είλαη ν πνιχ κεγάινο αξηζκφο πηζαλψλ ζθαικάησλ πνπ δίλνπλ, ηδίσο ζήκεξα πνπ ηα 
νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα κεγάιεο θιίκαθαο νινθιήξσζεο κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ κεξηθά δηζεθαηνκκχξηα ηξαλδίζηνξ. Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ κνληέια ζε πςειφηεξν επίπεδν γηα λα κεησζεί ν φγθνο ηεο 
πιεξνθνξίαο πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηνχκε, ε θαηαλφεζε ησλ κνληέισλ ζθαικάησλ 
ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ είλαη απαξαίηεηε γηα εμαγσγή επηηπρεκέλσλ κνληέισλ 
ζθαικάησλ ζε αλψηεξα επίπεδα. 

Σα κνληέια ησλ κφληκα αγψγηκσλ θαη ησλ κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ κπνξνχλ κε 
επηηπρία λα πεξηγξάςνπλ πνιιά απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. Όπσο έρεη δεηρζεί [9], [15] ζε 
πεξηπηψζεηο επεμεξγαζηψλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ 
νδεγνχλ ζε ζθάικαηα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

ηα θπθιψκαηα CMOS ππάξρνπλ θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα πνπ νδεγνχλ έλα απιφ 
ζπλδπαζηηθφ θχθισκα λα παξνπζηάδεη αθνινπζηαθή ζπκπεξηθνξά. Σν θαηλφκελν απηφ 
δπζθνιεχεη ηδηαίηεξα ηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο. Ζ παξνπζία ηνπ 
θαηλνκέλνπ έγθεηηαη ζηελ ηδηφηεηα πνπ έρνπλ ηα θπθιψκαηα CMOS λα δηαηεξνχλ ηε 
ινγηθή ηηκή πνπ βξίζθεηαη ζε γξακκή πςειήο εκπέδεζεο ζηαζεξή γηα κεγάια ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, ιφγσ ηεο ρακειήο ηηκήο ησλ ξεπκάησλ δηαξξνήο. Έηζη, ε χπαξμε ελφο 
θαηαζθεπαζηηθνχ ειαηηψκαηνο πνπ νδεγεί ηελ έμνδν κηαο πχιεο ζε θαηάζηαζε πςειήο 
εκπέδεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ε έμνδνο ηεο πχιεο λα δηαηεξείηαη ζηελ πξνεγνχκελε 
ηηκή θαη ε ινγηθή πχιε λα παξνπζηάδεη αθνινπζηαθή ζπκπεξηθνξά.  

Έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαίλεηαη ζηελ CMOS πχιε NOR ηνπ 
ζρήκαηνο 1.6 ζηελ νπνία ζα ππνζέζνπκε φηη ην ηξαλδίζηνξ M4 είλαη κφληκα κε 
αγψγηκν. Σν ζθάικα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ αλ πξνζπαζήζνπκε λα εθθνξηίζνπκε 
ηελ έμνδν ηεο πχιεο κέζα απφ ην ηξαλδίζηνξ M4, ελψ ηαπηφρξνλα θξνληίδνπκε ην 
ηξαλδίζηνξ M3 λα κελ άγεη κε ινγηθή ηηκή ―0‖ ζηελ είζνδν Α. Σν αληίζηνηρν δηάλπζκα 
δνθηκήο πνπ αληρλεχεη ηελ παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο είλαη ην ΑΒ=―01‖. Με ηελ εθαξκνγή 
απηνχ ηνπ δηαλχζκαηνο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηξαλδίζηνξ Μ4 άγεη νδεγείηαη ε 
έμνδνο ζε ινγηθφ ―0‖. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε πξνεγνχκελε ηηκή ηεο εμφδνπ ηεο 
πχιεο πξέπεη λα είλαη Ε=―1‖. Δάλ ε πξνεγνχκελε ηηκή ήηαλ Ε=―0‖ κε θακία απφ ηηο 
δπλαηέο εηζφδνπο δελ κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ην ζθάικα επεηδή δελ κπνξνχκε λα 
γλσξίδνπκε εάλ ε ηειηθή ηηκή ζηε έμνδν νθείιεηαη ζηηο ηηκέο πνπ έρνπλ νη είζνδνη Α θαη Β 
ή απιψο παξακέλεη ζηαζεξή απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, ην 
ειάηησκα απηφ αληρλεχεηαη αλ ζέζνπκε ζηηο εηζφδνπο ΑΒ ηα εμήο δηαδνρηθά δηαλχζκαηα 
(―00‖, ―01‖) θαη παξαηεξήζνπκε ζηελ έμνδν Ε ηηο ηηκέο (―1‖, ―1‖) αληί ηεο νξζήο ζεηξάο 
πνπ είλαη (―1‖, ―0‖). 
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ρήκα 1.6. CMOS πύιε NOR δύν εηζόδσλ. 

 

Πξφβιεκα επίζεο ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κφληκα αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ. Αο 
ππνζέζνπκε απηήλ ηε θνξά φηη ην ηξαλδίζηνξ ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο είλαη 
κφληκα αγψγηκν. Πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη γηα ην δηάλπζκα εηζφδνπ ΑΒ=―00‖. ε απηήλ 
ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηα 2 ηξαλδίζηνξ pMOS Μ1 θαη M2 θαζψο θαη ην nMOS M4 λα 
άγνπλ ηαπηφρξνλα θαη ε ηηκή ζηε έμνδν εμαξηάηαη απφ ηηο αληηζηάζεηο πνπ παξνπζηάδεη 
ε ελ ζεηξά ζπλδεζκνινγία ησλ ηξηψλ ηξαλδίζηνξ. Έρεη δεηρζεί [16] φηη έλα ηέηνην 
ειάηησκα κπνξεί είηε λα είλαη ινγηθά αληρλεχζηκν είηε φρη  θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ην 
ιφγν ησλ αληηζηάζεσλ ησλ ηξαλδίζηνξ pMOS θαη nMOS. ηελ εξγαζία [16] έρεη δεηρζεί 
επίζεο φηη ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο γηα ηα κφληκα αγψγηκα ηξαλδίζηνξ κπνξνχλ θαη 
αληρλεχνπλ ηα κφληκα κε αγψγηκα ελψ ην αληίζεην δελ είλαη πάληα δπλαηφ.  

Ζ πεξίπησζε ησλ κόληκα κε αγώγηκσλ ηξαλδίζηνξ κειεηάηαη εθηελψο ζηελ βηβιηνγξαθία 
ιφγσ ηεο ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο γηα ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ζε ηερλνινγία CMOS. 
Όπσο έρεη ήδε ηνληζηεί, ηέηνηα ζθάικαηα κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ έλα ζπλδπαζηηθφ 
θχθισκα ζε αθνινπζηαθφ, κε απνηέιεζκα ε αλίρλεπζε λα απαηηεί ζπλδπαζκφ 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο. Ο Timoc [17] κειέηεζε ην θαηλφκελν γηα ηελ πεξίπησζε 
κηθξνεπεμεξγαζηή ζε ηερλνινγία CMOS, ν νπνίνο ηξνθνδνηήζεθε κε 512000 
ςεπδνηπραία αλχζκαηα δνθηκήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κε ην κνληέιν ησλ κε 
αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ ην πνζνζηφ θάιπςεο είλαη 85%. 

 

1.4.2 Μνληέια ζθαικάησλ ζε επίπεδν ινγηθώλ ππιώλ.  

Σα παιαηφηεξα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιή κνληέια ζθαικάησλ είλαη ηα κνληέια 
ζθαικάησλ ζε επίπεδν ινγηθήο πχιεο. Ζ ζρεδίαζε ζε επίπεδν ινγηθψλ ππιψλ είλαη 
πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε απφ ηελ αληίζηνηρε ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ, θαη θαη’ επέθηαζε 
ηα κνληέια απηά είλαη πην πξνζηηά ζηνπο ζρεδηαζηέο ςεθηαθψλ θπθισκάησλ. ε απηφ 
ζπκβάινπλ ε δπλαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ίδησλ κνληέισλ γηα δηάθνξεο ηερλνινγίεο 
θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο άιγεβξαο ζε επίπεδν ππιψλ πνπ κπνξεί λα 
νδεγήζεη κε ζρεηηθή επθνιία ζηελ εχξεζε θαηάιιεισλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο. 

Έλα απφ ηα παιαηφηεξα κνληέια ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα είλαη ην 
κνληέιν ζθάικαηνο κφληκεο ηηκήο (stuck-at fault model). Ζ παξνπζία θαηαζθεπαζηηθψλ 
ειαηησκάησλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, νδεγεί γξακκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ 
ππφ εμέηαζε ππιψλ είηε κφληκα ζηε ινγηθή ηηκή ―1‖ είηε ζηε ινγηθή ηηκή ―0‖. Σν 
παξαπάλσ κνληέιν είλαη εμαηξεηηθά απιφ θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζθάικαηα ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

M1 Α 

VDD 

Gnd 

M2 

M3 M4 

Β 

Z 

Σξαλδίζηνξ κφληκα κε αγψγηκν 
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δεηρηεί φηη βξίζθνληαο δηαλχζκαηα δνθηκήο γηα ηα ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο είλαη δπλαηφλ 
λα θαιχπηνληαη θαη ζθάικαηα ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ. πλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκε ην 
κνληέιν απινύ ζθάικαηνο κόληκεο ηηκήο (single stuck-at fault – SSAF), ζχκθσλα κε ην 
νπνίν είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηεί ζθάικα κφλν ζε κηα γξακκή ζην θχθισκα. Σν 
κνληέιν απηφ ζπλαληάηαη κε ηηο νλνκαζίεο θιαζζηθό (classical) ή θαζηεξσκέλν 
(standard) [18].  

Σν απιφ ζθάικα κφληκεο ηηκήο έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο [19]: 

 α) Μφλν κηα γξακκή ηνπ θπθιψκαηνο παξνπζηάδεη ην ζθάικα 

 β) Ζ γξακκή απηή έρεη σο κφληκε ηηκή κία εθ ησλ ―0‖,  ―1‖   

 γ) Σν ζθάικα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κφλν ζηελ είζνδν ή ζηελ έμνδν κηαο 

πχιεο θαη φρη ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο, ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζθαικάησλ απιήο κφληκεο 
ηηκήο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ ηνπ θπθιψκαηνο. Αλ ππάξρνπλ n 

γξακκέο ζην θχθισκα, ηφηε ν αξηζκφο ησλ ζθαικάησλ είλαη ίζνο κε 2⋅n. Ο αξηζκφο 

απηφο κπνξεί λα κεησζεί αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη έλλνηεο ηεο ηζνδπλακίαο ζθαικάησλ 
(fault equivalence) θαη ηεο επηθξάηεζεο (ή θπξηαξρίαο) ζθαικάησλ (fault dominance), 
φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην [19]. 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηα δηάθνξα ζθάικαηα απιήο κφληκεο ηηκήο, θαζψο θαη ηελ 
έλλνηα ηεο ηζνδπλακίαο ζθαικάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο 
παξάδεηγκα ηελ ινγηθή πχιε NAND ηνπ ζρήκαηνο 1.7. Κάζε γξακκή κπνξεί λα 
παξνπζηάδεη δχν δηαθνξεηηθά ζθάικαηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε γξακκή Α κπνξεί λα 
παξνπζηάδεη ην ζθάικα ηεο κφληκεο ηηκήο ―0‖ εαλ βξίζθεηαη πάληα ζε ινγηθφ ―0‖ θαη ην 
ζθάικα ηεο κφληκεο ηηκήο ―1‖ εάλ βξίζθεηαη πάληα ζε ινγηθφ ―1‖. Γηα επθνιία ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπκβνιηζκνί Α/0 θαη Α/1 αληίζηνηρα. ηηο δχν άιιεο γξακκέο Β θαη 
Ε παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο. πλνιηθά παξνπζηάδνληαη έμη 
δηαθξηηά ζθάικαηα απιήο κφληκεο ηηκήο - ηα Α/0, Α/1, Β/0, Β/1, Z/0 θαη Z/1.  

Ηζνδύλακα ζθάικαηα νλνκάδνληαη ηα ζθάικαηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα 
δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. Παξάδεηγκα ηζνδπλάκσλ ζθαικάησλ απνηεινχλ ηα ζθάικαηα 
Α/0, Β/0 θαη ην ζθάικα Z/1 ηνπ ζρήκαηνο 1.7. Δάλ νπνηνδήπνηε δηάλπζκα δνθηκήο 
ηθαλφ λα εληνπίζεη ην πξψην ζθάικα (έζησ ην 1) εληνπίδεη θαη ην δεχηεξν ζθάικα 
(έζησ ην 2), ρσξίο σζηφζν λα ηζρχεη θαη ην αληίζεην, ηφηε ην ζθάικα 1 θαιείηαη 
θπξίαξρν ηνπ 2. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε φηη ην ζθάικα Α/1 ηνπ ζρήκαηνο 1.7 είλαη 
θπξίαξρν (dominant) ηνπ ζθάικαηνο Z/0. Οκνίσο θαη ην ζθάικα Β/1 είλαη θπξίαξρν (ή 
επηθξαηέζηεξν) ηνπ ζθάικαηνο Z/0. Οη έλλνηεο ηεο ηζνδπλακίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο 
νδεγνχλ ζηε νκαδνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ κηαο ινγηθήο πχιεο ζε θιάζεηο. Οη έλλνηεο 
ηεο ηζνδπλακίαο, ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο θιάζεο ζθαικάησλ επεθηείλνληαη θαη ζε 
γξακκέο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ινγηθή πχιε. Γηα ηελ πχιε NAND ηνπ 
παξαδείγκαηφο καο, νη θιάζεηο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.2.  

 

 

ρήκα 1.7. Πύιε NAND κε ηζνδύλακα ζθάικαηα. 
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Πίλαθαο 1.2. Κιάζεηο ζθαικάησλ πύιεο NAND 

ΓΗΑΝΤΜΑΣΑ 
ΓΟΚΗΜΖ 

ΔΞΟΓΟ  

Α Β Z Κιάζεηο ζθαικάησλ 

0 1 1 A/1, Z/0 

1 0 1 B/1, Z/0 

1 1 0 Α/0, B/0, Z/1 

 

ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ηπρφλ ζρέζεηο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ κεηαμχ 
ησλ ζθαικάησλ ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ θαη ηνπ απινχ ζθάικαηνο κφληκεο ηηκήο. Γηα 
ηελ ηερλνινγία CMOS έρεη δεηρζεί φηη παξφηη δελ κπνξνχκε πάληα λα 
αλαπαξαζηήζνπκε ηα ζθάικαηα ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ κε απιά ζθάικαηα κφληκεο 
ηηκήο, ην πξφβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ ζθαικάησλ 
κφληκεο ηηκήο [20].  

Γηα νξηζκέλα απιά ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζπάληα 
παξνπζηάδνληαη ζε πξαγκαηηθά θπθιψκαηα. Δπνκέλσο, γηα λα έρνπκε κία ξεαιηζηηθή 
εθηίκεζε ηεο θάιπςεο ζθαικάησλ πνπ παξέρεη έλα ζχλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο, 
πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηελ πηζαλφηεηα παξνπζίαο θάζε ζθάικαηνο. 

Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα κηα πχιε NAND ηξηψλ εηζφδσλ θαη ηελ πινπνίεζή ηεο ζε 
επίπεδν ηξαλδίζηνξ κε ηερλνινγία nMOS, γηα ιφγνπο απιφηεηαο, φπσο απηή θαίλεηαη 
ζην ζρήκα 1.8. Οη θιάζεηο ζθαικάησλ θαη ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα δνθηκήο θαίλνληαη 
ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 1.3.  

Με δηάζηηθηεο γξακκέο απεηθνλίδνληαη θάπνηα πηζαλά βξαρπθπθιψκαηα (φρη φια) θαη 
ζπγθεθξηκέλα, ην βξαρπθχθισκα 1 αλάκεζα ζε πχιε θαη απαγσγφ ηνπ ηξαλδίζηνξ Μ2 
θαη ην βξαρπθχθισκα 2 αλάκεζα ζε πχιε θαη πεγή γηα ην ηξαλδίζηνξ Μ3 αληίζηνηρα. 
Πξνθαλψο ηα ζθάικαηα απηά δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε ην κνληέιν κφληκεο 
ηηκήο ζε επίπεδν πχιεο. Αο ζεσξήζνπκε φκσο φηη ηξνθνδνηνχκε ηελ ππφ κειέηε πχιε 
κε ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο πνπ παίξλνπκε κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ απινχ ζθάικαηνο 
κφληκεο ηηκήο. ηνλ πίλαθα 1.4 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα δηαλχζκαηα θαη νη αληίζηνηρεο 
ηηκέο εμφδνπ. ηε ζηήιε Ε δίλνληαη νη ηηκέο εμφδνπ ρσξίο ηελ παξνπζία ζθαικάησλ, 
ελψ ζηηο ζηήιεο Ε1 θαη Ε2 δίλνληαη νη ηηκέο ηεο εμφδνπ ππφ ηελ παξνπζία ησλ 
ζθαικάησλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 1.3. Γηαλύζκαηα δνθηκήο γηα πύιε NAND ηξηώλ εηζόδσλ 

ΓΗΑΝΤΜΑΣΑ ΓΟΚΗΜΖ ΔΞΟΓΟ  

Α  Β  C Ε Κιάζεηο ζθαικάησλ  

0 1 1 1 A/1, Ε/0  

1 0 1 1 B/1, Ε/0  

1 1 0 1 C/1, Ε/0 

1 1 1 0 Α/0, B/0, C/0, Ε/1 
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Πίλαθαο 1.4. Έμνδνη παξνπζία ζθαικάησλ πύιεο NAND 

Α  Β  C  Ε  Ε1  Ε2  

0  1 1 1 0 1 

1 0 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 i 1 

 

Με i ζπκβνιίδνπκε ηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε ζηε νπνία νδεγείηαη ε έμνδνο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ, παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο 1, ε είζνδνο είλαη ε ΑΒC=―111‖ . Απφ ηνλ 
πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο ΑΒC=―011‖  θαη ΑΒC=―111‖  κπνξνχλ 
λα εληνπίζνπλ ηα ζθάικαηα 1 θαη 2 αληίζηνηρα. Γίλεηαη επνκέλσο θαλεξφ φηη κε ηα 
δηαλχζκαηα δνθηκήο πνπ εμάγνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ απινχ ζθάικαηνο 
κφληκεο ηηκήο, κπνξνχλ λα θαιπθηνχλ θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα πνπ δελ 
αλαπαξηζηά ην κνληέιν απηφ φπσο ηα βξαρπθπθιψκαηα ηνπ ζρήκαηνο 1.8.  

Απφ ηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα γίλεηαη θαλεξφ, φηη ην κνληέιν απινχ ζθάικαηνο 
κφληκεο ηηκήο, παξά ηελ αδπλακία ηνπ λα αλαπαξαζηήζεη πνιιά απφ ηα ζθάικαηα ζε 
επίπεδν ηξαλδίζηνξ, δίλεη παξφια απηά δηαλχζκαηα δνθηκήο ηθαλά λα ηα θαιχςνπλ, 
γεγνλφο πνπ έρεη επηβεβαησζεί θαη πεηξακαηηθά. Έρεη δεηρζεί [21] φηη θαη ζηε γεληθή 
πεξίπησζε ηπραίσλ ζθαικάησλ ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ, ην ζχλνιν ησλ δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο πνπ παξάγνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ κφληκεο ηηκήο παξέρεη 
ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε.  

Μεξηθά αθφκε ζπνπδαία πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ηα εμήο: α) είλαη 
αλεμάξηεην απφ ηελ ηερλνινγία πινπνίεζεο, θαζψο ε έλλνηα «θάπνηα γξακκή λα είλαη 
κφληκα ζε θάπνηα ηηκή» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα νπνηνδήπνηε δνκηθφ κνληέιν 
(structural model) αλαπαξάζηαζεο ηνπ θπθιψκαηνο, β) ζε ζχγθξηζε κε άιια κνληέια 
ζθαικάησλ, ν αξηζκφο ησλ ζθαικάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ ζην θχθισκα 

είλαη πνιχ κηθξφο (γηα θχθισκα n θφκβσλ είλαη 2⋅n) θαη κπνξεί λα κεησζεί πεξαηηέξσ. 

 

 
ρήκα 1.8. Πύιε NAND ηξηώλ εηζόδσλ κε δύν ζθάικαηα. 
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1.4.3 θάικαηα γεθύξσζεο.  

θάικαηα γεθχξσζεο (ή βξαρπθχθισζεο) έρνπκε φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο γξακκέο 
βξαρπθπθιψλνληαη. Όηαλ ην ζθάικα αθνξά r γξακκέο κε r>2 θαιείηαη ζθάικα 
γεθχξσζεο κε πνιιαπιφηεηα r, δηαθνξεηηθά πξφθεηηαη γηα απιφ ζθάικα γεθχξσζεο. 
Πνιιαπιά ζθάικαηα γεθχξσζεο ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ζηηο θχξηεο (primary inputs) 
εηζφδνπο ησλ θπθισκάησλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο φισλ ησλ δπλαηψλ απιψλ 
βξαρπθπθισκάησλ ζε έλα θχθισκα είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ 
αξηζκφ ησλ γξακκψλ ή θφκβσλ ηνπ θπθιψκαηνο. ηελ πξάμε ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ 
απιψλ βξαρπθπθισκάησλ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο θαη εμαξηάηαη απφ ηε θπζηθή ζρεδίαζε 
(layout).  

Γηα ηελ θάιπςε ζθαικάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ βξαρπθπθιώκαηα κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ γξακκψλ δηαζχλδεζεο ζε έλα θχθισκα, ην κνληέιν απινχ ζθάικαηνο 
κφληκεο ηηκήο επεθηείλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ κνληέινπ ζθαικάησλ γεθύξσζεο 
(bridging fault model). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, παξνπζία ελφο ηέηνηνπ ζθάικαηνο 
νη γξακκέο έρνπλ ζαλ ινγηθή ηηκή ην ινγηθφ ―ΚΑΗ‖ ή ην ινγηθφ ―Ζ‖ ησλ ηηκψλ ηνπο ζε 
θαλνληθή ιεηηνπξγία. Σα πξνθχπηνληα δηαλχζκαηα δνθηκήο κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ 
κνληέινπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπλ θαη ζθάικαηα γεθχξσζεο κεηαμχ 
γξακκψλ πνπ νδεγνχλ ηελ ίδηα πχιε αιιά θαη ζθάικαηα πνπ νδεγνχλ ζε αλάδξαζε 
πνπ πεξηέρεη πεξηηηφ αξηζκφ αλαζηξνθψλ [22].  

 

1.4.4 θάικαηα θαζπζηέξεζεο  

Σα ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο ζήκαηνο αλαθέξνληαη ζε θαζπζηεξήζεηο είηε ζε 
επίπεδν πχιεο (gate delay faults) είηε ζε επίπεδν δηαδξνκήο ζήκαηνο (path delay 
faults). Ζ αλίρλεπζή ηνπο απαηηεί ηελ εθαξκνγή αθνινπζίαο δηαλπζκάησλ δνθηκήο γηα  
ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο ζε θαηάιιειε θαηάζηαζε θαη ηελ ηειηθή 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο κε νδήγεζε ηεο ιαλζαζκέλεο (ρξνληθά) απφθξηζεο ζε 
θάπνηα θχξηα έμνδν ή ζηνηρείν κλήκεο. Σν κνληέιν απηφ κπνξεί λα εηδσζεί σο ην πην 
γεληθφ κνληέιν ζθαικάησλ ζηα ςεθηαθά θπθιψκαηα, κε πνιχ πςειή δπλαηφηεηα 
θάιπςεο ζθαικάησλ πνπ αλήθνπλ ζε άιια κνληέια.  

 

1.5  Αλίρλεπζε θαη ελεξγνπνίεζε ζθαικάησλ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζε κεξηθέο 
πεξηπηψζεηο ην ζθάικα ζε έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα δελ είλαη αληρλεχζηκν κε έλα 
κφλν δηάλπζκα δνθηκήο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πχιε AND δχν εηζφδσλ κε ζθάικα 
απιήο κφληκεο ηηκήο ―0‖ ζηε κία είζνδν (stack at ―0‖), ππάξρεη κφλν έλα δηάλπζκα 
δνθηκήο (ην ―11‖) πνπ ην αληρλεχεη, ελψ γηα νπνηνδήπνηε άιιν δηάλπζκα ε πχιε 
θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Αλ νπνηαδήπνηε είζνδνο πάξεη ηελ ηηκή ―0‖, ε νξζή ηηκή 
ηεο εμφδνπ ηνπ θπθιψκαηνο (ηεο πχιεο) ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα είρε ε έμνδνο 
παξνπζία ζθάικαηνο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο απφθξπςεο 
ζθαικάησλ (fault masking). Έλα δηάλπζκα δνθηκήο πξέπεη ινηπφλ λα δεκηνπξγεί ηέηνηεο 
ζπλζήθεο ζην θχθισκα ψζηε ε ηηκή κηαο ππφ εμέηαζε γξακκήο ζε ζπλζήθεο νξζήο 
ιεηηνπξγίαο λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηηκή πνπ ιακβάλεη ε γξακκή ζε πεξίπησζε 
παξνπζίαο ελφο ζθάικαηνο ζε απηή. Πξέπεη δειαδή ην δηάλπζκα δνθηκήο λα 
ελεξγνπνηεί ην ζθάικα (fault activation) [23]. 

Ζ ελεξγνπνίεζε φκσο ελφο ζθάικαηνο απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή. Γηα παξάδεηγκα, 
αο εμεηάζνπκε ην θχθισκα ηνπ ζρήκαηνο 1.9 φπνπ ε γξακκή D είλαη κφληκα ζην ―0‖, (D 
stuck-at 0, ή D/0). Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο απαηηεί A=B=―1‖. Αλ ππνζέζνπκε φηη 
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θαη ε είζνδνο C έρεη ηελ ηηκή ―1‖, ηφηε κε απηέο ηηο ζπλζήθεο εηζφδνπ ε έμνδνο Z ζα 
ιάβεη ηελ ηηκή ―1‖, πνπ είλαη ε αλακελφκελε απφθξηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θπθιψκαηνο, αλεμάξηεηα ηεο ηηκήο ηεο γξακκήο D, θαη ηνπ αλ απηή παξνπζηάδεη θάπνην 
ζθάικα ή φρη, φπσο θαίλεηαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο 1.9. 

Αλ φκσο ε είζνδνο C έρεη ηελ ηηκή ―0‖, ηφηε αλ ην θχθισκα έρεη ην ζθάικα ζηε γξακκή 
D ε ηηκή ηεο εμφδνπ είλαη ζην ―0‖, ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλακελφκελε 
απφθξηζε ηνπ θπθιψκαηνο. πλεπψο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζθάικα αληρλεχεηαη, 
φπσο θαίλεηαη ζην δεμί ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο 1.9.  

 

 
ρήκα 1.9. Δλεξγνπνίεζε θαη δηάδνζε ζθάικαηνο. 

 

Με άιια ιφγηα ζέηνληαο ηε γξακκή C ζην ―0‖ θαηαθέξλνπκε λα δηαδψζνπκε ην 
απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο ηνπ ζθάικαηνο ζηελ έμνδν ηνπ θπθιψκαηνο. Δπνκέλσο, 
έλα δηάλπζκα εθηφο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο ζθάικαηνο πξέπεη λα παξάγεη ηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε δηάδνζε ηνπ ιαλζαζκέλνπ απνηειέζκαηνο, ππφ ηελ 
παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο, ζηηο εμφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο (fault propagation). 

 

1.6  Γνθηκή νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
θπθιψκαηνο ηε ζηηγκή πνπ εθαξκφδεηαη. ηελ πξψηε θαηεγνξία ε δνθηκή εθηειείηαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο (on-line testing). ε απηή ηε 
πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο, φπσο επηπξφζζεηα θπθιψκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια (πιηθφο πιενλαζκφο) ή ρξεζηκνπνηνχληαη θψδηθεο, 
επηηπγράλνληαο πςειή αμηνπηζηία αθνχ θαζίζηαηαη δπλαηή ε αλίρλεπζε κεηαβαηηθψλ 
ζθαικάησλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία ε δνθηκή γίλεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο 
(off-line testing) θαη κπνξεί λα ρσξηζηεί πεξαηηέξσ ζηηο παξαθάησ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο 
αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ηεο δνθηκήο 
(automatic test equipment – ATE) ζηελ φιε δηαδηθαζία: α) ηελ εμσηεξηθή δνθηκή (off-
chip), φπνπ ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο αλαιακβάλεη εμνινθιήξνπ ηε δηαδηθαζία, β) ηελ 
ελζσκαησκέλε απηνδνθηκή (Built-In Self-Test – BIST) φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ 
εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή θαη γ) ηελ ελζσκαησκέλε (embedded) 
δνθηκή φπνπ ππάξρεη ζπλδπαζκφο ρξήζεο εμσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο θαη 
ελζσκαησκέλσλ δνκψλ δνθηκήο ζην θχθισκα. 

Οη παξαπάλσ κεζνδνινγίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 
δνθηκήο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο: 

 δνθηκή φηαλ ην θχθισκα δελ έρεη απνθνπεί απφ ην δηζθίν ππξηηίνπ (wafer sort) ή 
φηαλ έρεη θνπεί θαη ηνπνζεηεζεί ζε θάπνηα ζπζθεπαζία (package test ή 
fabrication test), 

 δνθηκή απνδνρήο (acceptance test), φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ή ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, 

Α=―1‖   

Β=―1‖   

C=―1‖   

D stuck-at ―0‖   

Z=―1‖   

Α=―1‖   

Β=―1‖   

C=―0‖   

D stuck-at ―0‖   

Z=―0‖   
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 δνθηκή θάησ απφ αθξαίεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, ηξνθνδνζίαο, θξαδαζκψλ θαη 
άιισλ παξαγφλησλ γηα λα βξεζνχλ ηα θπθιψκαηα κε κηθξφ ρξφλν δσήο (burn-in 
test), 

 δνθηκή γηα λα εμαθξηβσζεί πνην ζθάικα θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ θπθιψκαηνο 
επζχλεηαη γηα ηε κε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο (diagnostic test). 

 

1.7 Δμσηεξηθή δνθηκή 

ηελ εμσηεξηθή δνθηκή κηα εμσηεξηθή κνλάδα ππνζηήξημεο αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία 
δνθηκήο, εθαξκφδνληαο ηα θαηάιιεια δηαλχζκαηα ζην θχθισκα, ζπιιέγνληαο ηηο 
απνθξίζεηο ηνπ ζε απηά θαη ζπγθξίλνληάο ηεο κε ηηο αλακελφκελεο, απνθαζίδεη αλ ην 
ππφ δνθηκή θχθισκα ιεηηνπξγεί άςνγα ή φρη. 

Έλα εμσηεξηθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο δνθηκήο είλαη έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ 
πιηθφ (hardware) θαη ινγηζκηθφ (software) θαη ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ αξηζκφ θεθαιψλ 
(heads). Ζ θάζε θεθαιή έρεη εηδηθνχ ηχπνπ αθίδεο (pins) πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο 
θχξηεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο. Ζ θάζε αθίδα έρεη ζπγθεθξηκέλε ινγηθή 
έηζη ψζηε λα κπνξεί λα νδεγεί ηελ είζνδν ηνπ θπθιψκαηνο ζηελ νπνία έρεη ζπλδεζεί, λα 
δεηγκαηνιεπηεί ηηο εμφδνπο θαη λα κεηξά ηηο ηηκέο ησλ ζεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ή λα 
ζπκπεξηθέξεηαη σο ρσξεηηθφ θνξηίν (capacitive load). Οη αθίδεο ηεο θεθαιήο 
ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα κεηξήζεσλ ηνπ ειεγθηή κέζσ ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 
θαισδηψζεσλ. Σν πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο δνθηκήο απνηειείηαη απφ θάπνηνλ 
ππνινγηζηή ν νπνίνο έρεη απνζεθεπκέλα ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο θαη, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δνθηκήο, απνζεθεχεη ηηο αληίζηνηρεο απνθξίζεηο, ελψ ην ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ 
πξνγξάκκαηα εθθξαζκέλα ζε κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 
(standard test interface language), ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο. 

Σα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δνθηκήο θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο 
ησλ θπθισκάησλ πνπ θαινχληαη λα ζέζνπλ ππφ δνθηκή. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ 
εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δνθηκήο γηα αλαινγηθά θπθιψκαηα, γηα ςεθηαθά 
θπθιψκαηα θαη γηα κλήκεο, θαζψο θάζε θαηεγνξία θπθισκάησλ έρεη δηαθνξεηηθνχο 
απαηηήζεηο θαη κεζφδνπο δνθηκήο θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ηδηαίηεξα ηα 
αλαινγηθά θπθιψκαηα έρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, θαζψο ηα αλαινγηθά ζήκαηα 
επεξεάδνληαη απφ ηνλ ζφξπβν, ηηο παξεκβνιέο (crosstalk) ή ηηο παξακνξθψζεηο ζην 
πιάηνο ή ζηελ θάζε πνπ κπνξεί λα εηζάγεη ην ζχζηεκα κέηξεζεο θαη φια απηά 
ιακβάλνληαη ππφςηλ ζε νιφθιεξν ην εχξνο ηάζεσλ, ξεπκάησλ αιιά θαη ηνπ εχξνπο 
δψλεο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο. Σα θπθιψκαηα κλεκψλ πάιη κπνξνχλ λα ηεζνχλ ππφ 
δνθηκή παξάιιεια ελψ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην θαηλφκελν ηεο 
ειεθηξνκαγλεηηθήο παξεκβνιήο κεηαμχ γεηηνληθψλ γξακκψλ ηνπ θπθιψκαηνο 
(crosstalk) πνπ εκθαλίδεηαη ιφγσ ηεο θαλνληθήο δνκήο απηψλ ησλ θπθισκάησλ.  

Απφ ηα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο δνθηκήο είλαη ε πεξηνξηζκέλε 
δπλαηφηεηα πιήξνπο δνθηκήο  νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ, δειαδή νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ δηάθνξνπο ππξήλεο (cores) φπσο επεμεξγαζηέο, 
κλήκεο, επεμεξγαζηέο ςεθηαθνχ ζήκαηνο, αλαινγηθά θπθιψκαηα, ζπλδεδεκέλα κεηαμχ 
ηνπο κε θάπνηα ινγηθή (user defined logic). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν παξάγνληεο: 
α) ζηνλ πνιχ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα απνζηαινχλ ζην νινθιεξσκέλν 
θαη β) ζην φηη είλαη δχζθνιε ε πξφζβαζε ζηνπο ππξήλεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη 
«βαζηά» ζην νινθιεξσκέλν.  

Ο κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ θαζπζηεξεί ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία δνθηκήο θαζψο απηή 
πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ψζηε ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο λα κεηαθέξεη δεδνκέλα ζηελ 
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θεληξηθή ηνπ κλήκε απφ θάπνηα ζεκαληηθά βξαδχηεξε πεξηθεξεηαθή κλήκε φπσο είλαη 
έλαο ζθιεξφο δίζθνο. Δπίζεο, έλα ζχζηεκα ζε ππξίηην (system-on-chip – SoC) πνπ 
πεξηέρεη ππξήλεο κλήκεο, ςεθηαθά αιιά θαη αλαινγηθά θπθιψκαηα, πξέπεη λα ηεζεί ππφ 
δνθηκή απφ ηξία δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δνθηκήο, γεγνλφο πνπ επηκεθχλεη 
ην ζπλνιηθφ ρξφλν δνθηκήο. Σέινο, δεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη ε δνθηκή θπθισκάησλ 
ηερλνινγίαο αηρκήο ζε ζπρλφηεηα ίζε κε ηε ζπρλφηεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ 
δνθηκή θπθιψκαηνο (at-speed testing), έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλά ζθάικαηα 
θαζπζηέξεζεο δηάδνζεο ζήκαηνο, ε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο δελ 
κπνξεί λα πξνζθέξεη πάληα ηηο απαξαίηεηεο ιχζεηο.  

ηα παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην θφζηνο ηνπ εμσηεξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο δνθηκήο, ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα απφ ην πιήζνο ησλ 
εηδηθψλ αθίδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα θπθιψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα 
δνθηκαζηνχλ. Έηζη, γηα λα δηαηεξείηαη ην θφζηνο δνθηκήο ζε ρακειά επίπεδα, πξέπεη λα 
δηακνηξάδεηαη ην θφζηνο απφθηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο δνθηκήο 
ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν αξηζκφ θπθισκάησλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξφλνο 
πεξάησζεο ηεο δνθηκήο πξέπεη λα είλαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο. 
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2. ΔΝ-ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΟΚΗΜΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΜΔΝΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΑ 

 

 

2.1  Δηζαγσγή 

Σα ζπζηήκαηα πςειήο αμηνπηζηίαο ζηεξίδνληαη ζηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ 
ζθαικάησλ. Με ηνλ φξν αλίρλεπζε ηνπ ζθάικαηνο αλαθεξφκαζηε ζηε δπλαηφηεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ απηψλ λα αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ ιάζνπο ζηηο απνθξίζεηο ησλ 
εμφδσλ ηνπο. Δληνπηζκφο ηνπ ζθάικαηνο είλαη αληίζηνηρα ε δηαδηθαζία εθείλε πνπ 
απνζθνπεί ζην λα καο πιεξνθνξεί πνχ βξίζθεηαη ην εζθαικέλν ζηνηρείν. Έλαο αθξηβήο 
εληνπηζκφο κπνξεί λα καο ππνδεηθλχεη είηε ην ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 
είηε ηε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ή ππνκνλάδα ζηελ νπνία ππάξρεη ην εζθαικέλν ζηνηρείν 
[24].  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δνθηκή ελφο θπθιψκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε νιφθιεξε ηε 
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεηαη είηε ηαπηφρξνλα 
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο (concurrent on–line testing) είηε πεξηνδηθά νπφηε 
απαηηείηαη ε πξφηεξε δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ (periodic on-line testing).  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ελφο ζθάικαηνο πνπ 
εθδειψλεηαη κε ιάζνο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηα ζπζηήκαηα πςειήο αμηνπηζηίαο, 
επνκέλσο απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν. Οη 
ηπρφλ ζπλέπεηεο ηνπ ζθάικαηνο ζα εθδεισζνχλ κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Μηα γξήγνξε αλίρλεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία πεηπρεκέλε αλάθακςε απφ ην 
ιάζνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα πςειήο αμηνπηζηίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
εθαξκνγή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ππάξρεη ε απαίηεζε γηα αθαξηαία αλίρλεπζε ηνπ 
ζθάικαηνο πνπ έρεη εθδεισζεί κε έλα ιάζνο. ε ηέηνηα ζπζηήκαηα, εθηφο απφ ηελ 
απαίηεζε γηα αθαξηαία αλίρλεπζε, ζα πξέπεη  επίζεο θαη ν ρξφλνο εληνπηζκνχ ηνπ 
ζθάικαηνο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο. Απφ απηφ εμαξηάηαη ν ρξφλνο πνπ ζα 
απαηηεζεί γηα ηελ επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  

 

2.2  Ζ αλάγθε ζπζηεκάησλ πςειήο αμηνπηζηίαο 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα πξψηα ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα ήηαλ απηφ ηεο αμηνπηζηίαο. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 είρε αξρίζεη 
ε έξεπλα γηα ην ζρεδηαζκφ απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ. Οη πξψηεο απηνειεγρφκελεο 
ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ήηαλ αζξνηζηέο θαη απαξηζκεηέο θαη απφ 
ηνπο πξψηνπο ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα ήηαλ νη 
RAYDAC [25], UNIVAC [26],  θαη IBM 650 [27] θαη αξγφηεξα νη ESS-1, θαη ESS-2 ηεο 
BELL, ν UDET 7116 [28], [29] θαη νη 360 θαη 370 ηεο ΗΒΜ ρξεζηκνπνίεζαλ νιηθά 
απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα. 

Ζ πξψηε κεγάιε βειηίσζε ζηελ αμηνπηζηία ησλ ππνινγηζηψλ ζπληειέζηεθε κε ηε ρξήζε 
ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. Δμαηηίαο φκσο ηεο αχμεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη 
ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο, ην ελδηαθέξνλ γηα απηνειεγρφκελα ζπζηήκαηα 
ζπλερίζηεθε θαη δηαηεξείηαη έσο ζήκεξα κε ηα νιηθά απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα, ηα 
νπνία απνηεινχλ θαη ηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ. Σα 
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απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 
πςειήο αμηνπηζηίαο εμαηηίαο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο αιιά θαη ιφγσ ηεο ξαγδαίαο 
εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. ήκεξα, είλαη 
πιένλ εθηθηή ε πινπνίεζε νιηθά απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ γηα έλα πιήζνο απφ 
εθαξκνγέο, ράξηο ζηηο δπλαηφηεηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζε νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα.  

Πξψηνη νη W.Carter θαη P.Schneider, ην 1968 [30] παξνπζίαζαλ ηε ζεσξεηηθή 
ζεκειίσζε ησλ απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ. Σελ ζεκειίσζε απηή νινθιήξσζε ν 
Anderson ην 1971 [31]. Ο J.Wakerly ζηελ ζπλέρεηα [32] ζπλφςηζε ηελ πξφηεξε έξεπλα 
θαη πεξηέγξαςε ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ νιηθά απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ. 
Οη δεκνζηεχζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο γεληθνχ 
ζρεδηαζκνχ νιηθά απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ [33], [34], [35], γηα ηε ζρεδίαζε νιηθά 
απηνειεγρφκελσλ ζπλδπαζηηθψλ θπθισκάησλ [36], [37]  θαη ηε ζρεδίαζε νιηθά 
απηνειεγρφκελσλ αθνινπζηαθψλ θπθισκάησλ [38], [39], [40].   

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζρεδίαζε κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο νιηθά 
απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ, ησλ νιηθά απηνειεγρφκελσλ ειεγθηψλ. Σα θπθιψκαηα 
απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαπηζηψλνπλ εάλ ε ιέμε πνπ δέρνληαη ζηελ είζνδφ ηνπο 
αλήθεη ή φρη ζε ζπγθεθξηκέλν θψδηθα. ηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ γίλεη εξγαζίεο γηα θψδηθεο 
απιήο ηζνηηκίαο [30], [31], [33], γηα θψδηθεο δηπινχ ζπξκνχ (two-rail codes) [30], [31], 
γηα δηαρσξίζηκνπο θψδηθεο [41], γηα αξηζκεηηθνχο θψδηθεο ρακεινχ θφζηνπο [42], [43], 
[44], [45], γηα θψδηθεο m-απφ-n [46], [47], γηα θψδηθεο Berger [48], [49], γηα θψδηθεο 
Borden [50], [51], [52], [53], γηα θψδηθεο ρσξίο δηάηαμε [54] θαη ηέινο γηα ειεγθηέο 
πεξηνδηθψλ ζεκάησλ [55]. Πξνζπάζεηα έρεη γίλεη θαη γηα ηελ αλεχξεζε ελφο νιηθά 
απηνειεγρφκελνπ ελδείθηε ιάζνπο [56].  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο νιηθά 
απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ ελζσκαησκέλσλ ζηα ζχγρξνλα νινθιεξσκέλα 
θπθιψκαηα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξσλ παξνπζηάδνπλ νη ζρεδηαζηηθνί θαλφλεο ζχκθσλα κε 
ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη ην νιηθά απηνειεγρφκελν θχθισκα, έηζη ψζηε λα 
δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε κε έλα ξεαιηζηηθφ κνληέιν ζθαικάησλ.  

Δξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ είλαη εθείλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνειεγρφκελεο κνλάδεο ειέγρνπ [35], [57], [58], [59], [60], [61], 
[62], [63], [64], [65], [66], [67], ζε απηνειεγρφκελνπο mini θαη micro ππνινγηζηέο [32], 
[68], [69], [70] θαη ζε απηνειεγρφκελνπο ππνινγηζηέο αεξνδηαζηεκηθψλ εθαξκνγψλ [71].  

ηα ζπζηήκαηα φπνπ απαηηείηαη απμεκέλε αμηνπηζηία, ε ζρεδίαζε κε αλνρή ζηα 
ζθάικαηα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ εθαξκνγή. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά 
ηα δηάθνξα πεδία εθαξκνγψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ θπθισκάησλ κε αλνρή ζηα 
ζθάικαηα. Οη εθαξκνγέο απηέο ζπλνςίδνληαη επίζεο ζηνλ πίλαθα 2.1.  

 πζηήκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο. ε κεξηθά ζπζηήκαηα ε 
επηζθεπή/αληηθαηάζηαζε είλαη είηε πνιχ δχζθνιε είηε πνιχ δαπαλεξή φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζε ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα ή εκθπηεπκέλεο ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πιενλαζκνχ γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ κέζν ρξφλν 
κεηαμχ ησλ αζηνρηψλ (MTTF) ψζηε λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 
δηάξθεηα δσήο ρσξίο ηελ αλάγθε επηζθεπήο. Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηέρνπλ 
εθεδξηθά θπθιψκαηα θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο θάπνηαο κνλάδαο,  γίλεηαη 
αληηθαηάζηαζή ηεο απφ εθεδξηθή. 

 Αμηόπηζηα ζπζηήκαηα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Μεξηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα θαη αλ θάπνηα κνλάδα αζηνρήζεη (παξνπζηάζεη βιάβε) 
ζα πξέπεη λα απνθξηζνχλ ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. ε ηέηνηα ζπζηήκαηα 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ φπσο ζηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα ελφο αεξνζθάθνπο, δελ 
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είλαη δπλαηφλ λα δηαηεζεί ρξφλνο γηα δηάγλσζε θαη εληνπηζκφ βιάβεο. ηα 
ζπζηήκαηα απηά ηα ζθάικαηα θαιχπηνληαη (mask faults) ρξεζηκνπνηψληαο π.ρ. 
ηερληθέο ηξηπιαζηαζκνχ (TMR -Triple Modular Redundancy). ε θάπνηα 
κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα (πρ. κεηά ηελ 
πξνζγείσζε ηνπ αεξνζθάθνπο) ε ειαηησκαηηθή κνλάδα κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζεί κε αζθάιεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε πιήξεο ιεηηνπξγία 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 πζηήκαηα πςειήο δηαζεζηκόηεηαο. ε κεξηθά ζπζηήκαηα ν ρξφλνο πνπ 
παξακέλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο κηα ζπζθεπή (πρ. έλαο server ζε ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα) είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξφο (νηθνλνκηθή απψιεηα ζε επηρείξεζε ή 
απψιεηα πειαηψλ). Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, νη 
αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην, νη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο θιπ. Ο 
ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη γηα ηελ επίηεπμε 
ηνπ πξέπεη λα απνθεπρζεί θάζε πηζαλή αηηία δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καηά 
ηελ ζρεδίαζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δεχγε απηνειεγρφκελσλ 
θπθισκάησλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο βαζκίδεο, αθφκε θαη ζηελ κνλάδα 
ηξνθνδνζίαο θαζψο θαη ζηηο ζπλδέζεηο. Αλ θάπνην απφ ηα απηνειεγρφκελα 
θπθιψκαηα απνηχρεη, γίλεηαη απηφκαηα κεηαγσγή ζην εθεδξηθφ θαη απνζηέιιεηαη 
κήλπκα ζην δηαρεηξηζηή ή ηνλ ζπληεξεηή. ηε πεξίπησζε απηή ε απνκφλσζε 
ησλ ζθαικάησλ (fault isolation) είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ζηνλ 
γξήγνξν εληνπηζκφ ησλ βιαβψλ θαη ηελ επηδηφξζσζε. 

 πζηήκαηα πςειήο αθεξαηόηεηαο. ε θάπνηα ζπζηήκαηα ε απψιεηα (π.ρ. ζε 
ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο) ή ε αιινίσζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά 
δαπαλεξή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζεκειηψδεο λα εμαζθαιηζηεί ε 
αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. ηα ζπζηήκαηα απηά ηίζεληαη ζεκεία ειέγρνπ 
(check pointing) πξηλ απφ θάπνηα ελέξγεηα, έηζη ψζηε ηα ζπζηήκαηα λα κπνξνχλ 
επηζηξέςνπλ ζε απηά ζηελ πεξίπησζε ζθαικάησλ ή ιάζνπο. πρλά 
ρξεζηκνπνηείηαη ρξνληθφο πιενλαζκφο, κε πνιιαπιέο επαλαιήςεηο κηαο 
ελέξγεηαο, πξηλ θαηαρσξεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Με ηε ρξήζε θσδίθσλ 
αλίρλεπζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ θαζψο θαη κε ρξήζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, 
πξνζηαηεχνληαη θαη ηα δεδνκέλα ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. πλήζσο ππάξρεη ε 
απαίηεζε ζηα ζπζηήκαηα πςειήο αθεξαηφηεηαο λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη πςειήο 
δηαζεζηκφηεηαο. 

 Καηαλαισηηθέο ζπζθεπέο ρακεινύ θόζηνπο. ηηο πξνεγνχκελεο εθαξκνγέο ην 
κεγαιχηεξν βάξνο δηλφηαλ ζηελ αμηνπηζηία θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην απμεκέλν 
θφζηνο ήηαλ αλακελφκελν θαη απνδεθηφ. Σν δεηνχκελν φκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο 
εθαξκνγέο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο ζε φζν ην δπλαηφλ πην ρακειφ 
επίπεδν, κε ηνλ ξπζκφ εκθάληζεο αζηνρίαο λα θπκαίλεηαη κέζα ζε ινγηθά 
επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ δελ ζα 
επηζπκνχζαλ λα πιεξψζνπλ ην δηπιάζην θφζηνο γηα λα απνθηήζνπλ έλαλ 
αμηφπηζην ππνινγηζηή κε ελζσκαησκέλε αλνρή ζηα ζθάικαηα. Ο θαλφλαο είλαη 
ζηηο ζπζθεπέο επξείαο θαηαλάισζεο λα κε ρξεζηκνπνηείηαη θαλελφο είδνπο 
αλνρή ζηα ζθάικαηα. Απηφ φκσο έρεη πιένλ αξρίζεη λα αιιάδεη θαζψο ε 
ηερλνινγία θιηκαθψλεηαη θαη ν ξπζκφο εκθάληζεο αζηνρίαο απμάλεη. Γηα 
παξάδεηγκα νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
θπθιψκαηα αλίρλεπζεο θαη δηφξζσζεο ιαζψλ ζηηο κλήκεο πνπ πεξηέρνπλ, δηφηη 
κε ηνλ ηξφπν απηφ απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ αμηνπηζηία ηεο κλήκεο κε κηθξφ 
θφζηνο [72]. Άιιε κηα ηερληθή ρακεινχ θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είλαη 
ε ελζσκάησζε επηπιένλ γξακκψλ ηζνηηκίαο (parity line) ζε δηαχινπο κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ν ξπζκφο εκθάληζεο ήπησλ ιαζψλ 
(soft error) απμάλεη δηφηη ηα θπθιψκαηα γίλνληαη πην επηξξεπή ζηελ αθηηλνβνιία 
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θαη γεληθφηεξα ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Αλ απηφ ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην 
ξπζκφ, ηφηε νη ζπζθεπέο ζα εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα αζηνρίεο κε απνηέιεζκα λα 
ππάξρεη απαίηεζε ζην κέιινλ γηα θάπνηνπ είδνπο αλνρή ζηα ζθάικαηα αθφκε 
θαη ζηηο ζπζθεπέο επξείαο θαηαλάισζεο. 

 

Πίλαθαο 2.1. Δθαξκνγέο ζπζηεκάησλ κε αλνρή ζε ζθάικαηα (Fault Tolerance) [72] 

Σύπνο πζηήκαηνο Πξνβιήκαηα ηόρνο Παξαδείγκαηα Σερληθέο 

Μεγάιεο δηάξθεηαο δσήο Γχζθνιε ή δαπαλεξή 
επηζθεπή 

Μεγηζηνπνίεζε 
ηνπ MTTF 

(Mean Time 
To Failure) 

Γνξπθφξνη, 
δηαζηεκφπινηα, 

βηνηαηξηθά 
εκθπηεχκαηα 

Πιενλαζκφο 

(απηφκαηε 
αληηθαηάζηαζε) 

Αμηφπηζηα πζηήκαηα 
Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ  

Ζ εκθάληζε 
ζθάικαηνο ή 

θαζπζηέξεζεο είλαη 
θαηαζηξνθηθή 

Κάιπςε 
(masking) 

ζθαικάησλ 

Αεξνζθάθε, ξαληάξ, 
ειεθηξνληθά 
αεξφζαθσλ, 

ππξεληθά εξγνζηάζηα 

TMR (Triple Modular 
Redundancy) 

πζηήκαηα πςειήο 
δηαζεζηκφηεηαο 

Υξφλνο εθηφο 
ιεηηνπξγίαο κε πνιχ 

πςειφ θφζηνο 

Τςειή 
δηαζεζηκφηεηα 

Κξαηήζεηο 
εηζηηεξίσλ, 

ρξεκαηηζηήξην, 
ηειεθσληθά θέληξα 

Απνκφλσζε 
ζθαικάησλ, 

απηνειεγρφκελα 
ζπζηήκαηα 

πζηήκαηα πςειήο 
αθεξαηφηεηαο 

Απψιεηα ή αιινίσζε 
δεδνκέλσλ κε πνιχ 

πςειφ θφζηνο 

Τςειή 
αθεξαηφηεηα 
δεδνκέλσλ 

Σξαπεδηθέο 
ζπλαιιαγέο, βάζεηο 

δεδνκέλσλ 

Πιενλαζκφο ζε 
απνζεθεπηηθά κέζα, 

ECC (Error 
Correcting Code) 

Καηαλαισηηθέο 
ζπζθεπέο, gadgets, 
ζπζηήκαηα ρακεινχ 

θφζηνπο  

Έλα ινγηθφ επίπεδν 
αζηνρηψλ ζεσξείηαη 

απνδεθηφ 

Δπίηεπμε ηνπ 
επηζπκεηνχ 

ξπζκνχ 
ζθαικάησλ κε 
ρακειφ θφζηνο 

PC, θαηαλαισηηθά 
ειεθηξνληθά 

πλήζσο θακία, 
ECC ζηηο κλήκεο,  
ηερληθέο ηζνηηκίαο 

 

Γηα θάζε εθαξκνγή πνπ απαηηεί αλνρή ζε ζθάικαηα ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
θαηάιιειε ζρεδίαζε αλάινγα κε ην είδνο ησλ ζθαικάησλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα 
ρξεηάδεηαη άιινπ είδνπο ζρεδίαζε φηαλ απαηηείηαη αλνρή ζε έλα κφληκν ζθάικα θαη 
δηαθνξεηηθή ζρεδίαζε γηα έλα πξνζσξηλφ ζθάικα. Ζ ζρεδίαζε δηαθνξνπνηείηαη αθφκε 
πεξηζζφηεξν φηαλ ιάβνπκε ππφςηλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα επηθάλεηα ππξηηίνπ, 
θαηαλάισζε θαη ηαρχηεηα.  

 

2.3  Πεξηνδηθά θαη ηαπηόρξνλα απηνειεγρόκελα θπθιώκαηα 

Ζ αλίρλεπζε ζθαικάησλ ζε έλα θχθισκα κπνξεί λα γίλεηαη είηε θαηά ηξφπν πεξηνδηθό 
είηε ηαπηόρξνλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε πεξίπησζε ηεο πεξηνδηθήο 
δνθηκήο έρνπκε δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 
εθηειεζηνχλ θαηάιιεια δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ 
ζθαικάησλ. Γπζηπρψο ε πεξηνδηθή δνθηκή ησλ ζθαικάησλ ζπλνδεχεηαη απφ 
πξνβιήκαηα φπσο:  

 Μείσζε ηεο απφδνζεο ιφγσ δηαθνπήο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε δηάγλσζε ησλ ζθαικάησλ.  

 Αδπλακία δηαζθάιηζεο νξζφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ιακβάλνπκε κεηαμχ 
δχν δηαδνρηθψλ δνθηκψλ. Μεηά απφ κηα επηηπρή δνθηκή θαη κέρξη λα γίλεη ε 
επφκελε δελ κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ.  

 Με απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ γηα επλφεηνπο 
ιφγνπο.  
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 Αλ έρνπκε αλίρλεπζε ζθάικαηνο ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηνδηθέο δνθηκέο ηφηε φια 
ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπκε πάξεη απφ ηελ πξνεγνχκελε επηηπρή κέρξη ηψξα 
δνθηκή ζεσξνχληαη κε έγθπξα θαη πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ εθ λένπ.  

 

πλήζσο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ πςειήο αμηνπηζηίαο είλαη ζπζηήκαηα ζηα 
νπνία δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νπφηε θαηά θαλφλα 
απαηηείηαη ν άκεζνο εληνπηζκφο ηνπ ζθάικαηνο. ε απηά ηα ζπζηήκαηα, ινηπφλ, είλαη 
αθαηάιιειε ε πεξηνδηθή δνθηκή γηα ζθάικαηα θαη επνκέλσο απαηηείηαη ε δηάγλσζε ησλ 
ζθαικάησλ ζην ζχζηεκα λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

Γηα ηελ ηαπηόρξνλε δηάγλσζε ζθαικάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ χπαξμε 
θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ (ζε επίπεδν πιηθνχ) ζε ζπζηήκαηα πςειήο αμηνπηζηίαο, 
απαηηείηαη ε ρξήζε πιενλαζκνχ ηφζν ζε πιηθφ φζν θαη ζε ινγηζκηθφ/δεδνκέλα. Οη 
ηερληθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ αλίρλεπζε ή θαη ηελ 
δηάγλσζε ζθαικάησλ παξνπζηάδνπλ ηα εμήο κεηνλεθηήκαηα:  

α) Ζ δηάγλσζε – αλίρλεπζε επηηπγράλεηαη ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο γεγνλφο πνπ 
δπζρεξαίλεη ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ηνπ εζθαικέλνπ εμαξηήκαηνο θαη επνκέλσο 
κεηψλεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο κέρξη ηελ επηζθεπή ηνπ θαη  

β) Σα θπθιψκαηα δηάγλσζεο ή αλίρλεπζεο ζθαικάησλ δελ απηνειέγρνληαη, κε 
απνηέιεζκα ηπρφλ ζθάικα ζε απηφ ην θχθισκα λα νδεγεί ελδερφκελα ζε 
εζθαικέλε δηάγλσζε ή ζε αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ ζθαικάησλ ζην 
ζπλνιηθφ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζχζηεκα κπνξεί λα εκθαλίδεη 
ιάζνο απνθξίζεηο ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 
αμηνπηζηίαο ηνπ.  

Γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα αλσηέξσ κεηνλεθηήκαηα πξνηείλεηαη ε ιχζε ηεο ρξήζεο Οιηθά 
ΑπηνΔιεγρφκελσλ θπθισκάησλ (Totally Self Checking – TSC circuits). Σα νιηθά 
απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ηερληθή 
αχμεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ζε φια ηα ζπζηήκαηα πςειήο αμηνπηζηίαο θαη ε ρξήζε ηνπο 
παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: 

 

α) Ζ δηάγλσζε είλαη αθαξηαία, αθφκε θαη ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ απηφ ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  

β) Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεπζνχλ θαη ηα κεηαβαηηθά ζθάικαηα ακέζσο κφιηο 
απηά εθδεισζνχλ κε ηελ εκθάληζε ελφο ιάζνπο.  

γ) Γηαζέηνπλ θπθιψκαηα δηάγλσζεο ζθαικάησλ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη επίζεο 
νιηθά απηνειεγρφκελα (νιηθά απηνειεγρφκελνη ειεγθηέο).  

δ) Γελ απαηηνχλ δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα ή ηα απαηηνχκελα πξνγξάκκαηα είλαη 
ζεκαληηθά απινπνηεκέλα.  

 

Ζ δηάγλσζε ζθαικάησλ ζε ρακειφ επίπεδν (ρακειφηεξν ηνπ επηπέδνπ ζπζηήκαηνο) 
επηηαρχλεη ηελ επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ γλψζε ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 
ην ζθάικα δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ εμαξηήκαηνο πνπ πξέπεη λα επηζθεπαζηεί θαη 
νδεγεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη θφζηνπο. Ζ αθαξηαία 
δηάγλσζε νδεγεί ζε κεδεληζκφ ηνπ κέζνπ ρξφλνπ αλίρλεπζεο θαη ζε πεξηνξηζκφ ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπ ζθάικαηνο. πλεπψο, ε ρξήζε ησλ Οιηθά Απηνειεγρφκελσλ 
θπθισκάησλ νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ελφο 
θπθιψκαηνο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά θαζηζηνχλ ηα Οιηθά ΑπηνΔιεγρφκελα θπθιψκαηα 
απαξαίηεηα ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπζηεκάησλ πςειήο αμηνπηζηίαο.  
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2.4  Οιηθά απηνειεγρόκελα θπθιώκαηα  

Σα απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα (Self-Checking Circuits) (SCC) [73], ηα νπνία 
κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ ηπρφλ ιάζε πνπ εκθαλίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο ή ζηηο 
εηζφδνπο ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα (on line) κε ην ππφινηπν ζχζηεκα, 
απνηεινχλ ηελ πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, φπνπ νη 
εθαξκνγέο απαηηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. 

Έλα απηνειεγρφκελν θχθισκα, φπσο απηφ ηνπ ζρήκαηνο 2.1, απνηειείηαη απφ ηνλ 
ειεγθηή (checker) θαη απφ ην ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα (Circuit Under Monitoring) 
ε έμνδνο ηνπ νπνίνπ παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ ειεγθηή. Σν ππφ παξαθνινχζεζε 
θχθισκα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε φηαλ ιεηηνπξγεί ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 
(fault free case) λα παξέρεη ζηελ έμνδφ ηνπ θσδηθέο ιέμεηο (codewords) νη νπνίεο 
αλήθνπλ ζε έλα γλσζηφ θαη ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν θσδηθψλ ιέμεσλ ελφο θψδηθα κε 
δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ιάζνπο (error detecting code). Αλ ε έμνδνο ηνπ θπθιψκαηνο 
δψζεη θσδηθή ιέμε πνπ αλήθεη ζην ζχλνιν, ην θχθισκα ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί 
θαλνληθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θσδηθή ιέμε δελ αλήθεη ζην ζχλνιν, έρνπκε ιάζνο ην 
νπνίν αληρλεχεηαη απφ ηνλ ειεγθηή. Ο ειεγθηήο ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξάγεη έλα 
ζήκα έλδεημεο ιάζνπο.  

 

 

 
ηελ πεξίπησζε ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ θπθιψκαηνο ζα πξέπεη λα αληρλεχνληαη θαη 
ηα εζσηεξηθά ζθάικαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ειεγθηή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάπνην 
ζθάικα ηφηε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη είηε λα παξέρεη κηα έλδεημε ιάζνπο, είηε λα ζπλερίζεη 
λα ειέγρεη θαλνληθά ην θχθισκα. Έλα ηέηνην νιηθά απηνειεγρφκελν θχθισκα, ζην νπνίν 
νη είζνδνί θαη νη έμνδνί ηνπ είλαη θσδηθνπνηεκέλεο ζε θάπνην θψδηθα αλίρλεπζεο ιαζψλ, 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.2. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην νιηθά απηνειεγρφκελν θχθισκα δελ 
ππάξρεη ζθάικα θαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ εκθαληζηεί ιέμε πνπ αλήθεη ζηνλ θψδηθα 
εηζφδνπ, ηφηε ζηηο εμφδνπο ηνπ παξάγεηαη ε αληίζηνηρε θσδηθή ιέμε ηνπ θψδηθα εμφδνπ 
(έγθπξε θσδηθή ιέμε).  

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη νξηζκνί δχν ηδηνηήησλ, απηήο ηνπ αζθαινύο από ζθάικαηα 
(fault secure) θπθιψκαηνο θαη απηήο ηνπ απηνδνθηκαδόκελνπ (self testing) θπθιψκαηνο.  

Οξηζκόο : Έζησ έλα θχθισκα G θαη έλα ζχλνιν πηζαλψλ ζθαικάησλ F ζε απηφ. Σν 
θχθισκα G θαιείηαη αζθαιέο σο πξνο ηα ζθάικαηα f πνπ αλήθνπλ ζην F (Fault 

Secure FS), αλ ππφ ηελ παξνπζία ελφο ζθάικαηνο fF, ην θχθισκα δελ παξάγεη πνηέ 
κηα ιαλζαζκέλε θσδηθή ιέμε ζηηο εμφδνπο ηνπ γηα φιεο ηηο θσδηθέο ιέμεηο πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ.  

θσδηθέο ιέμεηο 
εηζφδνπ 

Τπφ 
Παξαθνινχζεζε 

θχθισκα 

Διεγθηήο 

θσδηθέο ιέμεηο 
εμφδνπ 

Έλδεημε Λάζνπο 

Απηνειεγρόκελν 

θύθισκα 

ρήκα 2.1. Απηνειεγρόκελν θύθισκα. 
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Ζ ηδηφηεηα ηεο αζθάιεηαο από ζθάικαηα (FS) καο εγγπάηαη φηη ζε πεξίπησζε χπαξμεο 
ζθάικαηνο, ε έμνδνο ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ θπθιψκαηνο ζα είλαη είηε ε ζσζηή 
(ζαλ λα κελ ππήξρε ζθάικα) είηε θάπνηα κε θσδηθή ιέμε (βιέπε ζρήκα 2.3). Καη ζηηο 
δχν πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα θαη απηφ γηαηί ζηελ πξψηε 
πεξίπησζε ην ζθάικα δελ νδεγεί ζε ιάζνο ελψ ζηε δεχηεξε ην ιάζνο είλαη 
αληρλεχζηκν.  

 

 
ρήκα 2.2.  Αλίρλεπζε ιάζνπο ζε νιηθά απηνειεγρόκελν θύθισκα. 

 

Ζ ζρεδίαζε ελφο θπθιψκαηνο θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα πιεξνί ηελ ηδηφηεηα ηεο 
αζθάιεηαο απφ ζθάικαηα πξνυπνζέηεη ηε ζεψξεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ 
ζθαικάησλ. Πξνθαλψο ην ζχλνιν ζθαικάησλ πνπ ζα ζεσξήζνπκε εμαξηάηαη ηφζν 
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ζηελ νπνία ζα πινπνηεζεί ην νιηθά απηνειεγρφκελν 
θχθισκα, φζν θαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απαηηείηαη λα είλαη αμηφπηζην αιιά θαη απφ 
ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε γηα επηηπρή ζρεδίαζε ηνπ.  

 

Οξηζκόο : Έζησ έλα θχθισκα G θαη έλα ζχλνιν πηζαλψλ ζθαικάησλ F ζε απηφ. Σν 
θχθισκα G θαιείηαη απηνδνθηκαδόκελν (Self Testing – ST) σο πξνο ην F, εάλ γηα θάζε 

ζθάικα fF ην θχθισκα παξάγεη κία κε θσδηθή ιέμε ζηηο εμφδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ κία 
θσδηθή ιέμε ζηηο εηζφδνπο ηνπ (κε άιια ιφγηα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία θσδηθή ιέμε ε 

θσδηθέο ιέμεηο 
εηζφδνπ 

Τπφ 
Παξαθνινχζεζε 

θχθισκα 

Διεγθηήο 

θσδηθέο ιέμεηο 
εμφδνπ 

Έγθπξεο απνθξίζεηο 

Οιηθά Απηνειεγρφκελν 
θχθισκα ρσξίο ζθάικα 

θσδηθέο ιέμεηο 
εηζφδνπ 

Τπφ 
Παξαθνινχζεζε 

θχθισκα 

Διεγθηήο 

Με θσδηθέο 
ιέμεηο εμφδνπ 

Έλδεημε ιάζνπο 

Οιηθά Απηνειεγρφκελν 

θχθισκα κε ζθάικα 

κε θσδηθέο 
ιέμεηο εηζφδνπ 

Τπφ 
Παξαθνινχζεζε 

θχθισκα 

Διεγθηήο Έλδεημε ιάζνπο 

Οιηθά Απηνειεγρφκελν 
θχθισκα ρσξίο ζθάικα 
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νπνία, φηαλ εθαξκνζηεί ζηελ είζνδν ηνπ θπθιψκαηνο, ζηελ έμνδν ζα παξαρζεί κε 
θσδηθή ιέμε). 

 

 
ρήκα 2.3. Ζ ηδηόηεηα ηεο αζθάιεηαο από ζθάικαηα. 

 

Ζ ηδηφηεηα ηεο απηνδνθηκήο (ST) εμαζθαιίδεη φηη, γηα ηε δνθηκή ελφο νιηθά 
απηνειεγρφκελνπ θπθιψκαηνο, κπνξεί θαλείο λα αξθεζηεί κφλν ζηε ρξήζε θσδηθψλ 
ιέμεσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.4.  

 

 
ρήκα 2.4. Ζ ηδηόηεηα ηεο απηνδνθηκήο. 

 

Οξηζκόο : Σα νιηθά απηνειεγρφκελα (Totally Self-Checking – TSC) θπθιψκαηα είλαη 
ηα θπθιψκαηα εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο δχν ηδηφηεηεο:  

α) ηελ ηδηφηεηα ηεο αζθάιεηαο απφ ζθάικαηα θαη 

β) ηελ ηδηφηεηα ηεο απηνδνθηκήο.  

Με ηελ ηδηφηεηα ηεο αζθάιεηαο απφ ζθάικαηα εμαζθαιίδεηαη βξαρππξφζεζκα ε ζσζηή 
ιεηηνπξγία ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ θπθιψκαηνο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ έλα 
ζθάικα δελ αληρλεπζεί έγθαηξα, ηφηε απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλδπαζκφ κε 
επφκελν ζθάικα, ζε απψιεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ θπθιψκαηνο. 
Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ ζθαικάησλ απνηειεί κε ηε ζεηξά ηνπ έλα λέν 
ζθάικα πνπ πηζαλφηαηα δελ αλήθεη ζην ζχλνιν ησλ ζθαικάησλ γηα ηα νπνία ην νιηθά 

Υψξνο θσδηθψλ 
ιέμεσλ εηζφδνπ 

Υψξνο θσδηθψλ 
ιέμεσλ εμφδνπ 

X1  

Με εκθαλίζηκν 

Υψξνο κε 
θσδηθψλ ιέμεσλ 

X2  

X3  
… 

θχθισκα αζθαιέο 
απφ ζθάικα (FS)  

Z1  

Z2  

… 

fF 

θχθισκα αζθαιέο 

απφ ζθάικα (FS)  

Αληρλεχζηκν 

f=0 

Υψξνο ησλ 
θσδηθψλ ιέμεσλ 

Υψξνο θσδηθψλ 
ιέμεσλ 

x  

f(x,e) 

Υψξνο κε 
θσδηθψλ ιέμεσλ 

fF 

Απηνδνθηκαδφκελν 

θχθισκα (ST)  

… 

… 
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απηνειεγρφκελν θχθισκα πιεξνί ηηο ηδηφηεηεο ηεο αζθάιεηαο απφ ζθάικαηα θαη ηεο 
απηνδνθηκήο.  

Γηα λα ζπλερίζεη ην θχθισκά καο λα είλαη απηνειεγρφκελν πξέπεη ηα ιάζε λα 
αληρλεχνληαη έγθαηξα. Γειαδή, πξέπεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα δέρεηαη 
ζηελ είζνδφ ηνπ ην ππνζχλνιν εθείλσλ ησλ θσδηθψλ ιέμεσλ εηζφδνπ πνπ κπνξνχλ λα 
εγγπεζνχλ ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ ζθάικαηνο. Σν ππνζχλνιν απηφ ησλ θσδηθψλ ιέμεσλ 
ην θαινχκε ζχλνιν δνθηκήο (test set). Πξνθαλψο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν 
πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηηο εηζφδνπο ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ θπθιψκαηνο φια ηα 
ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ δνθηκήο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ Μέζνπ Υξφλνπ Μεηαμχ 
Αζηνρίαο (MTTF) γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα ηε ζρεδίαζε νιηθά απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ 
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ζπγθεθξηκέλα ζχλνια ζθαικάησλ. Σν πην δηαδεδνκέλν κνληέιν 
είλαη ην κνληέιν ησλ ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο. Ζ δεκνηηθφηεηά ηνπ νθείιεηαη ζηελ 
απιφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ζηε ρξήζε ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο 
απφ ηηο πηζαλέο θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο ή βιάβεο θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ην 
κνληέιν απηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα ή βιάβε ζέηεη κία κφλν 
γξακκή ηνπ θπθιψκαηνο ζε θάπνηα ζηαζεξή θαηάζηαζε ηφηε απηή γίλεηαη αηηία ελφο 
απινχ ζθάικαηνο (single fault). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε έρνπκε ηελ εκθάληζε 
πνιιαπινχ ζθάικαηνο (multiple fault). πλήζσο ζηελ πξάμε ην κνληέιν πνπ 
ιακβάλνπκε ππ’ φςηλ αλαθέξεηαη ζε απιά ζθάικαηα. Μηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία 
πνιιαπιψλ ζθαικάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ζηελ νπνία φιεο νη γξακκέο κε 
ζθάικα παξακέλνπλ κφληκα ζηελ ίδηα ηηκή είηε ζην ινγηθφ ―1‖ είηε ζην ινγηθφ ―0‖. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε νκφξξνπν ζθάικα.  

Όπσο έρεη δεηρζεί ζηηο εξγαζίεο [74], [75] ην ζχλνιν δνθηκήο πνπ παξάγεηαη κε ηε 
ρξήζε ηνπ κνληέινπ ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη 
ζθάικαηα ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ αθφκα θαη εάλ απηά είλαη πνιιαπιά. Δπίζεο ζηηο 
εξγαζίεο [74] θαη [76], έρεη δεηρζεί φηη ην κνληέιν ησλ ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο είλαη 
θαηάιιειν γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζπλεζέζηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο θαη βιάβεο 
πνπ εκθαλίδνληαη ζε νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα κεγάιεο θιίκαθαο νινθιήξσζεο γηα 
ηελ ηερλνινγία domino-CMOS. ε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη ε ηήξεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ θαλφλσλ θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ 
θπθιψκαηνο πνπ νδεγνχλ ζε εκθάληζε κφλν ησλ ζθαικάησλ πνπ ζπκπεξηθέξνληαη 
ζαλ απιά ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο [77], [78], [79], [80].  

 

2.5 Οιηθά απηνειεγρόκελνη ειεγθηέο  

Πξηλ παξνπζηάζνπκε ηνπο νιηθά απηνειεγρφκελνπο ειεγθηέο δίλνληαη νη απαξαίηεηνη 
νξηζκνί γηα ην θσδηθά δηαρσξίζηκν (code disjoint) θχθισκα.  

 

Οξηζκόο : Έλα θχθισκα G θαιείηαη θσδηθά δηαρσξίζηκν (Code Disjoint CD) αλ, 
εθφζνλ είλαη ειεχζεξν απφ ζθάικαηα, ηθαλνπνηεί ηελ αθφινπζε ηδηφηεηα: Ζ εθαξκνγή 
θσδηθψλ ιέμεσλ ζηηο εηζφδνπο ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εκθάληζε θσδηθψλ ιέμεσλ ζηηο 
εμφδνπο ηνπ, ελψ ε εθαξκνγή κε θσδηθψλ ιέμεσλ ζηηο εηζφδνπο ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 
εκθάληζε κε θσδηθψλ ιέμεσλ ζηηο εμφδνπο ηνπ.  

 

Οξηζκόο : Ωο νιηθά απηνειεγρφκελνπο ειεγθηέο (Totally Self-Checking checkers – 
TSC  checkers) νξίδνπκε ηα θπθιψκαηα εθείλα πνπ:  

α) είλαη νιηθά απηνειεγρφκελα θπθιψκαηα θαη 
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β) είλαη θσδηθά δηαρσξίζηκα.  

Ζ έλλνηα ηνπ θσδηθά δηαρσξίζηκνπ νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ειεγθηή.  

 

2.5.1  Ο θώδηθαο δηπινύ ζπξκνύ 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ή θαη ηε δηφξζσζε ιαζψλ πνπ ελδερνκέλσο εκθαλίδνληαη ζηα 
δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε εηζάγνληαο πεξηζζφηεξα δπαδηθά 
ςεθία απφ φζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηα δεδνκέλα (κε άιια ιφγηα εηζάγεηαη 
πιενλαζκφο). Τπάξρνπλ πνιιά είδε θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ αλίρλεπζε ιαζψλ [81] θαη 
ηα είδε απηά θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
επηπιένλ bits θσδηθνπνίεζεο (πιενλαζκφο - γηα n ζπλνιηθά bits ηα k bits αληηζηνηρνχλ 
ζηα δεδνκέλα πιεξνθνξίαο θαη ηα ππφινηπα n-k  bits ζηνλ θψδηθα αλίρλεπζεο ιαζψλ), 
αλάινγα κε ηα ιάζε πνπ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ θαη αλάινγα κε ην πφζν εχθνια 
πινπνηείηαη ην θχθισκα θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ εηζάγνπκε πιενλαζκφ θαη επίζεο ζεσξνχκε φηη θάζε ηκήκα (block 
ή θσδηθή ιέμε) ηεο πιεξνθνξίαο (ή ησλ δεδνκέλσλ) απνηειείηαη απφ n bits ηφηε 
ππάξρνπλ 2n  θσδηθέο ιέμεηο (blocks). Οη θσδηθέο απηέο ιέμεηο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα 
δηαρσξίδνληαη ζε έγθπξεο θσδηθέο ιέμεηο (codewords ή ιέμεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 
θψδηθα) θαη ζε κε έγθπξεο θσδηθέο ιέμεηο (non codewords). Ζ εκθάληζε ελφο ιάζνπο 
κπνξεί λα κεηαηξέςεη κηα έγθπξε θσδηθή ιέμε ζε κηα κε θσδηθή ιέμε θαη ηφηε ην ιάζνο 

αληρλεχεηαη.  ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιάζε πξνθαινχλ κεηαβνιέο κφλν απφ ―1‖―0‖ ή 

κφλν απφ ―0‖―1‖ αιιά φρη θαη ηα δχν ηαπηφρξνλα κέζα ζηελ ίδηα θσδηθή ιέμε ηφηε ηα 
ιάζε νλνκάδνληαη νκφξξνπα (unidirectional errors). Ζ πην απιή θσδηθνπνίεζε 
αλίρλεπζεο ιαζψλ ε νπνία κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 
πεξηπηψζεσλ, είλαη ν θώδηθαο δηπινύ ζπξκνύ (Two-Rail Code – TRC). ηνλ θψδηθα 
απηφ ζε θάζε bit (ςεθίν) δεδνκέλσλ αληηζηνηρεί θαη έλα bit (ςεθίν) ειέγρνπ κε 
ζπκπιεξσκαηηθή ηηκή. Ο θψδηθαο δηπινχ ζπξκνχ είλαη έλαο δηςήθηνο θψδηθαο κε 
θσδηθέο ιέμεηο ηηο ―01‖ θαη ―10‖, θαη κε θσδηθέο ιέμεηο ηηο ―00‖ θαη ―11‖.Γηα παξάδεηγκα 
έλα ηκήκα δεδνκέλσλ κε ηηκή 010 ζα γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ 
010101, δειαδή ηα ηξία πξψηα ςεθία ζα ήηαλ ε πιεξνθνξία θαη ηα 3 ηειεπηαία ζα ήηαλ 
ηα ςεθία ειέγρνπ. ηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη δχν γξακκέο (δειαδή ν πιενλαζκφο 
είλαη θαη ζην πιηθφ) φπνπ ε κία γξακκή κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα θαη ε άιιε ην 
ζπκπιήξσκά ηνπο πνπ είλαη ηα ςεθία ειέγρνπ. Ο θψδηθαο δηπινχ ζπξκνχ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη ζθάικαηα πνπ εθδειψλνληαη κε αιιαγή κφλν ζε έλα ςεθίν, 
αιιά θαη ζθάικαηα πνπ εθδειψλνληαη κε πνιιαπιά νκφξξνπα ιάζε. Πξάγκαηη, ε 
κεηαβνιή κφλν ησλ ―0‖ ζε ―1‖ είηε ζηα δεδνκέλα είηε ζην ςεθίν ειέγρνπ αληρλεχεηαη 
άκεζα απφ έλαλ ειεγθηή δηπινχ ζπξκνχ θαζψο ζηα νκφξξνπα ιάζε αιιάδεη κφλν ην 
έλα απφ ηα δχν δηφηη έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο. 

Οη είζνδνη ελφο νιηθά απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή κπνξεί λα αλήθνπλ ζηνλ θψδηθα δηπινχ 
ζπξκνχ ή ζε έλα δηαθνξεηηθφ θψδηθα αλίρλεπζεο ιαζψλ, φπσο ζα αλαθεξζεί αξγφηεξα, 
αιιά νη έμνδνί ηνπ, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ θψδηθα 
δηπινχ ζπξκνχ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 2.5  ([30], [31], [46], [82], [83], [90], 
[91], [92], [93], [94]). Οη ειεγθηέο θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ ή απιά ειεγθηέο TRC 
αμηνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα δίαπιν 
ησλ n-bits. Σν πιήζνο ησλ γξακκψλ είλαη 2n δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη 2 γξακκέο γηα θάζε 
bit. Κάζε δεχγνο έρεη ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο (―01‖ ή ―10‖), ζηελ πεξίπησζε έγθπξνπ bit 
θαη νη ηηκέο ―00‖ θαη ―11‖ απνηεινχλ κε θσδηθέο ιέμεηο θαη αληρλεχνληαη απφ ηνλ ειεγθηή 
σο ιάζνο. Ζ επηινγή ηνπ TRC ειεγθηή επηβιήζεθε ζηελ πξάμε δηφηη ν θψδηθαο δηπινχ 
ζπξκνχ είλαη ν απινχζηεξνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη κνλά ιάζε θαη ηέινο 
ηθαλνπνηεί θαη ηελ απαίηεζε λα αληρλεχεη νκφξξνπα ιάζε.  
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Έλα παξάδεηγκα πινπνίεζεο ειεγθηψλ δηπινχ ζπξκνχ ζε επίπεδν ινγηθψλ ππιψλ 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.6 [84]. Οη ειεγθηέο απηνί είλαη νιηθά απηνειεγρφκελνη ειεγθηέο 
θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ νη νπνίνη δέρνληαη ζηελ είζνδφ ηνπο δχν ιέμεηο θσδηθνπνηεκέλεο 
κε ηνλ αλσηέξσ θψδηθα, (πρ. ηηο a1b1 θαη a2b2) θαη παξάγνπλ ζηηο δχν εμφδνπο ηνπο, f 
θαη g, ιέμεηο ηνπ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ κφλν εάλ θαη ηα δχν δεχγε εηζφδνπ είλαη 
θσδηθέο ιέμεηο.  

Μηα πξψηε ζρεδίαζε ελφο ηέηνηνπ ειεγθηή δφζεθε απφ ηνπο W. Carter θαη P. Schneider 
ην 1968 [30], ελψ ν D. Anderson ην 1971 [31] έδσζε κία επέθηαζε γηα ηελ πεξίπησζε 
φπνπ ζηελ είζνδν ππήξραλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν θσδηθέο ιέμεηο ηνπ θψδηθα δηπινχ 
ζπξκνχ. ην ζρήκα 2.6 θαίλνληαη ηα θπθιψκαηα ζε επίπεδν ππιψλ πνπ πξφηεηλε ν D. 
Anderson θαη ζπκβνιίδνληαη κε Σ2* θαη Σ2+. Ο πίλαθαο αιεζείαο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 
2.2. Οη αλσηέξσ ειεγθηέο είλαη νιηθά απηνειεγρφκελνη φηαλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν 
κνληέιν ζθαικάησλ είλαη απηφ ησλ απιψλ ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο. 

Μηα απφ ηηο αξρηθέο πινπνηήζεηο ηνπ απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ 
είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.7 θαη έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο N. Jha θαη J. 
Abraham ζηελ εξγαζία [77]. Ζ πινπνίεζε απηή ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή (κε 
ηερλνινγία nMOS) εμαζθαιίδεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ειαηησκάησλ εθδειψλεηαη κε ηε 
κνξθή ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο.  

 

 
ρήκα 2.5. Οιηθά απηνειεγρόκελνο ειεγθηήο κε έμνδν ζε θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ. 

 

 
ρήκα 2.6. Γύν πινπνηήζεηο ηνπ νιηθά απηνειεγρόκελνπ ειεγθηή. 

 

Κψδηθαο Γηπινχ πξκνχ (Two Rail Code) 

01 
10 Οιηθά 

Απηνειεγρφκελνο 
Διεγθηήο 

χλνιν S ησλ 
θσδηθψλ ιέμεσλ 

χλνιν κε 
θσδηθψλ ιέμεσλ 

00 
11 

Έλδεημε 
ιάζνπο 

n 

Έγθπξεο 
θσδηθέο ιέμεηο 

a1 

b2 

b1 

a2 

f 

a1 

a2 

b1 

b2 

g 

a1 

b2 

a2 

b1 

a1 
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b2 

f 

a1 

b2 

b1 

a2 

g 

a1 

b2 

a2 

b1 

T2* T2+ 
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Πίλαθαο 2.2. Πίλαθαο αιεζείαο ηνπ νιηθά απηνειεγρόκελνπ ειεγθηή. 

a1 a2 b1 b2 f  g 

0   0   0   0 0  0 

0   0   0   1 0  0 

0   0   1   0 0  0 

0   0   1   1 0  1 

0   1   0   0 0  0 

0   1   0   1 0  0 

0   1   1   0 1  0 

0   1   1   1 1  1 

1   0   0   0 0  0 

1   0   0   1 1  0 

1   0   1   0 0  0 

1   0   1   1 1  1 

1   1   0   0 0  1 

1   1   0   1 1  1 

1   1   1   0 1  1 

1   1   1   1 1  1 

 

 
ρήκα 2.7. Ο Σ2* νιηθά απηνειεγρόκελνο ειεγθηήο ζε nMOS ηερλνινγία. 

 

2.6 Οιηθά απηνειεγρόκελα δηθηπώκαηα  

Έλα νιηθά απηνειεγρφκελν δηθηχσκα απνηειείηαη απφ έλα νιηθά απηνειεγρφκελν (TSC) 
ιεηηνπξγηθφ θχθισκα θαη έλαλ νιηθά απηνειεγρφκελν ειεγθηή (TSC-Checker). Σν γεληθφ 
κνληέιν ελφο νιηθά απηνειεγρφκελνπ δηθηπψκαηνο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.8, 
πξνηάζεθε απφ ηνλ D. Anderson ην 1971. Ο ξφινο ηνπ ειεγθηή είλαη λα εμεηάδεη 
δηαξθψο ηηο θσδηθνπνηεκέλεο εμφδνπο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο θαη λα παξάγεη κία 
έλδεημε ιάζνπο ζηε πεξίπησζε πνπ ε έμνδνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο δελ είλαη 
θσδηθή ιέμε ή ζηε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζθάικα ζηνλ ειεγθηή. Με ηε ρξήζε 
ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ν ειεγθηήο δψζεη θσδηθή ιέμε ζηε έμνδφ ηνπ, θαη εθφζνλ ην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα 
πιεξνί ηελ ηδηφηεηα ηεο αζθάιεηαο απφ ζθάικαηα, ε θσδηθή απηή ιέμε είλαη θαη ε 
ζσζηή. Πξέπεη σζηφζν ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί φηη ε έλδεημε ιάζνπο ηνπ ειεγθηή 
δελ καο δίλεη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πνπ βξίζθεηαη ε βιάβε ή ην ζθάικα 
(δειαδή εάλ βξίζθεηαη ζην θχθισκα ή ζηνλ ειεγθηή).  

b1 

VDD 

f 

b2 

a1 a2 b1 

VDD 

g 

b2 

a1 

a2 
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Ζ πςειή αμηνπηζηία ζε έλα νιηθά απηνειεγρφκελν δηθηχσκα εμαζθαιίδεηαη φηαλ ηζρχνπλ 
νη αθφινπζεο ζπλζήθεο:  

α) Οη έμνδνη ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο εμεηάδνληαη 
απφ νιηθά απηνειεγρφκελν ειεγθηή ή ην ίδην ην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα είλαη 
θσδηθά δηαρσξίζηκν.  

β) ηηο θσδηθέο εηζφδνπο ηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο 
πεξηιακβάλεηαη έλα ζχλνιν δνθηκήο θαη ην θχθισκα ιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία 
απηνχ ηνπ ζπλφινπ ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ Μέζνπ Υξφλνπ Μεηαμχ Αζηνρίαο 
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο.  

γ) ηηο θσδηθέο εμφδνπο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο πνπ είλαη θαη νη είζνδνη ηνπ 
νιηθά απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη έλα ζχλνιν 
δνθηκήο απηνχ ηνπ ειεγθηή. Δπίζεο, φια ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ ζπλφινπ πξέπεη 
λα ιακβάλνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ ειεγθηή ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ Μέζνπ 
Υξφλνπ Μεηαμχ Αζηνρίαο ηνπ ειεγθηή.  

 

 
ρήκα 2.8. Οιηθά απηνειεγρόκελν δηθηύσκα κε έλδεημε ιάζνπο ζηνλ θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ. 

 

Έλαο ζπλήζεο ηξφπνο γηα λα έρνπκε ηηο εμφδνπο ελφο ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο 
θσδηθνπνηεκέλεο, είλαη λα έρνπκε έλα δεχηεξν αληίγξαθν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ καο 
θπθιψκαηνο (δηπιαζηαζκφο). Έλαο άιινο ηξφπνο δηπιαζηαζκνχ είλαη ε ρξήζε ηνπ 
δπτθνχ θπθιψκαηνο. Σν δπτθφ θχθισκα έρεη ηηο εηζφδνπο θαη ηηο εμφδνπο ηνπ 
αλεζηξακκέλεο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ θχθισκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη νη είζνδνη 
θαη νη έμνδνη ηνπ θπθιψκαηνο είλαη θσδηθνπνηεκέλεο ζηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ. Σν 
δπτθφ θχθισκα ην ιακβάλνπκε κε ηε βνήζεηα ησλ ζεσξεκάησλ ηεο άιγεβξαο Boole. 
ηε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε αληίγξαθν ηνπ θπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 
ειεγθηήο ηζφηεηαο ελψ ζηε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην δπτθφ θχθισκα 
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ειεγθηήο δηπινχ ζπξκνχ. Ο ειεγθηήο ηζφηεηαο είλαη έλαο ειεγθηήο 
δηπινχ ζπξκνχ ηνπ νπνίνπ νη είζνδνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην έλα απφ ηα δχν 
αληίγξαθα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θπθιψκαηνο αλαζηξέθνληαη, φπσο εηθνλίδεηαη θαη ζην 
ζρήκα 2.9. Πξνθαλψο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ην νιηθά απηνειεγρφκελν δηθηχσκα ηηο 
ηδηφηεηεο ηνπ, είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλεη ην ζχλνιν δνθηκήο ηνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ηνπ Μέζνπ Υξφλνπ Μεηαμχ Αζηνρίαο [85].  

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πινπνίεζεο νιηθά απηνειεγρφκελσλ δηθηπσκάησλ είλαη ε 
ρξήζε νιηθά απηνειεγρφκελσλ ιεηηνπξγηθψλ θπθισκάησλ ησλ νπνίσλ ε έμνδνο είλαη 
θσδηθνπνηεκέλε ζε έλα ζπζηεκαηηθφ θψδηθα. Απφ ηα ζπλνιηθά n ςεθία θάζε ιέμεο ηνπ 
θψδηθα ηα k πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία, ελψ ηα ππφινηπα n-k ςεθία είλαη ηα ςεθία 
ειέγρνπ. Πξνθαλψο έλαο ζπζηεκαηηθφο θψδηθαο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 2k ην πνιχ 
δηαθνξεηηθέο θσδηθέο ιέμεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ θάζε κία απφ ηηο 2n-k δπλαηέο ιέμεηο 

… 

TSC Διεγθηήο 

Έλδεημε Λάζνπο 

… 

… 

Έμνδνη Δίζνδνη 

TSC Κχθισκα … 
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ειέγρνπ εκθαλίδεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ ιέμε ηνπ θψδηθα ν θψδηθαο νλνκάδεηαη πιήξεο. 
Πξψηνη νη M. Ashajee θαη S. Reddy πξφηεηλαλ ην 1977 ην ζρεδηαζκφ νιηθά 
απηνειεγρφκελνπ δηθηπψκαηνο ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη νιηθά απηνειεγρφκελε 
ιεηηνπξγηθή κνλάδα πνπ νη έμνδνί ηεο λα αλήθνπλ ζε ζπζηεκαηηθφ θψδηθα [41]. 

 

 
ρήκα 2.9. Οιηθά απηνειεγρόκελν δηθηύσκα κε δύν αληίγξαθα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θπθιώκαηνο. 

 

Σν δηάγξακκα ελφο ηέηνηνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ δηθηπψκαηνο, θαίλεηαη ζην ζρήκα 
2.10, θαη πεξηιακβάλεη αλαζηξνθείο, κηα γελλήηξηα παξαγσγήο ςεθίσλ ειέγρνπ ηεο 
θσδηθήο ιέμεο θαη έλα νιηθά απηνειεγρφκελν ειεγθηή ηνπ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ. Με ηε 
γελλήηξηα θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα k ςεθία δεδνκέλσλ ηεο εμφδνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο 
κνλάδαο ππνινγίδνπκε ηα (n-k) αλακελφκελα ςεθία ειέγρνπ θαη αθνινχζσο ηα 
ζπγθξίλνπκε κε απηά πνπ δίλεη ε ιεηηνπξγηθή κνλάδα. Οη αλαζηξνθείο θαη ν ειεγθηήο 
δηπινχ ζπξκνχ πινπνηνχλ έλαλ ειεγθηή ηζφηεηαο. 

 

 

ρήκα 2.10. Οιηθά απηνειεγρόκελν δηθηύσκα, κε ιεηηνπξγηθό θύθισκα ηνπ νπνίνπ ε έμνδνο είλαη 
θσδηθνπνηεκέλε ζε έλα ζπζηεκαηηθό θώδηθα. 
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TSC Διεγθηήο 

Έλδεημε Λάζνπο 

… 

… Δμνδνη 

Δίζνδνη TSC Κχθισκα … 

… TSC Κχθισκα … 

… 

… 

TSC Διεγθηήο δηπινύ ζπξκνύ 
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Σκήκα ειέγρνπ 

n-k 

Σκήκα πιεξνθνξίαο 
k ςεθία δεδνκέλσλ 

k 

Γελλήηξηα ςεθίσλ 
ειέγρνπ 

… 

n-k 
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ε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηα λα είλαη ν ειεγθηήο απηνειεγρφκελνο, πξέπεη ε γελλήηξηα 
λα ιακβάλεη ην ζχλνιν δνθηκήο ηεο ζε δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ηνπ Μέζνπ Υξφλνπ 
Μεηαμχ Αζηνρίαο ηνπ φινπ θπθιψκαηνο θαη ν ειεγθηήο ηζφηεηαο λα ιακβάλεη επίζεο ηηο 
2n-k θσδηθέο εηζφδνπο ηνπ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ Μέζνπ Υξφλνπ Μεηαμχ 
Αζηνρίαο ηνπ φινπ θπθιψκαηνο (J. Wakerly 1978). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί γηα ηνλ 
ειεγθηή ηζφηεηαο, ηφηε γίλεηαη κία πινπνίεζή ηνπ ζε κνξθή δέληξνπ ε νπνία έρεη 
κηθξφηεξν ζχλνιν δνθηκήο.  

 

2.7 Οιηθά απηνειεγρόκελα ζπζηήκαηα  

Ωο νιηθά απηνειεγρφκελν ζχζηεκα νξίδεηαη ην ζχζηεκα ην νπνίν σο πξνο έλα ζχλνιν 
ζθαικάησλ έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο: παξνπζία ζθαικάησλ, είηε παξάγεη ηηο ζσζηέο 
εμφδνπο είηε δίλεη κηα έλδεημε ιάζνπο. Κάζε νιηθά απηνειεγρφκελν ζχζηεκα απνηειείηαη 
απφ νιηθά απηνειεγρφκελα δηθηπψκαηα. Έλα νιηθά απηνειεγρφκελν δηθηχσκα 
απνηειείηαη απφ κία ή θαη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο θαη έλαλ νιηθά 
απηνειεγρφκελν ειεγθηή. Σα ζηνηρεία ησλ νιηθά απηνειεγρφκελσλ δηθηπσκάησλ πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο [31]:  

α) λα είλαη θσδηθά δηαρσξίζηκα   

β) πιήξσο δνθηκαδφκελα, θαη   

γ) λα πιεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηεο αζθαινχο απνκφλσζεο.  

Ζ ηδηφηεηα ηνπ θσδηθνύ δηαρσξηζκνύ ηζρχεη εμ’ νξηζκνχ γηα έλαλ νιηθά απηνειεγρφκελν 
ειεγθηή θαη είλαη απαξαίηεην λα ηζρχεη γηα εθείλεο ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ νη έμνδνη 
ηνπο δελ ειέγρνληαη απφ έλα ειεγθηή.  

Ζ ηδηφηεηα ηεο πιήξνπο δνθηκαζίαο είλαη απαξαίηεην λα ηζρχεη ηφζν γηα ηα νιηθά 
απηνειεγρφκελα ιεηηνπξγηθά θπθιψκαηα φζν θαη γηα ηνπο νιηθά απηνειεγρφκελνπο 
ειεγθηέο. Έλα θχθισκα πνπ αλήθεη ζε έλα δηθηχσκα είλαη πιήξσο δνθηκαδφκελν εάλ, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δηθηχσκα ζην νπνίν αλήθεη ιάβεη φιεο ηηο δπλαηέο θσδηθέο 
εηζφδνπο ηνπ, ηφηε θαη ην θχθισκα ιακβάλεη φιεο ηηο δπλαηέο θσδηθέο εηζφδνπο ηνπ.  

Ζ ηδηφηεηα ηεο αζθαινύο απνκόλσζεο είλαη επίζεο απαξαίηεην λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο 
κνλάδεο ηνπ απηνειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο είηε απηέο είλαη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο είηε 
πξφθεηηαη γηα ειεγθηέο. Ζ αλσηέξσ ηδηφηεηα εμαζθαιίδεη φηη γηα ηα ζθάικαηα πνπ 
έρνπκε ζεσξήζεη, ππάξρεη γηα θάζε κνλάδα ηνπ θπθιψκαηνο θαηάιιειε θσδηθή ιέμε 
πνπ φηαλ εθαξκνζηεί ζηελ είζνδφ ηεο νδεγεί ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ζθάικαηνο.  

Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ηδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθεθαλ καο εμαζθαιίδνπλ φηη ην 
ζχζηεκά καο είλαη νιηθά απηνειεγρφκελν ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ην ζχζηεκα λα 
είλαη ηέηνην αθφκε θαη εάλ απηέο νη ηδηφηεηεο δελ πιεξνχληαη. Γειαδή νη αλσηέξσ 
ζπλζήθεο είλαη ηθαλέο θαη φρη αλαγθαίεο.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 2.11 νη έμνδνη ησλ νιηθά απηνειεγρφκελσλ ειεγθηψλ είλαη 
θσδηθνπνηεκέλεο κε ηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ. Τπάξρεη επίζεο θαη έλαο ειεγθηήο (ν 
TSC ειεγθηήο 3 ζην ζρήκα), ν νπνίνο δέρεηαη σο είζνδν φιεο ηηο εμφδνπο ησλ 
επηκέξνπο ειεγθηψλ θαη δίλεη έγθπξε θσδηθή έμνδν φηαλ φινη νη επηκέξνπο νιηθά 
απηνειεγρφκελνη ειεγθηέο δίλνπλ θσδηθή έμνδν. Ο ειεγθηήο απηφο δίλεη έλδεημε ιάζνπο 
εάλ ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο εθδεισζεί, κε εκθάληζε ιάζνπο έλα 
νπνηνδήπνηε ζθάικα απφ ην ζχλνιν ζθαικάησλ πνπ έρνπκε ζεσξήζεη. Γηα λα είλαη ην 
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ζπλνιηθφ ζχζηεκα νιηθά απηνειεγρφκελν απαηηείηαη ν ηειηθφο απηφο ειεγθηήο λα είλαη 
πιήξσο δνθηκαδφκελνο.  

 

 
ρήκα 2.11. Οιηθά απηνειεγρόκελν ζύζηεκα. 

 

Με ηνλ εληνπηζκφ ηεο παξνπζίαο ζθάικαηνο κέζα ζε έλα θχθισκα εθηειείηαη κηα 
αθνινπζία ελεξγεηψλ αλάινγα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ επηηεινχκελν 
ζθνπφ. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα εθηειέζεη κηα δηαδηθαζία επαλαδνθηκήο γηα λα 
δηαπηζησζεί εάλ ην ζθάικα είλαη κφληκν ή κεηαβαηηθφ. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηε κεγάιε 
πηζαλφηεηα έλα ζθάικα λα είλαη κεηαβαηηθφ, ε εθηέιεζε απηνχ ηνπ βήκαηνο κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ 
ελεξγεηψλ.  

Σν επφκελν βήκα είλαη ην ζχζηεκα λα αδξαλνπνηεζεί ζηακαηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
Απηφ ην βήκα κπνξεί λα αθνινπζεί ην πξνεγνχκελν ή θαη λα είλαη ην πξψην βήκα κεηά 
ηελ αλίρλεπζε ελφο ζθάικαηνο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κία δηαδηθαζία 
επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ απηφ πξφθεηηαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη.  

 

2.7.1 Αλαδηαξζξώζηκν θαη νιηθά απηνειεγρόκελν ζύζηεκα 

Έλα ζχζηεκα είλαη αλαδηαξζξψζηκν φηαλ α) ζε θάζε επηκέξνπο κνλάδα ηνπ ππάξρεη 
έλαο TSC ειεγθηήο πνπ ζε πεξίπησζε εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο παξέρεη έλδεημε ιάζνπο 
θαη β) γηα θάζε επηκέξνπο κνλάδα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηεο κε 
εθεδξηθή. Δπίζεο, ππάξρεη θαη κηα ζπλνιηθή έλδεημε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη νιφθιεξν 
ην ζχζηεκα θαη παξέρεηαη απφ έλαλ TSC ειεγθηή, ζηνπ νπνίνπ ηηο εηζφδνπο ζπλδένληαη 
νη έμνδνη ησλ ειεγθηψλ ηεο θάζε κνλάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξάδεηγκα 
αλαδηαξζξψζηκνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ην ζρήκα 2.12. ηε κνλάδα 1 ηνπ ζρήκαηνο 
2.12 θαίλεηαη ε χπαξμε ελφο ειεγθηή ν νπνίνο δέρεηαη σο είζνδν ηηο εμφδνπο ησλ 
επηκέξνπο ειεγθηψλ θαη δίλεη ζηε έμνδν κηα ιέμε πνπ αληηπξνζσπεχεη ζπλνιηθά ηε 
κνλάδα. Δίλαη θαλεξφ φηη απαηηείηαη ν ειεγθηήο απηφο λα είλαη πιήξσο δνθηκαδφκελνο 
γηα λα είλαη ζπλνιηθά ην ζχζηεκα νιηθά απηνειεγρφκελν. Γηα ηηο κνλάδεο 2 θαη 3 δελ 
ππάξρνπλ επηκέξνπο ειεγθηέο θαη ε έμνδνο ηνπ κνλαδηθνχ ειεγθηή αληηπξνζσπεχεη 
ζπλνιηθά ηε κνλάδα. Ο ηειηθφο ειεγθηήο δέρεηαη ζηε είζνδφ ηνπ ηηο εμφδνπο ησλ 
ειεγθηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επηκέξνπο κνλάδεο θαη απφ ηελ έμνδν ηνπ 
παξάγεηαη έλδεημε ιάζνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα.  
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ρήκα 2.12. Αλαδηαξζξώζηκν ζύζηεκα. 

 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί πςειή αμηνπηζηία ζε έλα νιηθά απηνειεγρφκελν ζχζηεκα πξέπεη 
φια ηα επηκέξνπο θπθιψκαηα ζε απηφ λα είλαη πιήξσο δνθηκαδφκελα ζε ρξφλν 
κηθξφηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ Μέζνπ Υξφλνπ Μεηαμχ Αζηνρίαο. ηε πεξίπησζε ελφο 
αλαδηαξζξψζηκνπ νιηθά απηνειεγρφκελνπ θπθιψκαηνο πξέπεη θαη ε κνλάδα ζηελ νπνία 
έρεη εθδεισζεί ζθάικα θαη πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ εθεδξηθή, λα 
αληηθαζίζηαηαη ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ Μέζνπ Υξφλνπ Μεηαμχ Αζηνρίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  

 

2.8 Ηζρπξά απηνειεγρόκελνο ειεγθηήο  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην κνληέιν ζθαικάησλ ηεο κφληκεο ηηκήο δελ πξνζθέξεη 
ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε CMOS ηερλνινγία. Έρεη 
δεηρζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ειαηηψκαηα ζην θχθισκα, είλαη δπλαηφλ έλα 
θαζαξά ζπλδπαζηηθφ θχθισκα λα κεηαηξαπεί ζε αθνινπζηαθφ. Έρεη επίζεο δεηρζεί φηη 
κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ζθαικάησλ ησλ κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ θαη ησλ 
κφληκα αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ επηηπγράλεηαη ηθαλνπνηεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θπζηθψλ 
ειαηησκάησλ. Δπίζεο ην κνληέιν ζθαικάησλ γεθχξσζεο είλαη έλα κνληέιν πνπ κπνξεί 
λα απνδεηρζεί πνιχ εχρξεζην ζηελ κνληεινπνίεζε θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ κε 
επίζεο ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ κφληκεο 
ηηκήο γηα ηελ εχξεζε αλπζκάησλ δνθηκήο ζε θάπνην ζπλδπαζηηθφ θχθισκα έδηλε έλα 
ζχλνιν αλπζκάησλ δνθηκήο ην νπνίν είρε ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη άιισλ 
ζθαικάησλ πρ. ζθαικάησλ κφληκα αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ. Μηα αληίζηνηρε εξεπλεηηθή 
πξνζπάζεηα έγηλε απφ ηνπο Millman-McCluskey [86] γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 
απηνειεγρφκελσλ ειεγθηψλ. Οη ειεγθηέο νη νπνίνη εμεηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία, είλαη 
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ειεγθηέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην κνληέιν ησλ ζθαικάησλ 
κφληκεο ηηκήο, ελψ πηζαλά ζθάικαηα ηα νπνία εμεηάδνληαη είλαη ηα ζθάικαηα 
γεθχξσζεο (bridging faults), ηα ζθάικαηα κεηάβαζεο (transition faults) θαζψο θαη ηα 
ζθάικαηα ησλ κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ (stuck-open faults).  

Δλψ ζηηο πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο θαη ζθαικάησλ γεθχξσζεο ην ζθάικα 
είλαη αληρλεχζηκν κε έλα απιφ δηάλπζκα δνθηκήο, ζηε πεξίπησζε ησλ κεηαβαηηθψλ 
ζθαικάησλ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζθαικάησλ κφληκα κε αγψγηκσλ 
ηξαλδίζηνξ απαηηείηαη έλα δεχγνο ή κία αθνινπζία δηαλπζκάησλ δνθηκήο γηα ηελ 
αλίρλεπζε ηνπ ζθάικαηνο. Απηή ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο κέρξη λα 
εκθαληζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε αθνινπζία αλπζκάησλ δνθηκήο, κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε ρξφλνπο κεγαιχηεξνπο ηνπ κέζνπ ρξφλνπ κεηαμχ αζηνρίαο κε απνηέιεζκα 
λα κελ κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη ν ειεγθηήο ζπλερίδεη λα είλαη απηνειεγρφκελνο. 
Γηα ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο νη Millman-McCluskey εξγάζηεθαλ 
πηζαλνζεσξεηηθά. Θεψξεζαλ φηη εάλ έλαο νιηθά απηνειεγρφκελνο ειεγθηήο ιακβάλεη 
ζηηο εηζφδνπο ηνπ φιεο ηηο δπλαηέο αθνινπζίεο δχν δηαλπζκάησλ ηφηε ηα κεηαβαηηθά 
ζθάικαηα κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ [87].  

Ζ εκθάληζε κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ (spikes, transients) θαηά ηελ ελαιιαγή ησλ 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο ελδέρεηαη λα κελ επηηξέπεη ζε νξηζκέλεο αθνινπζίεο 
δηαλπζκάησλ λα αληρλεχνπλ ζθάικαηα κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ. Όπσο φκσο 
έδεημαλ κειέηεο πνπ έγηλαλ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηή (SPICE), ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Αθνινπζίεο δηαλπζκάησλ πνπ δελ ζα είραλ ηελ 
ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο απηψλ ησλ ζθαικάησλ εάλ απνπζίαδαλ ηα κεηαβαηηθά θαηλφκελα, 
κπνξνχλ ηειηθά λα αληρλεχνπλ ζθάικαηα αθξηβψο ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ 
θαηλνκέλσλ απηψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη αλακελφκελεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο 
ζηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ ησλ εηζφδσλ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ελδηάκεζσλ ηηκψλ. Οη 
ρξνληθέο δηάξθεηεο απηψλ ησλ ηηκψλ είλαη κελ αξθεηά κηθξέο, σζηφζν επηηξέπνπλ ζην 
θχθισκα λα αληηδξάζεη θαη κπνξνχλ λα παίμνπλ ην ξφιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο. 
Δμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ν απαηηνχκελνο αξηζκφο δηαλπζκάησλ δνθηκήο κπνξεί 
λα κεησζεί θαηά δχν ηάμεηο κεγέζνπο ζε ζχγθξηζε κε απηφλ πνπ απαηηείηαη γηα ηα 
κεηαβαηηθά ζθάικαηα. 

Πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε ππάξρεη, δπζηπρψο, ε πηζαλφηεηα λα κε ιακβάλεη ν ειεγθηήο 
ζηηο εηζφδνπο ηνπ φιεο ηηο δπλαηέο θσδηθέο ιέμεηο. Έζησ S ην ζχλνιν φισλ ησλ 
δπλαηψλ θσδηθψλ ιέμεσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ είζνδν ηνπ ειεγθηή. Μία 
πεξίπησζε είλαη νη είζνδνη ηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο λα 
κελ είλαη δηαζέζηκεο (δηφηη ζπλδένληαη ζε εζσηεξηθνχο θφκβνπο (ή γξακκέο) ηνπ 
θπθιψκαηνο). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε φηη ν ειεγθηήο 
δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηεο απηνδνθηκήο θαζψο ελδέρεηαη νξηζκέλα απφ ηα ζθάικαηα λα 
κελ αληρλεχνληαη. πλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε κε ηε ρξήζε 
επηπιένλ θπθισκάησλ θαη ζεκάησλ ειέγρνπ ν ειεγθηήο λα ειέγρεηαη πιήξσο.  

ηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ νη νξηζκνί ησλ ηζρπξά αζθαιώλ από ζθάικαηα (Strongly Fault 
Secure - SFS) θαη ησλ ηζρπξά απηνδνθηκαδφκελσλ (Strongly Self Test - SST) 
θπθισκάησλ φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνλ Jha ζηελ εξγαζία [88].  

 

Οξηζκόο: Έλα θχθισκα G ζεσξείηαη ηζρπξά αζθαιέο από ζθάικαηα (Strongly Fault 
Secure ) πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζχλνιν ζθαικάησλ F εάλ:  

α) είηε ην θχθισκα είλαη νιηθά απηνειεγρφκελν,  

β) είηε ην θχθισκα είλαη αζθαιέο απφ ζθάικαηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
παξνπζηαζηεί θαη επφκελν ζθάικα ηφηε αιεζεχεη είηε ην (α) είηε ην (β) γηα ην 
πνιιαπιφ ζθάικα. 
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Οξηζκόο : Έλα θχθισκα G είλαη ηζρπξά θσδηθά δηαρσξίζηκν (Strongly Code Disjoint 
SCD) σο πξνο έλα ζχλνιν ζθαικάησλ F, εάλ πξηλ απφ ηελ εκθάληζε νπνηνπδήπνηε 
ζθάικαηνο πνπ αλήθεη ζην F, ην θχθισκα είλαη θσδηθά δηαρσξίζηκν θαη γηα θάζε 
ζθάικα πνπ αλήθεη ζην F :  

α) είηε ην θχθισκα είλαη απηνδνθηκαδόκελν  

β) είηε ην θχθισκα δίλεη γηα κε θσδηθέο εηζφδνπο κε θσδηθέο εμφδνπο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ζα παξνπζηαζηεί θαη επφκελν ζθάικα απφ ην δεδνκέλν 
ζχλνιν ζθαικάησλ F, ζα ηζρχεη είηε ην (α) είηε ην (β) γηα ην πνιιαπιφ 
ζθάικα.  

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην θχθισκα G είλαη έλαο ειεγθηήο νξίδεηαη θαη ε αθφινπζε 
ηδηφηεηα [73], [89].  

 

Οξηζκόο : Έλα θχθισκα G ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ειεγθηήο είλαη ηζρπξά 
απηνειεγρόκελν (Strongly Self-Checking – SSC) γηα έλα ζχλνιν ζθαικάησλ F, εάλ 
πξηλ ηελ εκθάληζε ζθάικαηνο ην θχθισκα είλαη θσδηθά δηαρσξίζηκν θαη επηπιένλ γηα 
θάζε ζθάικα πνπ αλήθεη ζην ζχλνιν F ηζρχεη:  

 

α) είηε ην θχθισκα είλαη απηνδνθηκαδφκελν θαη αζθαιέο απφ ζθάικαηα,  

β) είηε ην θχθισκα είλαη αζθαιέο απφ ζθάικαηα θαη θσδηθά δηαρσξίζηκν, δειαδή 
γηα κε θσδηθή ιέμε ζηελ είζνδν δίλεη κε θσδηθή ιέμε ζηελ έμνδν, θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί επφκελν ζθάικα απφ ην δεδνκέλν ζχλνιν 
ζθαικάησλ F, ηζρχεη είηε ην (α) είηε ην (β). 

Έλαο νιηθά απηνειεγρφκελνο ειεγθηήο (TSC) είλαη ηθαλφο λα αληρλεχζεη φια ηα 
εζσηεξηθά ζθάικαηα εάλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ είζνδφ ηνπ φιεο νη δπλαηέο θσδηθέο 
ιέμεηο απφ ην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ ιέμεσλ S. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ν ειεγθηήο 
είλαη ελζσκαησκέλνο ζε έλα θχθισκα, νη είζνδνί ηνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο θαζψο απηέο 
ζπλδένληαη ππνρξεσηηθά ζηελ έμνδν ηνπ θπθιψκαηνο πνπ ειέγρεη. ηελ πξάμε 
επνκέλσο έλαο ελζσκαησκέλνο ειεγθηήο ειέγρεη έλα θχθισκα ην νπνίν παξάγεη ζηελ 
έμνδφ ηνπ έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν θσδηθψλ ιέμεσλ, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη έλα 
ππνζχλνιν ηνπ πιήξνπο ζπλφινπ θσδηθψλ ιέμεσλ S. Θα πξέπεη ινηπφλ ν ειεγθηήο λα 
ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη πιήξσο ειέγμηκνο κφλν κε απηφ ην κηθξφηεξν 
ζχλνιν θσδηθψλ ιέμεσλ [90], [[91], [92], [93], [94], [95], [96]. 

Μηα ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξφζζεην πιηθφ (θαη ίζσο 
πξφζζεηα ζήκαηα) γηα ηελ παξαγσγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ θσδηθψλ ιέμεσλ πνπ 
θάλνπλ έλαλ ειεγθηή Οιηθά Απηνειεγρφκελν (TSC) σο πξνο έλα γλσζηφ θαη 
ζπκθσλεκέλν ζχλνιν ζθαικάησλ [90], [97], [98]. Τπάξρεη σζηφζν κηα ζεηξά 
κεηνλεθηεκάησλ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο φπσο ε κεησκέλε απφδνζε αιιά θαη ην 
πξφβιεκα ηεο επηπιένλ ειεγμηκφηεηαο ηνπ πξφζζεηνπ πιηθνχ. Έλαο ελαιιαθηηθφο 
ηξφπνο είλαη λα εθαξκνζηεί εθηφο ιεηηνπξγίαο (off-line) ην πιήξεο ζχλνιν S ησλ 
θσδηθψλ ιέμεσλ [99], αιιά θαη απηφ πνιιέο θνξέο (φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο) δελ απνηειεί ιχζε ε νπνία λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
ζηελ πξάμε γηα ηηο εθαξκνγέο πςειήο αμηνπηζηίαο θαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time).  

Σέινο ζε εθαξκνγέο πςειήο αμηνπηζηίαο επηζπκνχκε ν ειεγθηήο λα είλαη θαη νιηθά 
απηνειεγρφκελνο αιιά λα έρεη θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηζρπξά θσδηθά δηαρσξίζηκνπ [100]. 

Όπσο έρεη δεηρζεί ζηηο εξγαζίεο [101], [102] δελ είλαη απαξαίηεηε γηα έλαλ ειεγθηή ε 
ηδηφηεηα ηεο αζθάιεηαο απφ ζθάικαηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απφ ηνλ ειεγθηή παίξλνπκε 
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ηελ έλδεημε φηη ην θχθισκα καο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη δελ καο απαζρνιεί πνηα ήηαλ 
ε κε θσδηθή ιέμε ζηελ έμνδν ηνπ ειεγθηή κε ηελ νπνία έγηλε απηφ αληηιεπηφ. Σν 
παξαπάλσ φκσο ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη έμνδνη ηνπ ειεγθηή απνηεινχλ θχξηεο 
εμφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο. Δάλ φκσο ρξεζηκνπνηείηαη σο δνκηθφ ζηνηρείν κέζα ζην 
θχθισκα ηφηε απαηηείηαη λα ηζρχεη ε ηδηφηεηα ηεο αζθάιεηαο απφ ζθάικαηα.  

 

ηε ζπλέρεηα δίλνληαη κεξηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξνχκε φηη ηζρχνπλ:  

 

α) Σα ζθάικαηα εκθαλίδνληαη έλα θάζε θνξά.  

β) Δάλ εκθαληζηεί ζθάικα ζε θάπνηνλ ειεγθηή πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ επφκελνπ 
ζθάικαηνο ζηνλ ειεγθηή ή ζην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα ην νπνίν ειέγρεη, πεξλάεη 
αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηεζεί ν ειεγθηήο κε ηα 
απαηηνχκελα δηαλχζκαηα δνθηκήο.  

Αληίζηνηρα θαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα:  

γ) Δάλ εκθαληζηεί ζθάικα ζε θάπνην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα, ηφηε πξηλ ηελ 
εκθάληζε ηνπ επφκελνπ ζθάικαηνο ζην ιεηηνπξγηθφ θχθισκα ή ζηνλ ειεγθηή, 
πεξλάεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηεζεί ην ιεηηνπξγηθφ 
θχθισκα κε φια ηα απαηηνχκελα δηαλχζκαηα δνθηκήο.  

 

2.9 Τινπνηήζεηο απηνειεγρόκελσλ ειεγθηώλ δηπινύ ζπξκνύ κε πεξηνδηθή 

έμνδν 

Έλαο ειεγθηήο δηπινχ ζπξκνχ πνπ ειέγρεη έλα δίαπιν κε n-bits νλνκάδεηαη n-
κεηαβιεηψλ TRC ειεγθηήο ή TRCn ειεγθηήο. πλήζσο νη n-κεηαβιεηψλ TRC ειεγθηέο, 
κε n>2, πινπνηνχληαη σο δέληξν (ρήκα 2.13α) απνηεινχκελν απφ 2-κεηαβιεηψλ TRC 
ειεγθηέο ή TRC2 ειεγθηέο (π.ρ. [91]). Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε ε νπνία έρεη πξνηαζεί ζηηο 
εξγαζίεο [99], [103], [104], [105] θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθή ζρεδίαζε απφ ηελ 
δεληξηθή δνκή, είλαη νη ειεγθηέο κε πεξηνδηθή έμνδν. Οη ειεγθηέο απηνί δέρνληαη άξηην 
πιήζνο δεπγψλ ζηελ είζνδφ ηνπο θαη ζε θάζε εκηπεξίνδν ειέγρνπλ ηα κηζά απφ ηα 
δεχγε απηά. Δπνκέλσο ζε κία πεξίνδν έρνπλ ειεγρζεί παξάιιεια φια ηα δεχγε θαη γηα 
ηνλ ιφγν απηφ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ παξάιιεισλ ειεγθηψλ.  

Οη έμνδνη ησλ TRC ειεγθηψλ κε πεξηνδηθή έμνδν είλαη πάληα ζπκπιεξσκαηηθέο θαη 
κεηαβάιινληαη ζε θάζε εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ ηνπ θπθιψκαηνο. ην ζρήκα 2.13(α) ν 
ειεγθηήο κε δελδξηθή δνκή ζηελ πεξίπησζε πνπ πινπνηεζεί κε δνκή δηνρέηεπζεο 
(pipeline), γηα βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο, ρξεηάδεηαη δχν θχθινπο ξνινγηνχ γηα λα 
εκθαλίζεη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ζηελ έμνδφ ηνπ. Αληίζεηα, ν παξάιιεινο  
ειεγθηήο ηνπ ζρήκαηνο 2.13(β), πινπνηείηαη ζε έλα επίπεδν θαη ρξεηάδεηαη πάληα έλα 
θχθιν ξνινγηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζφδσλ, γηα λα εκθαλίζεη ην 
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. 

Καη’ αλαινγία κε ηνπο ειεγθηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ δελδξηθή δνκή, θαη ζηνπο ειεγθηέο 
κε πεξηνδηθή έμνδν ε απφδνζή ηνπο κεηψλεηαη θαζψο απμάλεη ην πιήζνο n ησλ bit ηνπ 
δηαχινπ πνπ παξαθνινπζνχλ. Δηδηθφηεξα, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ n ζπλεπάγεηαη ηα 
εμήο:  

α) κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη  

β) αχμεζε ηεο απαηηνχκελεο επηθάλεηαο ππξηηίνπ. 
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ρήκα 2.13. (α) απηνειεγρόκελνο ειεγθηήο κε δελδξηθή δνκή θαη (β) παξάιιεινο 

απηνειεγρόκελνο κε 4 εηζόδνπο θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ. 

 

Οη παξάιιεινη TRC ειεγθηέο κε πεξηνδηθή έμνδν παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ 
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ειεγθηέο δελδξηθήο δνκήο. Δπεηδή νη ηειεπηαίνη 
απνηεινχληαη απφ δηαδνρηθέο βαζκίδεο ειεγθηψλ TRC δχν εηζφδσλ (X1, Y1 - X2, Y2) ή 
πην ζχληνκα TRC2, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο TRC 
ειεγθηέο κε πεξηνδηθή έμνδν. Έλα αθφκε κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη ε δπζθνιία ηεο 
πιήξνπο δνθηκήο θαζψο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φια ηα δηαλχζκαηα ειέγρνπ ζηηο 
εηζφδνπο ησλ εζσηεξηθψλ TRC2 βαζκίδσλ ηνπ ειεγθηή ζε αληίζεζε κε ηνπο TRC 
παξάιιεινπο ειεγθηέο κε πεξηνδηθή έμνδν, πνπ δνθηκάδνληαη πιήξσο κε έλα κηθξφ 
ζπλήζσο ζχλνιν δηαλπζκάησλ ειέγρνπ. Οη παξάιιεινη ειεγθηέο κε πεξηνδηθή έμνδν, 
επεηδή είλαη πην γξήγνξνη θαη ειέγρνληαη κε κηθξφ ζχλνιν θσδηθψλ ιέμεσλ, είλαη 
θαηάιιεινη λα ελζσκαησζνχλ καδί κε ην θχθισκα πνπ ειέγρνπλ ζην νινθιεξσκέλν 
θχθισκα (embedded checkers) ζε αληίζεζε κε ηνπο ειεγθηέο δελδξηθήο δνκήο πνπ ε 
κεγάιε απαηηνχκελε επηθάλεηα ππξηηίνπ θαη ε ρακειφηεξε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο 
θαζηζηνχλ κε απνδνηηθνχο γηα ηηο ζεκεξηλέο εθαξκνγέο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί 
έλαο παξάιιεινο TRC ειεγθηήο κε πεξηνδηθή έμνδν πνπ έρεη ήδε πξνηαζεί ζηε 
βηβιηνγξαθία, ελψ ζην επφκελν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο ζα παξνπζηαζηεί κηα λέα, πην 
απνδνηηθή θαη πην γξήγνξε πινπνίεζε παξάιιεινπ ειεγθηή.  

ην ζρήκα 2.14 απεηθνλίδεηαη ν παξάιιεινο ειεγθηήο πεξηνδηθήο εμφδνπ γηα ηέζζεξα 
δεχγε ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πνπ πξνηάζεθε απφ ηνπο M. Omana θ.α. [105]. 
Απηφο ν ειεγθηήο ήηαλ ν ηαρχηεξνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

ην θχθισκα απηφ νη είζνδνη ηνπ ειεγθηή είλαη ηα ζήκαηα (Xi , Yi), i=1,2,3,4 θαη νη έμνδνη 
είλαη ηα ζήκαηα ZF, ZG. Σν θχθισκα απνηειείηαη απφ δχν φκνηα ηκήκαηα πνπ ην θαζέλα 
ειέγρεη ηα κηζά απφ ηα ζήκαηα εηζφδνπ. Σν θχθισκα ηνπ ζρήκαηνο 2.14 έρεη ζρεδηαζηεί 
έηζη ψζηε λα ειέγρεη ζπλνιηθά ηέζζεξα δεχγε εηζφδσλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ ελψ ην 
θάζε έλα ηκήκα ειέγρεη απφ δχν δεχγε.  

Γηα κεγαιχηεξν πιήζνο δεπγψλ αξθεί ζην πξψην ηκήκα λα ζπλδεζνχλ δεχγε pMOS 
ηξαλδίζηνξ κεηαμχ ηνπ θφκβνπ Ο1 θαη ηεο ηξνθνδνζίαο VDD θαη δεχγε nMOS ηξαλδίζηνξ 
κεηαμχ ηνπ θφκβνπ Ο2 θαη ηεο γεο. Αθξηβψο ηα ίδηα δεχγε ζα πξνζηεζνχλ θαη ζην 
δεχηεξν ηκήκα ζηνπο αληίζηνηρνπο θφκβνπο Ο3 θαη Ο4. Σν πξψην ηκήκα ηνπ 
θπθιψκαηνο ελεξγνπνηείηαη απφ ην ζήκα ξνινγηνχ CLK, ελψ ην δεχηεξν ηκήκα 

c1 

d2 

d1 

c2 F 

G 

X1 

Y1 

X2 

Y2 

f 

g 

a1 

b2 

b1 

a2 F 

G 

X1 

Y1 

X2 

Y2 

F 

G 

X1 

Y1 

X2 

Y2 

c1 

d2 

d1 

c2 

F 

G X3 

Y3 

X4 

Y4 

f 

g 

a1 

b2 

b1 

a2 

X1 

Y1 

X2 

Y2 

(β) (α) 

CLK CLK 



ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CMOS ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ                                        

σηήξηνο Γ. Μαηαθηάο                                                        68       

νδεγείηαη απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ CLK . Με ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρνληαη ζε θάζε 
εκηπεξίνδν απφ ην θάζε ηκήκα ηα κηζά δεχγε θαη ηαπηφρξνλα νη έμνδνη ηνπ θπθιψκαηνο 
έρνπλ πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρήκα 2.14 ηα δχν ζε 
ζεηξά ζπλδεκέλα pMOS ηξαλδίζηνξ ηα νπνία νδεγνχληαη απφ ζήκαηα εηζφδνπ Υ1, Τ1 
θαη Υ2, Τ2, έρνπλ ηέηνηεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα είλαη πην αγψγηκα (θπξίαξρα) απφ ηνλ 
αλαζηξνθέα πνπ νδεγείηαη απφ ην ζήκα ηνπ ξνινγηνχ (CLK) θαη επνκέλσο κε ηελ 
εκθάληζε ηεο κε θσδηθήο ιέμεο ―00‖ ζηελ είζνδφ ηνπο, λα θνξηίδνπλ ηνλ θφκβν Ο1 ζην 
VDD. Όκνηα ηα δχν ζε ζεηξά ζπλδεκέλα nMOS πνπ νδεγνχληαη απφ ηα ίδηα ζήκαηα 
εηζφδνπ, έρνπλ ηέηνηεο δηαζηάζεηο ψζηε λα είλαη πην αγψγηκα (θπξίαξρα) απφ ηνλ 
αλαζηξνθέα Α1, νπφηε κε ηελ εκθάληζε ηεο κε θσδηθήο ιέμεο ―11‖ ζηελ είζνδφ ηνπο, ζα 
απνθνξηίζνπλ ηνλ θφκβν Ο2. 

 

 
ρήκα 2.14. Παξάιιεινο ειεγθηήο δηπινύ ζπξκνύ 4 εηζόδσλ [105]. 

 

Ζ δνθηκή απηνχ ηνπ ειεγθηή πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν κφλν δηαλχζκαηα εηζφδνπ θαη νη 
πιήξεο επηδφζεηο απηνχ ηνπ θπθιψκαηνο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην 
φπνπ ζα γίλεη θαη ζχγθξηζε κε έλα λέν θχθισκα παξάιιεινπ ειεγθηή πεξηνδηθήο 
εμφδνπ. 
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3. ΠΑΡΑΛΛΖΛΟ ΟΛΗΚΑ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑ 

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΠΛΟΤ ΤΡΜΟΤ  

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Ο ειεγθηήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
παξάιιεισλ ειεγθηψλ κε πεξηνδηθέο εμφδνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε αλαινγηθέο 
ηερληθέο θαη εηδηθφηεξα ζηελ ηερληθή ηνπ θαζξεπηηζκνχ ξεχκαηνο γη’ απηφ θαη αλαθέξεηαη 
σο ειεγθηήο ζε ιεηηνπξγία ξεύκαηνο (Current Mode Checker). Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
παξαθνινπζεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ γξακκψλ θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ (Two Rail Code) 
ζηελ είζνδφ ηνπ. Ο λένο απηφο ειεγθηήο είλαη νιηθά απηνειεγρφκελνο, ιεηηνπξγεί ζε 
πςειέο ζπρλφηεηεο θαη θαηαιακβάλεη κηθξή επηθάλεηα ππξηηίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ έρεη 
επηβεβαησζεί κε πξνζνκνηψζεηο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηφζν ηεο 
ζεξκνθξαζίαο φζν θαη ησλ ειεθηξηθψλ παξακέηξσλ (process variations). Δπίζεο, έρεη 
γίλεη θπζηθή ζρεδίαζε ηνπ ειεγθηή ζε ηερλνινγία 0,18κm ηεο ST Microelectronics. 

Ο ειεγθηήο απηφο είλαη θαηάιιεινο λα ελζσκαησζεί ζην ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα 
δηφηη απαηηεί κηθξή επηθάλεηα ππξηηίνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί κεγάιν 
πιήζνο δεπγψλ (κεγάιν fan-in). Απνδεηθλχεηαη πσο είλαη νιηθά απηνειεγρφκελνο (TSC) 
ή ηζρπξά θσδηθά δηαρσξίζηκνο (SCD) γηα έλα επξχ ζχλνιν ξεαιηζηηθψλ ζθαικάησλ, 
ελψ κηα ηξνπνπνηεκέλε ζρεδίαζή ηνπ είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη αθφκε θαη ζθάικαηα 
κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ (Transistor Stuck Open Faults). Ο ειεγθηήο απηφο 
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξάιιεισλ ειεγθηψλ θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ κε πεξηνδηθή 
έμνδν θαη έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ήηαλ ε αδπλακία αλίρλεπζεο 
φισλ ησλ ζθαικάησλ κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ [99], [105]. Οη κφλνη ειεγθηέο δηπινχ 
ζπξκνχ πνπ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα είλαη νιηθά απηνειεγρφκελνη (κε δνθηκή θαη ησλ κε 
αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ) ήηαλ νη ειεγθηέο κε δελδξηθή δνκή φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην 
πξνεγνχκελν θεθάιαην. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζθάικαηα ησλ κε 
αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ παξνπζηάδνπλ έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ππνκηθξνληθέο 
ηερλνινγίεο [106], [107], [108] δηφηη κε ηελ θιηκάθσζε ηεο ηερλνινγίαο νη δηαζπλδέζεηο 
ησλ θφκβσλ ελφο θπθιψκαηνο εκθαλίδνπλ πςειή σκηθή αληίζηαζε ηθαλή λα ιεθζεί σο 
αλνηθηφ θχθισκα. Όκσο, νη ειεγθηέο κε δελδξηθή δνκή εθηφο απφ ηελ κεγάιε επηθάλεηα 
ππξηηίνπ, απαηηνχλ θαη έλα κεγάιν πιήζνο δηαλπζκάησλ δνθηκήο γηα λα είλαη νιηθά 
απηνειεγρφκελνη γηα ην πιήξεο ζχλνιν ζθαικάησλ. Σα δηαλχζκαηα απηά ζα πξέπεη λα 
ηα παξέρεη ην ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα γεγνλφο πνπ εηζάγεη κηα επηπιένλ 
απαίηεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο πςειήο αμηνπηζηίαο. Ο ειεγθηήο πνπ 
πξνηείλεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην απαηηεί κφλν δχν θσδηθέο ιέμεηο ζηελ είζνδφ ηνπ απφ 
ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ 2n θσδηθψλ ιέμεσλ, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ νιηθά 
απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή (TSC) ή ηνπ ηζρπξά θσδηθά δηαρσξίζηκνπ ειεγθηή (SCD) γηα 
ην πιήξεο ζχλνιν ζθαικάησλ [99], [103], [104], [105]. 

Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί ν πξνηεηλφκελνο ειεγθηήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ 
ζπγθξίζεηο κε ηνλ παξάιιειν ειεγθηή πνπ πξνηάζεθε ζηελ εξγαζία [105], ν νπνίνο 
είλαη κέρξη ζηηγκήο ν θαιχηεξνο πνπ ππάξρεη ζηελ βηβιηνγξαθία ζε επηδφζεηο. ηε 
ζπλέρεηα ζα δνζεί κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε απηνχ ηνπ ειεγθηή ε νπνία έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα αληρλεχεη ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζε κφληκα κε αγψγηκα ηξαλδίζηνξ. 
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Δμεηάδεηαη επίζεο ε αλίρλεπζε ζθαικάησλ γεθχξσζεο ζε φινπο ηνπο πηζαλνχο 
θφκβνπο ηνπ θπθιψκαηνο θαη πξνηείλεηαη κέζνδνο θπζηθήο ζρεδίαζεο γηα ηνλ 
παξακεηξνπνηεκέλν ζρεδηαζκφ ησλ ζρεηηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή 
επηθάλεηα ππξηηίνπ, έηζη ψζηε ν ειεγθηήο απηφο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 
ελζσκαησκέλνο ζην θχθισκα. 

 

3.2  Ο πξνηεηλόκελνο ειεγθηήο θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ (Two Rail Code Checker) 

Ζ γεληθή ηνπνινγία ελφο θπθιψκαηνο πνπ ειέγρεηαη απφ έλαλ ειεγθηή θψδηθα δηπινχ 
ζπξκνχ (TRC) παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.1. Σν ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα 
ζρεδηάδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα παξαγάγεη n δεχγε γξακκψλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο 

ζηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ (Υj, Τj, j[1,…,n]). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

ζθάικα (fault-free) ηζρχεη jj YX   γηα λα είλαη έγθπξε ε ηηκή ηνπ j-ηνζηνύ bit. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εζσηεξηθφ ζθάικα ζα ηζρχεη Υj=Yj ζην j-ηνζηό bit. Ο ειεγθηήο 
TRC ειέγρεη εάλ νη ιέμεηο πνπ παξάγνληαη απφ ην ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα είλαη 
έγθπξεο, δειαδή αλ έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο ή φρη, θαη παξάγεη ζηελ έμνδν ηα 
ζήκαηα ZF θαη ZG (θσδηθνπνηεκέλα ζηνλ ίδην θψδηθα) ηα νπνία δειψλνπλ ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο.  

 

 

 
 

3.2.1 Σνπνινγία ηνπ ειεγθηή 

Σν θχθισκα ηνπ ειεγθηή δηπινχ ζπξκνχ n-δεπγψλ (n-variable) πνπ ζρεδηάζζεθε ζην 
πιαίζην απηήο ηεο δηαηξηβήο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.2 θαη βαζίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
θαζξεπηηζκνχ ξεχκαηνο, ε νπνία είλαη κηα θαζαξά αλαινγηθή ηερληθή [109], [110]. Σν 
θχθισκα δηαηξείηαη ζε δχν φκνηα ππνθπθιψκαηα (sub-blocks) ηα νπνία ηα νλνκάδνπκε 
FSB (F Sub Block) θαη GSB (G Sub Block). Ο ειεγθηήο δέρεηαη ζηελ είζνδφ ηνπ n δεχγε 

θσδηθνπνηεκέλα ζηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ (Υj, Τj, j[1,…,n]) θαη δίλεη ζηελ έμνδφ ηνπ 
ηα ZF θαη ZG, κία έμνδν απφ θάζε ππνθχθισκα, θσδηθνπνηεκέλα πάιη ζηνλ θψδηθα 
δηπινχ ζπξκνχ.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ν ειεγθηήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ειεγθηψλ δηπινχ ζπξκνχ 
κε πεξηνδηθή έμνδν θαη έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε νη έμνδνη ZF θαη ZG (θαη επίζεο νη 
αληίζηνηρνη εζσηεξηθνί θφκβνη θάζε ππνθπθιψκαηνο) λα παξνπζηάδνπλ ελαιιαζζφκελεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο ζε θάζε εκηπεξίνδν ξνινγηνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν ειεγθηήο 
αθελφο εμαζθαιίδεη φηη δελ ζα ππάξρεη ζθάικα κφληκεο ηηκήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, 
αθεηέξνπ ειέγρεη παξάιιεια ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζεκάησλ ζηελ είζνδφ ηνπ. 
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ρήκα 3.1. Απηνειεγρόκελν θύθισκα κε ειεγθηή δηπινύ ζπξκνύ (TRC). 
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Σν πξψην ππνθχθισκα ηξνθνδνηείηαη απφ ηα κηζά απφ ηα δεχγε κε θψδηθα δηπινχ 

ζπξκνχ (Υr, Τr, r[1,…,k]) φπνπ k=n/2) θαη ηξνθνδνηείηαη επίζεο θαη απφ ην 
ζπκπιεξσκαηηθφ ζήκα ξνινγηνχ CLKB. Σν δεχηεξν ππνθχθισκα νδεγείηαη απφ ην 

ζήκα ξνινγηνχ CLK θαη  απφ ηα ππφινηπα δεχγε (Υs, Τs, s[k+1,k+2,…,n]) φπνπ 
k=n/2]).  

 

 

 

 

Κάζε δεχγνο εηζφδνπ (Υj, Τj) νδεγεί δχν nMOS ηξαλδίζηνξ ζπλδεκέλα ζε ζεηξά (MNXj 
θαη MNYj) θαη δχν pMOS ηξαλδίζηνξ ζπλδεκέλα ζε ζεηξά (MPXj θαη MPYj), φπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.2 ζρεκαηίδνληαο κηα νκάδα 4 ηξαλδίζηνξ αλά δεχγνο εηζφδνπ. ε 
θάζε ππνθχθισκα FSB θαη GSB ππάξρνπλ n/2 ηέηνηεο νκάδεο ησλ 4 ηξαλδίζηνξ ή 
αιιηψο n δεχγε ηξαλδίζηνξ. ε θάζε ππνθχθισκα νη n/2 νκάδεο ησλ 4 ηξαλδίζηνξ 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο παξάιιεια θαη κεηαμχ ηεο ηξνθνδνζίαο VDD θαη ηεο εηζφδνπ 
ηνπ αληίζηνηρνπ θαζξέπηε θάζε ππνθπθιψκαηνο (ζην FSB νη n/2 νκάδεο ζπλδένληαη 
κεηαμχ VDD θαη ηνπ θφκβνπ N_F ελψ ζην GSB κεηαμχ VDD θαη ηνπ θφκβνπ N_G). Αλ 
εκθαληζηεί κηα κε θσδηθή ιέμε ζε έλα απφ ηα δεχγε εηζφδνπ (ηνπιάρηζηνλ έλα j: Υj=Τj) 
ηφηε ζρεκαηίδεηαη έλα αγψγηκν κνλνπάηη κεηαμχ ηεο ηξνθνδνζίαο VDD θαη ηεο εηζφδνπ 
ηνπ θαζξέπηε N_F ή N_G, ζε άιιε πεξίπησζε ν θαζξέπηεο δελ ηξνθνδνηείηαη κε 
ξεχκα. 
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ρήκα 3.2. Ο πξνηεηλόκελνο ειεγθηήο θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ, k=n/2. 
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Γχν αθφκε nMOS ηξαλδίζηνξ ηα MFC θαη MGC, ζπλδένληαη θαη απηά κεηαμχ ηνπ VDD θαη 
ηεο εηζφδνπ ηνπ αληίζηνηρνπ θαζξέπηε ζε θάζε ππνθχθισκα. Σν ηξαλδίζηνξ MFC ηνπ 
ππνθπθιψκαηνο FSB νδεγείηαη απφ ην ζήκα CLKB, ελψ ην ηξαλδίζηνξ MGC ηνπ 
ππνθπθιψκαηνο GSB νδεγείηαη απφ ην ζήκα CLK. Οη δχν θαζξέπηεο ζρεκαηίδνληαη 
απφ ηα δεχγε ησλ nMOS ηξαλδίζηνξ MFM1 - MFM2 γηα ην ππνθχθισκα FSB θαη 
αληίζηνηρα ην δεχγνο MGM1 - MGM2 γηα ην GSB. Δπηπξφζζεηα, σο θνξηία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δχν pMOS ηξαλδίζηνξ, ηα MFL θαη MGL ηα νπνία ζπλδένληαη ζηηο 
αληίζηνηρεο εμφδνπο F′ θαη G′ ησλ θαζξεπηψλ. Σν ηξαλδίζηνξ MFL νδεγείηαη απφ ζήκα 
CLKB θαη ην MGL απφ ζήκα CLK. Οη δχν έμνδνη F θαη G ησλ αλαζηξνθέσλ 
καλδαιψλνληαη ζηελ άλνδν αιιά θαη ζηελ θάζνδν ηνπ παικνχ κηαο θαζπζηεξεκέλεο 
έθδνζεο ηνπ ξνινγηνχ DCLK κε ηε βνήζεηα δχν ηξνπνπνηεκέλσλ D Flip-Flop δηπιήο 
αθκήο (DETDFF Doubled Edge Triggered DFF). Σα ηξνπνπνηεκέλα D Flip-Flop 
θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.3 θαη είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ πξνηείλνληαη ζηελ εξγαζία [105]. 
ηηο εμφδνπο ΕF θαη ΕG ησλ DETDFF έρνπκε ηνλ δεηνχκελν θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ απφ 
ηνλ ειεγθηή. To ζήκα DCLK θαίλεηαη θαη απηφ ζην ζρήκα 3.3 θαη είλαη ην ζήκα CLK 
θαζπζηεξεκέλν θαηά έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν ηζνχηαη κε ηελ θαζπζηέξεζε 
απφθξηζεο ησλ εμφδσλ F θαη G ηνπ ειεγθηή ζπλ ηελ θαζπζηέξεζε (setup time) ησλ 
DETDFF.  

ε θάζε αθκή ηνπ ξνινγηνχ DCLK νη θφκβνη εμφδνπ ηνπ ειεγθηή F θαη G, παξνπζηάδνπλ 
πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθαικάησλ ζην ππφ 
παξαθνινχζεζε θχθισκα θαη κε ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο ζηελ πεξίπησζε παξνπζίαο 
ζθάικαηνο. Σν ίδην αθξηβψο ζα ηζρχεη θαη γηα ηηο ηειηθέο εμφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο, ηηο ZF 
θαη ZG, νη νπνίεο παξέρνπλ θαη ηελ έλδεημε νξζήο ή κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

3.2.2 Λεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν θάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ 
εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ CLK, εληειψο δηαθαλείο ζην ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα. 
Σα ζήκαηα ζηηο εηζφδνπο ηνπ ειεγθηή ππνζέηνπκε φηη ζα είλαη ζχγρξνλα, δηαθνξεηηθά 
ζα πξέπεη λα επηβιεζεί κηα επηπιένλ θαζπζηέξεζε ζην ξνιφη ηέηνηα ψζηε ηα ζήκαηα 
ζηηο εηζφδνπο ηνπ ειεγθηή λα έρνπλ ζηαζεξέο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο 

ζθάικαηνο ( jj YX    j[1,…,n]) ηζρχνπλ γηα θάζε εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ ηα εμήο: 

 

 ηελ πξψηε εκηπεξίνδν, φηαλ CLK=‖1‖ ηα παξάιιεια δεχγε ηξαλδίζηνξ ζην 
ππνθχθισκα FSB θαη ην ηξαλδίζηνξ MFC είλαη κε αγψγηκα κε ζπλέπεηα λα κελ 
δηέξρεηαη ξεχκα απφ ηνλ αληίζηνηρν θαζξέπηε θαη ν θφκβνο F′ λα θνξηίδεηαη 
κέζσ ηνπ αγψγηκνπ pMOS ηξαλδίζηνξ MFL ζηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο VDD. ην 
ππνθχθισκα GSB ην ηξαλδίζηνξ MGC βξίζθεηαη ζηελ αγψγηκε θαηάζηαζε θαη 
παξέρεη ξεχκα ζηελ είζνδν ηνπ θαζξέπηε. Δπίζεο, ην pMOS ηξαλδίζηνξ MGL 
βξίζθεηαη ζε κε αγψγηκε θαηάζηαζε θαη ν θφκβνο G′ εθθνξηίδεηαη απνθηψληαο 
ηειηθά δπλακηθφ κεδέλ. Δπνκέλσο, ζην ηέινο ηεο πξψηεο εκηπεξηφδνπ ηνπ 
ξνινγηνχ νη έμνδνη F θαη G ζα έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο (ε F ζα έρεη ηηκή ―0‖ 
θαη ε G ζα έρεη ηηκή ―1‖) 

 ηε δεχηεξε εκηπεξίνδν φπνπ ην CLK= ―0‖ ην ηξαλδίζηνξ MFC, ζην ππνθχθισκα 
FSB, άγεη θαη ηξνθνδνηεί κε ξεχκα ηελ είζνδν ηνπ αληίζηνηρνπ θαζξέπηε. Σν 
pMOS ηξαλδίζηνξ MFL δελ άγεη, κε απνηέιεζκα ν θφκβνο F′ λα εθθνξηίδεηαη 
πξνο ηελ γε (GND). Αληηζέησο ηα παξάιιεια δεχγε ησλ ηξαλδίζηνξ ζην 
ππνθχθισκα GSB θαζψο θαη ην ηξαλδίζηνξ MGC δελ άγνπλ (βξίζθνληαη ζηελ 
απνθνπή) κε απνηέιεζκα λα κε δηέξρεηαη ξεχκα απφ ηνλ θαζξέπηε ξεχκαηνο. Ο 



ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CMOS ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ 

σηήξηνο Γ. Μαηαθηάο                                                        73       

θφκβνο G′ θνξηίδεηαη κέζσ ηνπ αγψγηκνπ ηψξα pMOS ηξαλδίζηνξ MGL θαη 
απνθηά δπλακηθφ VDD. Σειηθά, ζην ηέινο θαη ηεο δεχηεξεο εκηπεξηφδνπ ηνπ 
ξνινγηνχ, νη θφκβνη F′ θαη G′ ζα παξνπζηάδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο θαη νη 
αληίζηνηρεο έμνδνη ηνπ ειεγθηή έρνπλ ε κελ F ηηκή ―1‖, ε δε G έρεη ηηκή ―0‖. 

 

 

 

 

ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο, επνκέλσο, νη θφκβνη F θαη G θαζψο θαη νη 
έμνδνη ηνπ θπθιψκαηνο ZF θαη ZG, ζα παξνπζηάδνπλ πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο 
(θψδηθαο δηπινχ ζπξκνχ) ζην ηέινο θάζε εκηπεξηφδνπ. 

Όηαλ ζε θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο εκθαληζηεί κηα κε θσδηθή 
ιέμε ηφηε ηνπιάρηζηνλ έλα δεχγνο (Υj, Τj) απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο ζα έρεη ίδηεο 
ηηκέο (δειαδή Υj = Τj θαη επνκέλσο δελ αλήθεη ζηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ). 
Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο ηξεηο πεξηπηψζεηο: 

VDD 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

Z 

D 

Gnd 

DCLK DCLKB 

DCLK DCLKB 

(α) 

θαζπζηέξεζε 

/Z 

/D 

/DCLK 

/CLK  
θαζπζηέξεζε 

(β) 

ρήκα 3.3. (α) θύθισκα D Flip-Flop δηπιήο αθκήο θαη (β) θπκαηνκνξθέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ. 
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i. ην δεχγνο ή ηα δεχγε ησλ κε θσδηθψλ ιέμεσλ ηξνθνδνηνχλ κφλν ην ππνθχθισκα 
FSB, 

ii. ην δεχγνο ή ηα δεχγε ησλ κε θσδηθψλ ιέμεσλ ηξνθνδνηνχλ κφλν ην GSB θαη 

iii. θάπνηα απφ ηα κε θσδηθά δεχγε ηξνθνδνηνχλ ην FSB θαη ηα ππφινηπα 
ηξνθνδνηνχλ ην GSB. 

ηελ πεξίπησζε (i) ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα δεχγνο ηξαλδίζηνξ ζπλδεκέλσλ ζε 
ζεηξά ζηελ είζνδν ηνπ FSB ην νπνίν ζα ηξνθνδνηείηαη κε κε θσδηθή ιέμε κε 
απνηέιεζκα ην δεχγνο λα είλαη αγψγηκν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην δεχγνο ησλ pMOS 
ηξαλδίζηνξ ζα άγεη αλ Υj = Τj = ―0‖ ή ην παξάιιεια ζπλδεκέλν δεχγνο ησλ nMOS 
ηξαλδίζηνξ ζα άγεη αλ Υj = Τj = ―1‖. Δπνκέλσο, ζηελ πξψηε εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ ζα 
ππάξρεη κηα ξνή ξεχκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ θαζξέπηε ηνπ ππνθπθιψκαηνο FSB ε νπνία 
ζα εθθνξηίδεη, ή ζα δηαηεξεί εθθνξηηζκέλν ηνλ θφκβν F′. Απηφ γίλεηαη δηφηη ν θαζξέπηεο 
έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη θπξίαξρνο (δειαδή λα άγεη πεξηζζφηεξν) έλαληη ηνπ ηξαλδίζηνξ 
θφξηνπ MFL. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ηειηθά ν θφκβνο F λα κεηαβεί ζην ―1‖ θαη εθφζνλ 
ε απφθξηζε ηνπ ππνθπθιψκαηνο GSB δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ ηνπ ζηελ 
πξψηε εκηπεξίνδν θαη νη δχν έμνδνη F θαη G ζα είλαη ζην ―1‖. 

Παξφκνηα ζηελ πεξίπησζε (ii) ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα δεχγνο ηξαλδίζηνξ 
ζπλδεκέλσλ ζε ζεηξά ζηελ είζνδν ηνπ GSB ην νπνίν ζα νδεγείηαη κε κε θσδηθή ιέμε κε 
απνηέιεζκα ην δεχγνο λα είλαη αγψγηκν, νπφηε ζηε δεχηεξε εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ 
ζα ππάξρεη κηα ξνή ξεχκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ θαζξέπηε ηνπ ππνθπθιψκαηνο GSB ε 
νπνία ζα εθθνξηίδεη ή ζα δηαηεξεί εθθνξηηζκέλν ηνλ θφκβν G′. Απηφ ζα ζπκβαίλεη δηφηη 
θαη εδψ ν θαζξέπηεο έρεη ζρεδηαζηεί λα είλαη επίζεο θπξίαξρνο έλαληη ηνπ ηξαλδίζηνξ 
θφξηνπ MGL. Σν απνηέιεζκα θαη πάιη ζα είλαη ν θφκβνο G λα κεηαβαίλεη ζην ―1‖ ζηε 
δεχηεξε εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ θαη θαζψο ν θφκβνο F είλαη πάληα ζην ―1‖ ζηε 
δεχηεξε εκηπεξίνδν, αλεμαξηήησο απφ ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ ηνπ θαη νη δχν θφκβνη F θαη 
G λα βξίζθνληαη ζην ―1‖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο εκηπεξηφδνπ. 

ηε πεξίπησζε (iii) έρνπκε εζθαικέλα δεχγε δεδνκέλσλ ζηηο εηζφδνπο θαη ησλ δχν 
ππνθπθισκάησλ, ζην FSB θαη ζην GSB. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα έρνπκε ζηηο 
εμφδνπο F θαη G ινγηθφ ―1‖ ζηελ πξψηε εκηπεξίνδν ιφγσ ηεο πεξίπησζεο (i) θαη επίζεο 
ινγηθφ ―1‖ ζηελ δεχηεξε εκηπεξίνδν ιφγσ ηεο πεξίπησζεο (ii) νπφηε νη έμνδνη ζα είλαη 
ζην ―1‖ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. 

ην ζρήκα 3.4 θαίλνληαη νη απνθξίζεηο ησλ θφκβσλ F θαη G ηνπ ειεγθηή. Αξρηθά 
απεηθνλίδεηαη ε έμνδνο φηαλ δελ ππάξρεη ζθάικα ζηα δεδνκέλα εηζφδνπ. Έρνπκε 
δειαδή κηα έγθπξε θσδηθή ιέμε ηνπ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα 
απεηθνλίδεηαη ε έμνδνο παξνπζία ζθάικαηνο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο. Καη 
ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο νη θφκβνη F θαη G ηνπ ειεγθηή καλδαιψλνληαη απφ ηα DETDFF 
θαη ζηηο εμφδνπο ZF θαη ZG έρνπκε ηελ έλδεημε ζθάικαηνο γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε 
απνδεηθλχεηαη φηη ην πξνηεηλφκελν θχθισκα είλαη Κσδηθά Γηαρσξίζηκν (Code Disjoint) 
εθφζνλ θσδηθέο ιέμεηο ζηελ είζνδν αληηζηνηρνχλ ζε θσδηθέο ιέμεηο ζηελ έμνδν θαη κε 
θσδηθέο ιέγεηο ζηελ είζνδν δίλνπλ κε θσδηθέο ιέμεηο ζηελ έμνδν. 

 

3.3 Ζ ηδηόηεηα απηνειέγρνπ ηνπ πξνηεηλόκελνπ ειεγθηή 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα κειεηεζεί ε ηδηφηεηα απηνειέγρνπ (self-checking) ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή σο πξνο έλα ζχλνιν ζθαικάησλ πνπ πεξηιακβάλεη: 1) 
ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο θάπνηαο γξακκήο ή θφκβνπ, 2) ζθάικαηα κφληκα αγψγηκσλ 
ηξαλδίζηνξ, 3) ζθάικαηα κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ θαη 4) κεηαβαηηθά ζθάικαηα. 
Έρνπλ γίλεη απνδεθηέο νη εμήο δχν ππνζέζεηο νη νπνίεο είλαη ζπλεζηζκέλεο ζηνπο 
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απηνειεγρφκελνπο ειεγθηέο [91], [105], [111]: i) έλα κφλν ζθάικα εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα 
ρξνληθή ζηηγκή θαη ii) ν ρξφλνο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζθαικάησλ είλαη αξθεηφο ψζηε 
λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή φισλ ησλ θσδηθψλ ιέμεσλ (ή ηνπιάρηζηνλ απηψλ πνπ 
απαηηνχληαη) γηα ηελ δνθηκή ηνπ θπθιψκαηνο.  

 

 

 

 

3.3.1  θάικαηα κόληκεο ηηκήο γξακκήο  

Τπάξρνπλ πέληε πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο γξακκήο (Stuck At - SA):  

α) ζηηο γξακκέο εηζφδνπ ηνπ ειεγθηή Υj, Τj, j[1,...,n],  

β) ζηηο γξακκέο F, G, ΕF θαη ΕG ηνπ ειεγθηή,  

γ) ζηηο εζσηεξηθέο γξακκέο ηνπ ειεγθηή N_F, F′, N_G θαη G′,  

δ) ζηα ζήκαηα ξνινγηνχ CLK ή CLKB θαη  

ε) ζηηο εζσηεξηθέο γξακκέο ησλ Flip-Flops DETDFF.  

 

α) θάικαηα Μφληκεο Σηκήο (SA) ζηηο γξακκέο εηζφδνπ Υj, Τj, j[1,...,n], ηνπ ειεγθηή 
είλαη ηζνδχλακα κε κε θσδηθέο ιέμεηο, δειαδή ιέμεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θψδηθα 
δηπινχ ζπξκνχ. Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο είλαη νιηθά απηνειεγρφκελνο (TSC) φζνλ 
αθνξά απηά ηα ζθάικαηα.  

β) Πξνθαλψο, ν ειεγθηήο είλαη επίζεο TSC σο πξνο ηα ζθάικαηα SA πνπ αθνξνχλ 
ηηο γξακκέο F, G, ΕF θαη ΕG.  

Xj, Yj 

CLK 

F 

Γεδνκέλα ρωξίο θάικα Δζθαικέλα Γεδνκέλα 

Κωδηθή ιέμε Δηζόδνπ Με- Κωδηθή ιέμε Δηζόδνπ  

 j: Xj = Yj Xj  Yj   j 

F = G 
F    G 

G 

F 

G 

F 

G 

F    G 

F    G 

F    G 

F    G 

F    G 

F = G 

F = G F = G 

F    G 

F    G 

Xr = Yr   γηα  rk 

Xs = Ys   γηα  s>k 

(i) 

(ii) 

(iii) 

Xr = Yr  γηα  rk  θαη  Xs = Ys  γηα  s>k 

ρήκα 3.4. Ζ απόθξηζε ηνπ ειεγθηή γηα θσδηθέο θαη κε θσδηθέο ιέμεηο εηζόδνπ. 
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γ) Έλα ζθάικα SA κε κφληκε ηηκή ―0‖ ή κφληκε ηηκή ―1‖ επάλσ ζηνπο θφκβνπο N_F 
(N_G) είλαη ηζνδχλακν κε έλα ζθάικα SA ―0‖ ή ―1‖ πάλσ ζηνλ θφκβν F (G) ηνπ 
ειεγθηή. Παξφκνηα, έλα ζθάικα SA κε κφληκε ηηκή ―0‖ ή κφληκε ηηκή ―1‖ επάλσ 
ζηνπο θφκβνπο F′ (G′) είλαη ηζνδχλακν κε έλα SA ―1‖ ή ―0‖ πάλσ ζηνλ θφκβν F (G) 
ηνπ ειεγθηή. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (β), ν ειεγθηήο είλαη TSC γηα 
απηφ ην είδνο ζθαικάησλ.  

δ) Έλα ζθάικα SA κε κφληκε ηηκή ―0‖ πάλσ ζην ζήκα ξνινγηνχ CLK (CLKB) είλαη 
ηζνδχλακν κε έλα ζθάικα SA ―0‖ πάλσ ζηνλ θφκβν G (F). Δπηπιένλ, έλα ζθάικα 
SA κε κφληκε ηηκή ―1‖ πάλσ ζην ζήκα ξνινγηνχ CLK (CLKB) είλαη ηζνδχλακν κε 
έλα ζθάικα SA ―1‖ πάλσ ζηνλ θφκβν G (F). Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο είλαη TSC 
φζνλ αθνξά απηά ηα ζθάικαηα.  

ε) Σα Flip-Flops πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (DETDFF) είλαη ίδηα κε ηα Flip-Flops πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ [105] θαη εθηεινχλ ηελ ίδηα αθξηβψο ιεηηνπξγία, δειαδή 
καλδαιψλνπλ ηηο εμφδνπο F θαη G ηνπ ειεγθηή θαη ζηελ άλνδν θαη ζηελ θάζνδν 
κηαο θαζπζηεξεκέλεο έθδνζεο ηνπ ξνινγηνχ DCLK. Γεδνκέλνπ φηη έρεη απνδεηρζεί 
ζηελ [105], φηη ηα SA ζθάικαηα ζηηο εζσηεξηθέο γξακκέο ησλ Flip-Flops είλαη 
αληρλεχζηκα, ν ειεγθηήο είλαη TSC γηα απηφ ην είδνο ζθαικάησλ.  

 

3.3.2  θάικαηα κόληκα κε αγώγηκσλ ηξαλδίζηνξ 

Σα ζθάικαηα κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ (Transistor Stack Open - TSOP) 
κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε πέληε νκάδεο σο εμήο: 

α) ζθάικαηα TSOP ζηα ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγνχληαη απφ ηα δεχγε (Υj,Τj) ησλ 

ζεκάησλ εηζφδνπ ηνπ ειεγθηή (Υj, Τj, j[1,…,n]),  

β) ζθάικαηα TSOP ζηα ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγνχληαη απφ ηα ζήκαηα ξνινγηψλ CLK 
θαη CLKB,  

γ) ζθάικαηα TSOP ζηα ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηψλ,  

δ) ζθάικαηα TSOP ζηα ηξαλδίζηνξ ησλ αλαζηξνθέσλ θαη  

ε) ζθάικαηα TSOP ζηα ηξαλδίζηνξ ησλ Flip-Flops DETDFF.  

 

α) Σα ζθάικαηα TSOP ηνπ πξψηνπ είδνπο δελ είλαη αληρλεχζηκα δηφηη θακία απφ ηηο 
θσδηθέο ιέμεηο (―1‖,‖0‖) θαη (―0‖,‖1‖) δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αγψγηκν δξφκν 
κεηαμχ ηξνθνδνζίαο θαη εηζφδνπ ηνπ θαζξέπηε αλ θάπνην απφ ηα δεχγε ησλ 
ηξαλδίζηνξ εηζφδνπ είλαη κφληκα κε αγψγηκν. πλεπψο, ν ειεγθηήο δελ είλαη νιηθά 
απηνειεγρφκελνο σο πξνο απηφ ην είδνο ζθαικάησλ αιιά παξακέλεη αζθαιήο 
απφ ζθάικα (Fault Secure). ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 
ππάξρνπλ κε θσδηθέο ιέμεηο πνπ αλ εθαξκνζηνχλ ζηελ είζνδν δελ είλαη 
αληρλεχζηκεο απφ ηνλ ειεγθηή παξνπζία απηνχ ηνπ είδνπο ζθαικάησλ. Πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη θαη ν ειεγθηήο κε πεξηνδηθή έμνδν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ [105], 
επίζεο αδπλαηεί λα αληρλεχζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζθάικαηα θαη είλαη θαη απηφο 
κε νιηθά απηνειεγρφκελνο σο πξνο απηφ ην είδνο ζθαικάησλ γηα ηνλ ίδην αξηζκφ 
ηξαλδίζηνξ εηζφδνπ. πγθεθξηκέλα, ηα ηξαλδίζηνξ πνπ δελ ειέγρνληαη είλαη απηά 
πνπ νδεγνχληαη απφ ηα ζήκαηα εηζφδνπ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ [105], ζα ήηαλ 
δπλαηή ε αλίρλεπζε απηψλ ησλ ζθαικάησλ εθηφο ιεηηνπξγίαο (off line) κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ θσδηθψλ ιέμεσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θψδηθα 
δηπινχ ζπξκνχ (non Two-Rail codewords). Οη απαξαίηεηεο απηέο ιέμεηο είλαη 
εθείλεο φπνπ (Υη, Τη) = (―1‖,―1‖) θαη ζηε ζπλέρεηα (―0‖,―0‖) ελψ γηα θάζε j≠i ηζρχεη φηη 
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(Υj, Τj) = (―0‖,―1‖) ή (―1‖,‖0‖), κε i, j[1,…,n]. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είλαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξφζζεην ελζσκαησκέλν θχθισκα ειέγρνπ (BIST) γηα λα 
αληρλεχεη απηά ηα ζθάικαηα φπσο πξνηείλεηαη ζηελ [112]. ηελ παξάγξαθν 3.6.5 
ζα παξνπζηαζηεί κηα ηξνπνπνίεζε ζηνλ ειεγθηή ηέηνηα ψζηε απηφο λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα θαιχςεη θαη απηά ηα ζθάικαηα.  

β) ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζθάικαηνο TSOP ζην ηξαλδίζηνξ MFC (MGC) ηνπ 
ππνθπθιψκαηνο FSB (GSB) ζα έρνπκε σο απνηέιεζκα ηελ ηηκή κφληκε ―0‖ (ή 
―low‖) ζηελ έμνδν F (G) ηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο (πξψηεο) 
εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. Απηφ ην είδνο ηνπ ζθάικαηνο φπσο έρεη αλαθεξζεί 
πξνεγνπκέλσο είλαη αληρλεχζηκν. Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ην ηξαλδίζηνξ 
MFL (MGL) αλ εκθαληζηεί ζε απηφ έλα ζθάικα TSOP. Ζ έμνδνο F (G) ηνπ 
ειεγθηή είλαη κφληκα ―1‖ (ή ―high‖) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο (δεχηεξεο) 
εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ νπφηε θαη απηφ, φπσο έρνπκε δεη παξαπάλσ, 
αληρλεχεηαη. πλνςίδνληαο, ν ειεγθηήο είλαη TSC σο πξνο απηά ηα είδε 
ζθαικάησλ. 

γ) H εκθάληζε ελφο ζθάικαηνο TSOP ζην ηξαλδίζηνξ MFM1 (MGM1) ζα είρε σο 
απνηέιεζκα ν θφκβνο N_F (N_G) λα είλαη κφληκα θνξηηζκέλνο ζην VDD. To 
ηξαλδίζηνξ MFM2 (MGM2) ζα ήηαλ ηφηε κφληκα ζε αγψγηκε θαηάζηαζε κε 
απνηέιεζκα ν θφκβνο F (G) λα κεηαβαίλεη ζηελ ζηάζκε ―high‖ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πξψηεο (δεχηεξεο) εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο είλαη 
TSC σο πξνο απηφ ην είδνο ζθαικάησλ. Δπηπξφζζεηα, έλα ζθάικα TSOP ζην 
ηξαλδίζηνξ MFM2 (MGM2) ζα είρε σο απνηέιεζκα ν θφκβνο F (G) ηνπ ειεγθηή 
λα κεηαβαίλεη ζηελ ζηάζκε ―low‖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο (πξψηεο) 
εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. Οπφηε, ν ειεγθηήο είλαη TSC θαη σο πξνο απηφ ην 
είδνο ζθαικάησλ. 

δ) Ζ εκθάληζε ελφο ζθάικαηνο TSOP ζην pMOS ηξαλδίζηνξ ηνπ αλαζηξνθέα 
ηζνδπλακεί κε ζθάικα κφληκεο ηηκήο (SA) ―0‖ ζηελ έμνδφ ηνπ. Δπίζεο, έλα 
ζθάικα TSOP ζην nMOS ηξαλδίζηνξ ηνπ αλαζηξνθέα ηζνδπλακεί κε ζθάικα SA 
―1‖ ζηελ έμνδφ ηνπ νπφηε ζχκθσλα κε ηελ 3.3.1 (β) ν ειεγθηήο είλαη TSC σο 
πξνο απηά ηα δχν είδε ζθαικάησλ. 

ε) Σέινο, ηα ζθάικαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηα ηξαλδίζηνξ ηνπ DETDFF Flip-Flop 
φπσο έρεη δεηρζεί θαη ζηελ εξγαζία [105] είλαη αληρλεχζηκα θαη επνκέλσο ν 
ειεγθηήο είλαη TSC σο πξνο απηά ηα είδε ζθαικάησλ. 

 

3.3.3  θάικαηα κόληκα αγώγηκσλ ηξαλδίζηνξ 

Όπσο εμεηάζακε ηα ζθάικαηα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ, έηζη κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε 
θαη ηα ζθάικαηα ησλ κφληκα αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ (TSON), ζε πέληε θαηεγνξίεο σο 
εμήο: 

α) ηα ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγνχληαη απφ ηηο εηζφδνπο ησλ ζεκάησλ Υj, Τj, j[1,…,n]), 

β) ηα ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγνχληαη απφ ηα ζήκαηα ξνινγηψλ CLK θαη CLKB,  

γ) ηα ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεθηψλ,  

δ) ηα ηξαλδίζηνξ ησλ αλαζηξνθέσλ θαη  

ε) ηα ηξαλδίζηνξ ησλ DETDFF Flip-Flops.  

 

α) Έλα ζθάικα κφληκα αγψγηκνπ (TSON) ηξαλδίζηνξ ηνπ FSB (GSB) πνπ νδεγείηαη 

απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ειεγθηή Υj ή Τj, j [1,…,n] είλαη αληρλεχζηκν δηφηη ππάξρεη 
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κηα θσδηθή ιέμε κε (Υj, Τj) = (0, 1) ή (1, 0) αληίζηνηρα γηα λα ην αλαδείμεη. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζθάικαηα άγεη κφλν ην έλα απφ 
ηα ηξαλδίζηνξ ηνπ δεχγνπο. ηελ πεξίπησζε παξνπζίαο ζθάικαηνο, κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο θσδηθήο ιέμεο ζηελ είζνδν ηνπ ειεγθηή θαη ηα δχν ηξαλδίζηνξ 
άγνπλ κε απνηέιεζκα λα πεξλά ξεχκα απφ ηνλ θαζξέπηε ηνπ FSB (GSB) ην 
νπνίν ζέηεη ηνλ θφκβν F′ (G′) ζηελ ζηάζκε ―low‖ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο 
(δεχηεξεο) εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ, εθφζνλ ν θαζξέπηεο είλαη θπξίαξρνο 
έλαληη ηνπ ηξαλδίζηνξ θφξηνπ MFL (MGL). Δπνκέλσο, ν θφκβνο F (G) ζα κεηαβεί 
ζηελ ζηάζκε ―high‖ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εκηπεξηφδνπ θαη ην ζθάικα ζα 
αληρλεπζεί. Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο είλαη TSC σο πξνο απηά ηα είδε ζθαικάησλ. 

β) Ζ εκθάληζε ελφο ζθάικαηνο TSON ζην MFC (MGC) ηνπ ππνθπθιψκαηνο FSB 
(GSB), ζα είρε σο απνηέιεζκα, φπσο ζηελ πεξίπησζε (α), ηελ κεηάβαζε ηνπ 
θφκβνπ F (G) ηνπ ειεγθηή ζηελ ζηάζκε ―high‖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 
(δεχηεξεο) εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. Καηά ζπλέπεηα, απηφ ην ζθάικα είλαη 
αληρλεχζηκν θαη ν ειεγθηήο είλαη TSC σο πξνο απηφ ην ζθάικα. Δπίζεο, έλα 
ζθάικα TSON ζην ηξαλδίζηνξ MFL (MGL) είηε ζα νδεγήζεη ηνλ θφκβν F (G) 
ζηελ ζηάζκε ―low‖  ζηε δεχηεξε (πξψηε) πεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ ή δελ ζα 
επεξεάζεη θαζφινπ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ειεγθηήο είλαη 
TSC ή SCD σο πξνο απηφ ην ζθάικα.  

γ) Ζ παξνπζία ελφο ζθάικαηνο TSON ζην ηξαλδίζηνξ MFM1 (MGM1) ζα εκπνδίζεη 
θαη ζα δηαθφςεη νπνηαδήπνηε δηέιεπζε ξεχκαηνο ζηνλ δεμί θιάδν ηνπ θαζξέπηε 
δειαδή ηνπ ηξαλδίζηνξ MFM2 (MGM2), κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηε ζηάζκε 
―low‖ ζηνλ θφκβν F (G) ζηελ έμνδν ηνπ ειεγθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 
(πξψηεο) εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. Δπνκέλσο, απηφ ην είδνο ζθάικαηνο είλαη 
αληρλεχζηκν θαη ν ειεγθηήο είλαη TSC φζνλ αθνξά απηφ ην ζθάικα. Δπίζεο, έλα 
ζθάικα TSON ζην ηξαλδίζηνξ MFM2 (MGM2) ζα νδεγήζεη ηελ έμνδν F (G) ηνπ 
ειεγθηή ζηε ζηάζκε ―high‖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο (δεχηεξεο) εκηπεξηφδνπ 
ηνπ ξνινγηνχ. Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο είλαη TSC σο πξνο ην ζθάικα TSON ηνπ 
ηξαλδίζηνξ MFM2 (MGM2).  

δ) Έλα ζθάικα TSON ζην pMOS (nMOS) ηξαλδίζηνξ ηνπ αλαζηξνθέα είηε ζα 
νδεγήζεη ηελ έμνδν F ή G ζε κηα ηέηνηα ζηάζκε ε νπνία ζα αληηκεησπηζηεί απφ 
ην αληίζηνηρν Flip-Flop σο ζηάζκε ―low‖ (―high‖), είηε δελ ζα επεξεάζεη θαζφινπ 
ηελ ινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγθηή. Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο είλαη είηε TSC, είηε 
SCD σο πξνο απηά ηα είδε ζθαικάησλ.  

ε) Σέινο, ζθάικαηα TSON ηα νπνία επεξεάδνπλ ηα ηξαλδίζηνξ ησλ Flip-Flops 
DETDFF έρεη δεηρζεί ζηελ εξγαζία [105] φηη είλαη αληρλεχζηκα θαη επνκέλσο ν 
ειεγθηήο είλαη TSC σο πξνο απηά ηα είδε ζθαικάησλ. 

 

3.3.4  Μεηαβαηηθά ζθάικαηα 

Γηα ηα κεηαβαηηθά ζθάικαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα εμ’ αηηίαο ελφο single event 
transients ζε έλαλ θφκβν ηνπ ειεγθηή, ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε, ν 
κεηαβαηηθφο παικφο εμαζζελεί ζηνπο εζσηεξηθνχο θφκβνπο ηνπ ειεγθηή ρσξίο λα 
επεξεάδεη ηνλ θφκβν F (ή G) δειαδή ν παικφο δελ καλδαιψλεηαη ζηα DETDFF Flip-
Flops απφ ηελ αθκή ζθαλδαιηζκνχ (triggering edge) ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ ξνινγηνχ 
DCLK θαη έηζη ν ειεγθηήο είλαη SCD. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε επίδξαζε ηνπ παικνχ 
δηαδίδεηαη κέρξη ηνλ θφκβν F ή G ηνπ ειεγθηή (κφλν έλαο θφκβνο επεξεάδεηαη 
δεδνκέλνπ φηη ηα δχν ππνθπθιψκαηα είλαη αλεμάξηεηα) θαη καλδαιψλεηαη απφ ην 
αληίζηνηρν DETDFF Flip-Flop φπνπ θαη αληρλεχεηαη, κε απνηέιεζκα ν ειεγθηήο λα είλαη 
TSC σο πξνο απηφ ην ζθάικα.  
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3.4  ρεδηαζκόο θαη απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο. 

Ο πξνηεηλφκελνο παξάιιεινο ειεγθηήο θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ έρεη ζρεδηαζηεί ζε 
ηερλνινγία CMOS 0,18κm ηεο ST Microelectronics γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο 
κεηαβιεηήο n πνπ θπκαίλνληαη απφ 8 σο 512. Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 1,8V. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή έρεη επαιεζεπηεί 
κε πξνζνκνηψζεηο ζέηνληαο α) ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ζε έλα δηάζηεκα ±10% ηεο 
θαλνληθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή απφ 1,62V έσο 1,98V, β) ζέηνληαο επίζεο ηελ 
ζεξκνθξαζία ζην δηάζηεκα (00C-1250C) θαη γ) ζέηνληαο ηέινο ηηο παξακέηξνπο ζηηο 
αθξαίεο επηηξεπηέο ηηκέο ηεο ηερλνινγίαο (fast θαη slow corner). Ζ παξαπάλσ 
δηαδηθαζία αλαθέξεηαη θαη σο PVT (Process Voltage Temperature) ζπλζήθεο 
πξνζνκνίσζεο. Οη δηαζηάζεηο φισλ ησλ ηξαλδίζηνξ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 
ζρεδίαζε ηνπ ειεγθηή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ δηαηξηβή απηή είλαη ζηαζεξέο γηα 
νπνηαδήπνηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο n, εθηφο απφ ηα δχν ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηψλ. Οη 
δηαζηάζεηο ησλ ηξαλδίζηνξ ηνπ ειεγθηή θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1. Σα κεγέζε ησλ δχν 
ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηψλ MFM1-MFM2 (θαη MGM1-MGM2) εμαξηψληαη απφ ηελ ηηκή 
ηεο κεηαβιεηήο n. ηνλ πίλαθα 3.2 θαίλεηαη ην πιάηνο W ησλ ηξαλδίζηνξ απηψλ ζε κm 
γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ n (L=0,18κm παληνχ).  

 
Πίλαθαο 3.1. Γηαζηάζεηο ησλ ηξαλδίζηνξ ηνπ ειεγθηή  W/L ζε κm. 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΣΧΝ ΣΑΝΕΗΣΟΡ FSB ΚΑΗ GSB  - ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΚΑΘΡΔΠΣΧΝ ΡΔΤΜΑΣΟ 

 DETD Flip-Flop 

MPXj 

MPYj 

MNXj 

MNYj 

MFC 

MGC 

MFL, 

MFG 

Mirror 

Inverter 

pMOS 

Mirror 

Inverter 

nMOS 

M1, M2 

M4, M5 

M3 

M7 
M6 M8 

Inverter 

pMOS 

Inverter 

nMOS 

0.5 / 0.18 0.28 / 0.18 0.5 / 0.8 1.24 / 0.18 0.7/ 0.18 1.1 / 0.26 1.54/ 0.18 0.46 / 0.18 1.02 / 0.18 0.56 / 0.18 0.28 / 0.18 

 

Πίλαθαο 3.2. Γηαζηάζεηο ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηώλ ξεύκαηνο ζε κm. 

n-variable 8 16 32 64 128 256 512 

Width (κm) 

{MFM1(MGM1)–MFM2(MGM2)} 
0.6–2.8 1.0–3.5 1.9–4.5 3.0–6.2 4.0–9.0 4.7–12.0 5.0–14.0 

 

Απφ φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ην ζεκείν απηφ είλαη πξνθαλέο φηη γηα ηε θπζηθή 
ζρεδίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο απηφκαηεο 
γελλήηξηεο θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ (layout), φπσο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 
ζρεδηαζκφ κλεκψλ, θαη λα θαηαζθεπάδνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ θαηάιιειν ειεγθηή, 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιή θαη κηθξή βηβιηνζήθε. Ζ βηβιηνζήθε ζα απνηειείηαη απφ:  α) 
ην δηπιφ δεχγνο ησλ ηξαλδίζηνξ (pMOS and nMOS), β) ην ηξαλδίζηνξ γηα ηα MFC θαη 
MGC, γ) ην ηξαλδίζηνξ γηα ηα MFL θαη MGL, δ) κία πχιε αλαζηξνθέα (ΝΟΣ), ε) έλα 
DETDFF Flip-Flop θαη ζη) επηά δηαθνξεηηθνχο θαζξέπηεο κε ην αληίζηνηρν ηξαλδίζηνξ 
θφξηνπ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ n. ηελ παξάγξαθν (ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ) 3.6.5 
ζα δνζνχλ επηπιένλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε απηή ηε δπλαηφηεηα.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή δηπινχ ζπξκνχ (TRC) έρεη επαιεζεπηεί φηαλ 
δελ έρνπκε ηελ εκθάληζε ζθάικαηνο ζηηο εηζφδνπο ή ζην ίδην ην θχθισκα ηνπ ειεγθηή. 
Έρεη γίλεη επίζεο έιεγρνο θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ εκθαλίδνληαη δηάθνξα πηζαλά 
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ζθάικαηα φπσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 3.3. Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 
έρνπλ εμεηαζηεί φηαλ ζηελ είζνδν ηνπ ειεγθηή εκθαλίδνληαη φιεο νη θσδηθέο αιιά θαη 
φιεο νη κε θσδηθέο ιέμεηο. 

Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο επηδφζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή κε ηνλ θαιχηεξν αληίζηνηρν 
ειεγθηή ζηελ βηβιηνγξαθία, πξνρσξήζακε ζηε ζρεδίαζε ηνπ ειεγθηή πνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία [105]. Ζ ζρεδίαζε έγηλε γηα ηνλ ίδην αξηζκφ εηζφδσλ (ίδηα 
ηηκή ηεο κεηαβιεηήο n). Ζ βειηηζηνπνίεζε θαη ζηηο δχν ζρεδηάζεηο έγηλε σο πξνο ηελ 
ηαρχηεηα, δειαδή ζηφρνο ηεο ζρεδίαζεο ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο. 
Δπίζεο, θαη νη δχν ειεγθηέο ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην 
πιήξεο εχξνο κεηαβνιψλ PVT (process, ηξνθνδνζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο).  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ αλάκεζα ζηνπο δχν ειεγθηέο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 
3.3, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ρξφλνη θαζπζηέξεζεο, νη αλάγθεο ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ 
θαη ε θαηαλάισζε ηζρχνο ησλ δχν ειεγθηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο ζηήιεο 2 θαη 3 
παξνπζηάδνληαη νη αλάγθεο ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ ησλ θπθισκάησλ κεηξεκέλεο ζε 
κνλαδηαία ηξαλδίζηνξ (Unit Size Transistor – UST). Οη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζε 
απηέο ηηο ζηήιεο δειψλνπλ ην πιήζνο ησλ ηξαλδίζηνξ ειάρηζηεο δηάζηαζεο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο επηθάλεηα 
ππξηηίνπ κε ην θχθισκα. ηελ ζηήιε 4 θαίλεηαη ε πνζνζηηαία ζχγθξηζε ζηελ επηθάλεηα 
κεηαμχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή θαη ηνπ ειεγθηή ζηελ εξγαζία [105]. ηηο επφκελεο 
ζηήιεο παξνπζηάδνληαη κεξηθέο βαζηθέο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα δχν θπθιψκαηα. Οη 
ζπγθξίζεηο απηέο πξνέθπςαλ απφ πξνζνκνηψζεηο. ηηο ζηήιεο 5 θαη 6 θαίλνληαη νη 
ρξφλνη απφθξηζεο νη νπνίνη επεηεχρζεζαλ θάησ απφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο 
(worst case), δειαδή ειάρηζηε ηάζε ηξνθνδνζίαο, κέγηζηε ζεξκνθξαζία θαη slow 
process corner. ηηο ζηήιεο 8 θαη 9 θαίλεηαη ε θαηαλάισζε ησλ θπθισκάησλ κε 
απνπζία ζθάικαηνο. ηηο ζηήιεο 7 θαη 10 δίδεηαη ε πνζνζηηαία ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα 
δχν θπθιψκαηα.  

 

Πίλαθαο 3.3.  ύγθξηζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ειεγθηή κε ηνλ ειεγθηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ [105] 
σο πξνο  i) ηελ επηθάλεηα ππξηηίνπ,  ii) ηελ θαζπζηέξεζε θαη   iii) ηελ θαηαλάισζε. 

 

είζνδνη 

- n -  

Δπηθάλεηα ππξηηίνπ  (UST) Καζπζηέξεζε (ps) θαηαλάισζε (κW) 

Πξνηεηλφκελνο [105] Μείσζε Πξνηεηλφκελνο [105] Μείσζε Πξνηεηλφκελνο [105] Μείσζε 

8 187 252 25,8% 298 355 16,1% 64 21.3 -200,5% 

16 239 415 42,4% 328 505 35,0% 95 27.7 -243,0% 

32 342 776 55,9% 375 775 51,6% 109 40 -172,5% 

64 540 2324 76,8% 408 1205 66,1% 119 87.1 -36,6% 

128 924 7925 88,3% 517 1845 72,0% 136 245 44,5% 

256 1663 34965 95,2% 695 3097 77,6% 174 976 82,2% 

512 3106 135675 97,7% 1055 4965 78,8% 215 3840 94,4% 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.3, νη επηδφζεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή είλαη θαιχηεξεο 
απφ απηέο ηνπ ειεγθηή ζηελ εξγαζία [105] θαη σο πξνο ηελ επηθάλεηα αιιά θαη ηελ 
ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, γηα κεγάιν αξηζκφ 
εηζφδσλ (n>64) ν λένο ειεγθηήο ππεξέρεη επηπξφζζεηα θαη ζηελ θαηαλάισζε. 

ην ζρήκα 3.5 θαίλεηαη ν ρξφλνο απφθξηζεο γηα ηνπο δχν ειεγθηέο. Ζ κεγάιε ηαρχηεηα 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ειεγθηή νθείιεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ξεύκαηνο (current mode). 
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Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηνπνινγία ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη 
ζε απηφλ ηνλ ειεγθηή, έρνπκε πνιχ γξήγνξε αλίρλεπζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηέξρεηαη απφ 
ηελ ζπζηνηρία ησλ παξάιιεια ζπλδεδεκέλσλ δεπγψλ ηξαλδίζηνξ. Ζ αλίρλεπζε ηνπ 
ξεχκαηνο γίλεηαη άκεζα θαη ρσξίο λα είλαη αλάγθε ε ηάζε ζηνλ θφκβν N_F (ή ζηνλ 
θφκβν N_G) λα κεηαβεί απφ ην δπλακηθφ ηξνθνδνζίαο ζην δπλακηθφ ηεο γεο ή ην 
αληίζηξνθν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη επεηδή νη θφκβνη απηνί παξνπζηάδνπλ κεγάιε 
ρσξεηηθφηεηα, ε αλίρλεπζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ηάζεο ζηνπο θφκβνπο απηνχο ζα 
απαηηνχζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ρξφλν. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη αληίζηνηρνη 
ρξφλνη θαζπζηέξεζεο ζηελ εξγαζία [105] είλαη εμαηξεηηθά κεγαιχηεξνη. Με ηε ιεηηνπξγία 
ξεύκαηνο (current mode) πνπ πξνηείλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία κπνξνχκε λα 
εμαζθαιίζνπκε κεγάιεο ηαρχηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο κηθξή επηθάλεηα ππξηηίνπ ζε 
αληίζεζε κε ηελ εξγαζία[105], ηδηαίηεξα γηα κεγάιν αξηζκφ εηζφδσλ (n). Δπηπξφζζεηα 
φκσο, πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ν θάζε θαζξέπηεο δηαξξέεηαη απφ έλα κηθξφ DC 
ξεχκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο εκηπεξηφδνπ. 

 

 
ρήκα 3.5. Υξόλνο απόθξηζεο σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνύ εηζόδσλ. 

 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη παξά ηελ κείσζε ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο πνπ έρνπκε ζηηο 
λεφηεξεο θαη κειινληηθέο ηερλνινγίεο νη επηδφζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο δελ 
αλακέλεηαη λα ππνβαζκηζηνχλ θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο. ηελ 
αλαθνξά [113] βιέπνπκε φηη ζηελ ηερλνινγία CMOS είλαη εθηθηφ λα δηαηεξεζεί απφ 
γεληά ζε γεληά κηα αχμεζε θαηά 25% ηνπ ξεχκαηνο νδήγεζεο κε ην ίδην ππνθαησθιηθφ 
ξεχκα δηαξξνήο ρξεζηκνπνηψληαο ηξαλδίζηνξ κεηαιιηθήο πχιεο θαη πςειήο ηηκήο k γηα 
ην κνλσηή ηεο πχιεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα ηξαλδίζηνξ εηζφδνπ ζα κπνξνχλ λα 
νδεγήζνπλ επαξθψο ηα ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ζε κηα κειινληηθή πινπνίεζε ειεγθηή 
TRC πςειήο ηαρχηεηαο. 

Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ επαηζζεζία ηνπ ειεγθηή ζην ζφξπβν, αλαθέξνπκε φηη νη 
είζνδνί ηνπ είλαη ςεθηαθά ζήκαηα (δειαδή ζήκαηα κε ηηκέο VDD ή GND θαη φρη 
αλαινγηθά ζήκαηα κε κηθξφ πιάηνο). Σα ςεθηαθά ζήκαηα ζηελ είζνδν έρνπλ 
θαζνξηζκέλα επαθξηβψο ηα πεξηζψξηα ζνξχβνπ. Καζψο ν ειεγθηήο δελ νδεγείηαη ζηελ 
είζνδφ ηνπ απφ κηθξά ζήκαηα είλαη εγγελψο αλαίζζεηνο ζηνλ ζφξπβν ησλ ζεκάησλ 
εηζφδνπ. 
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3.5 Σξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ειεγθηή γηα πιήξε αλίρλεπζε ζθαικάησλ 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δπλαηφηεηα ηνπ ειεγθηή γηα απηνέιεγρν ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα αληρλεχεη ζθάικαηα κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ 
(ζρήκα 3.6) κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ειεγθηή [114]. ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ 
ειεγθηή, απηή δειαδή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.2, ην θαζέλα απφ ηα δχν ζήκαηα 
εηζφδνπ Υj θαη Τj νδεγεί έλα δεπγάξη pMOS ηξαλδίζηνξ ζπλδεκέλσλ ζε ζεηξά θαη έλα 
δεπγάξη nMOS ηξαλδίζηνξ ζπλδεκέλσλ επίζεο ζε ζεηξά. Απηά ηα ηέζζεξα ηξαλδίζηνξ 
ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα. ην θχθισκα ηνπ λένπ (ηξνπνπνηεκέλνπ) ειεγθηή έρεη 
πξνζηεζεί ζηελ νκάδα θαη έλα πέκπην nMOS ηξαλδίζηνξ ην νπνίν νδεγείηαη απφ έλα 
ζήκα Select Sj. Απηφ ην πέκπην ηξαλδίζηνξ «ζπλδέεη» ηα δχν δεχγε φπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 3.6 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απμήζεη ηελ δπλαηφηεηα δνθηκήο ηεο νκάδαο ησλ 
ηεζζάξσλ ηξαλδίζηνξ σο πξνο ηα ζθάικαηα TSOP. Σα πξφζζεηα ηξαλδίζηνξ 
αληηθαζηζηνχλ ηα ηξαλδίζηνξ MFC θαη MGC ηνπ ζρήκαηνο 3.2 θαη εθηεινχλ αθξηβψο ηελ 
ίδηα ιεηηνπξγία ζηα δχν ππνθπθιψκαηα φπσο ηα ηξαλδίζηνξ MFC θαη MGC. 

 

 

 

 
ρήκα 3.6. Ο ηξνπνπνηεκέλνο ειεγθηήο θώδηθα δηπινύ ζπξκνύ, k=n/2. 

G’ 

MGL 

MGM1 MGM2 

N_G 

G 

GSB VDD 

VDD 

Gnd Gnd 

CLK . . . 

Yk+1 

Xk+1 

Sk+1 

Yk+2 

Xk+2 

Sk+2 

Yn 

Xn 

Sn 

ZG 

DCLK 

DETDFF 

D Z 

Q1 

Q2 

MNXn 

MNYn 

MPXn 

MPYn 

Οκάδα πέληε ηξαλδίζηνξ 

 

F’ 

MFL 

MFM1 MFM2 

N_F 

F 

FSB 

VDD 

VDD 

Gnd Gnd 

CLKB 

. . . 
Y1 

X1 

S1 

Y2 

X2 

S2 

Yk 

Xk 

Sk 

ZF 

DETDFF 

DCLK 

Q1 

Q2 

D 
Z 

MNXk 

MNYk 

MPXk 

MPYk 

Οκάδα πέληε ηξαλδίζηνξ 



ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CMOS ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ 

σηήξηνο Γ. Μαηαθηάο                                                        83       

 

Σν ζήκα επηινγήο Select Sj (j[1,…,n]) παξάγεηαη απφ έλαλ θπθιηθφ θαηαρσξεηή 
νιίζζεζεο (Cyclic Shift Register, CSR) κήθνπο k=n/2 θαη απφ κία ζπζηνηρία ππιψλ 
NOR φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.7. Ζ αξρηθή ηηκή ησλ bits πνπ ηίζεληαη ζηνλ 
θαηαρσξεηή απηφ, είλαη ηέηνηα ψζηε λα πεξηέρεη κφλν ζε κία ζέζε ηελ ηηκή ―0‖. Όηαλ ην 

ξνιφη έρεη ηελ ηηκή ―0‖ (CLK=―0‖) ηφηε Sj=0 (γηα φια ηα j[1,…,n]) εθηφο απφ έλα κφλν 

ζήκα Sr (r[1,…,k]), ην νπνίν έρεη ηελ ηηκή ―1‖. Σν ζήκα Sr, πξνέξρεηαη απφ ηελ ζέζε r 
ηνπ θαηαρσξεηή ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή, εθείλε ηε ζηηγκή, πνπ έρεη ηελ ηηκή ―0‖. Όηαλ 

ην ξνιφη έρεη ηελ ηηκή ―1‖ ( CLK=―1‖) ηφηε Sj=0  (γηα φια ηα j[1,…,n]) εθηφο απφ έλα 

κφλν ζήκα Sk+r  (r[1,…,k]), ην νπνίν έρεη ηελ ηηκή ―1‖. Σν ζήκα απηφ, ην Sk+r , επίζεο 
πξνέξρεηαη απφ ηελ ζέζε r ηνπ θαηαρσξεηή πνπ πεξηέρεη ηελ ηηκή ―0‖. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ην n είλαη πεξηηηφ ηφηε k=n/2 θαη πξέπεη λα πξνζηεζεί κία 
επηπιένλ (dummy) νκάδα πέληε ηξαλδίζηνξ ζην ππνθχθισκα GSB. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν θαη ηα δχν ππνθπθιψκαηα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ νκάδσλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε 
απαηηνχκελε ζπκκεηξία ζηνλ ειεγθηή. Οη είζνδνη Υ θαη Τ ηεο επηπιένλ dummy νκάδαο 
νδεγνχληαη απφ ζηαζεξέο (κφληκεο) ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο. 

Οη έμνδνη ΕF θαη ΕG ηνπ ειεγθηή έρνπλ πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο, ζηελ 
πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο θαη κε- ζπκπιεξσκαηηθέο ζηε πεξίπησζε παξνπζίαο 
ζθάικαηνο παξέρνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ έλδεημε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, ρσξίδεηαη ζε δχν 
θάζεηο αλάινγα κε ηελ εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ θαη είλαη εληειψο δηαθαλήο γηα ην ππφ 
παξαθνινχζεζε θχθισκα. 

 ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο ( jj YX    j[1,…,n]) θαη ζε θάζε κία 

απφ ηηο δχν θάζεηο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

α) ηελ πξψηε εκηπεξίνδν, φηαλ CLK=―1‖ , θάζε δεχγνο ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγείηαη 

απφ ηα ζήκαηα εηζφδνπ (Υj, Τj, j[1,…,n]) έρεη έλα ηξαλδίζηνξ ζε αγψγηκε θαη έλα ζε κε 
αγψγηκε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, φια ηα ηξαλδίζηνξ ζην ππνθχθισκα FSB ηα νπνία 

νδεγνχληαη απφ ηα ζήκαηα Sj (jk) είλαη ζε κε αγψγηκε θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, δελ 
δηέξρεηαη θαλέλα ξεχκα απφ ηελ είζνδν ηνπ αληίζηνηρνπ θαζξέπηε (FSB) κε 

απνηέιεζκα ν θφκβνο F λα θνξηίδεηαη ζηελ ηάζε VDD κέζσ ηνπ ηξαλδίζηνξ MFL ην 
νπνίν άγεη. Όκσο ζην ππνθχθισκα GSB ππάξρεη έλα ηξαλδίζηνξ ην νπνίν νδεγείηαη 

απφ ην ζήκα Sk+r, (r[1,…,k]), θαη ην νπνίν άγεη (Sk+r=―1‖) κε απνηέιεζκα λα 
δεκηνπξγείηαη κηα αγψγηκε δηαδξνκή κεηαμχ ηεο VDD θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ αληίζηνηρνπ 
θαζξέπηε (N_G) δηακέζνπ ελφο pMOS θαη ελφο nMOS ηξαλδίζηνξ απφ ηα δχν δεχγε 
απηήο ηεο νκάδαο πνπ αλήθεη ην Sk+r. Σν πνην απφ ηα δχν ηξαλδίζηνξ ηνπ δεχγνπο ζα 
άγεη εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ πνπ έρνπκε ζηελ αληίζηνηρε είζνδν (Υk+r, Τk+r). Απηή 
είλαη ε κνλαδηθή αγψγηκε δηαδξνκή.  

Δπίζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εκηπεξηφδνπ ην ηξαλδίζηνξ MGL βξίζθεηαη ζε κε 

αγψγηκε θαηάζηαζε θαη ην ξεχκα πνπ δίλεη ν θαζξέπηεο εθθνξηίδεη ηνλ θφκβν G πξνο 
ηελ γε (Gnd). πλεπψο, νη έμνδνη F θαη G ζα παξνπζηάδνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο (―0‖ 
θαη ―1‖ αληίζηνηρα) ζηελ πξψηε εκηπεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηηο 
εμφδνπο ZF θαη ZG ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ αθκή ζθαλδαιηζκνχ ηνπ ζήκαηνο DCLK 
(θαζπζηεξεκέλν ζήκα ξνινγηνχ).  

β) Οκνίσο, ζηε δεχηεξε εκηπεξίνδν φηαλ CLK=―0‖, ζα έρνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ ―1‖ 
ζην πξψην ππνθχθισκα FSB κε απνηέιεζκα νη αληίζηνηρεο έμνδνη ZF θαη ZG λα είλαη ―1‖  
θαη ―0‖ αληίζηνηρα. 
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Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζθάικα νη έμνδνη ZF θαη ZG ζα 
εκθαλίδνπλ πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ είζνδν ηνπ ειεγθηή εκθαληζηεί ζήκα πνπ δελ 
αλήθεη ζηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ, ε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο είλαη ε ίδηα 
αθξηβψο φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ειεγθηή ζηελ 
παξάγξαθν 3.2 (βιέπε ζρήκα 3.2): 

α) αλ ε κε θσδηθή ιέμε εηζφδνπ επηδξά κφλν ζην ηκήκα FSB ηφηε θαη νη δχν θφκβνη F 
θαη G ζα κεηαβνχλ ζηελ ζηάζκε ―1‖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εκηπεξηφδνπ ηνπ 
ξνινγηνχ CLK,  

β) αλ ε κε θσδηθή ιέμε εηζφδνπ επηδξά κφλν ζην ηκήκα GSB ηφηε θαη νη δχν θφκβνη 
F θαη G ζα κεηαβνχλ ζηελ ζηάζκε ―1‖ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο εκηπεξηφδνπ ηνπ 
ξνινγηνχ CLK θαη  

Q 
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CLKB 

D 

M1 
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VDD 

M2 
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M4 

CLKB 
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M5 
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M7 

M8 

Gnd 

D Q 

S1 Sk+1 

Q1 
D Q 

CLKB 

CLK 

Q2 

S2 Sk+2 

. . . 
D Q 

Qk 

Sk Sn 

. . . 

DFF1 DFF2 DFFk 

ΚΤΚΛΗΚΟ ΚΑΣΑΥΧΡΖΣΖ ΟΛΗΘΖΖ 

k=n/2 

ρήκα 3.7. Σν θύθισκα παξαγσγήο ησλ ζεκάησλ επηινγήο (Select, Sj ). 
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γ) αλ ε κε θσδηθή ιέμε εηζφδνπ επηδξά θαη ζην ηκήκα FSB θαη ζην ηκήκα GSB, ηφηε 
θαη νη δχν θφκβνη F θαη G ζα κεηαβνχλ ζηελ ζηάζκε ―1‖ θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο 
πεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. Οη έμνδνη F θαη G ησλ θαζξεπηψλ καλδαιψλνληαη απφ ηα 
DETDFF θαη ζηηο δχν αθκέο ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ ξνινγηνχ DCLK θαη εκθαλίδνληαη ζηηο 
εμφδνπο ηνπ ειεγθηή ηηο ZF θαη ZG. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε εθαξκνγή δεχγνπο ζεκάησλ 
(X,Y) πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θψδηθα δηπινχ ζπξκνχ ζε νπνηαδήπνηε είζνδν ηνπ 
ειεγθηή ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ έλδεημε παξνπζίαο ηνπ ιάζνπο. 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ην θχθισκα είλαη θσδηθά δηαρσξίζηκν 
(Code Disjoined).  

 

3.6 ρεδηαζκόο θαη ηθαλόηεηα απηνειέγρνπ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ειεγθηή  

ε απηή ηελ παξάγξαθν, ζα εμεηαζηεί ε ηδηφηεηα απηνειέγρνπ ηνπ λένπ ειεγθηή θάησ 
απφ ην ίδην ζχλνιν ζθαικάησλ κε ηνλ πξνεγνχκελν απινχζηεξν ειεγθηή απηφλ ηνπ 
ζρήκαηνο 3.2. Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν λένο ειεγθηήο ν νπνίνο ηψξα πεξηέρεη θαη έλαλ 
θπθιηθφ νιηζζεηή (CSR Cyclic Shift Register), λα πιεξνί ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηνειέγρνπ 
ρξεηάδεηαη λα πξνζηεζνχλ ζε θάζε ππνθχθισκα δχν ηξαλδίζηνξ pMOS ζπλδεκέλα ζε 
ζεηξά. Σα δχν απηά ηξαλδίζηνξ ηνπνζεηνχληαη θαη ζην FSB θαη ην GSB ηκήκα θαη 
νδεγνχληαη απφ ηηο εμφδνπο δχν νπνηαδήπνηε δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ ηνπ νιηζζεηή (CSR). 
ην ζρήκα 3.6, γηα παξάδεηγκα, νδεγνχληαη απφ ηα ζήκαηα Q1 θαη Q2. ηελ πεξίπησζε 
απνπζίαο ζθάικαηνο ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δχν απηά ηξαλδίζηνξ ζα βξίζθεηαη ζε κε 
αγψγηκε θαηάζηαζε θαη επνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή δελ επεξεάδεηαη.  

 

3.6.1  θάικαηα κόληκεο ηηκήο γξακκήο  

Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο ζθαικάησλ κφληκεο ηηκήο (SA) ζε γξακκή είλαη ίδηεο αθξηβψο 
κε απηέο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.3.1 δειαδή:  

α) ζθάικαηα SA ζηηο γξακκέο εηζφδνπ ηνπ ειεγθηή Υj, Τj, (j[1,…,n]), 

β) ζθάικαηα SA ζηηο γξακκέο F, G, ΕF θαη ΕG,  

γ) ζθάικαηα SA ζηηο εζσηεξηθέο γξακκέο ηνπ ειεγθηή N_F, F, N_G θαη G θαη  

δ) ζθάικαηα SA ζηηο εζσηεξηθέο γξακκέο ησλ DETDFF Flip-Flops.  

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ν ειεγθηήο είλαη νιηθά απηνειεγρφκελνο (TSC) φζνλ 
αθνξά απηφ ην είδνο ζθαικάησλ. 

ε) Έλα ζθάικα SA ―0‖ πάλσ ζηε γξακκή κε ην ζήκα επηινγήο Sj ζα απνηξέςεη ηνλ 
ζρεκαηηζκφ αγψγηκεο δηαδξνκήο ζην αληίζηνηρν ππνθχθισκα FSB (GSB) θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο (πξψηεο) εκηπεξηφδνπ φηαλ θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ε 
ηηκή ηνπ ζήκαηνο Sj πξέπεη λα είλαη ―1‖. Σν γεγνλφο απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα 
θαη νη δχν θφκβνη F θαη G λα είλαη ―0‖ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εκηπεξηφδνπ. Έλα 
ζθάικα SA ―1‖ πάλσ ζηελ γξακκή κε ην ζήκα επηινγήο Sj ζα δεκηνπξγήζεη 
αγψγηκε δηαδξνκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο (δεχηεξεο) εκηπεξηφδνπ ζην ηκήκα 
FSB (GSB), πξάγκα πνπ δελ έπξεπε λα ζπκβεί θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δηφηη 
θαη νη δχν θφκβνη F θαη G ζα είλαη ―1‖ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εκηπεξηφδνπ. 
Δπνκέλσο, ν ειεγθηήο είλαη TSC φζνλ αθνξά θαη απηά ηα ζθάικαηα. 

ζη) Έλα ζθάικα SA ―1‖ ζε κηα έμνδν Qr (r[1,…,k]) ζε θάπνην απφ ηα Flip-Flop ηνπ 
CSR (ή ηζνδχλακα ζηελ αληίζηνηρε είζνδν ηεο πχιεο NOR) ζα νδεγήζεη ζε κηα 
θαηάζηαζε φπνπ φιεο νη έμνδνη ησλ Flip-Flop ηνπ CSR ζα κεηαβνχλ ζηελ ζηάζκε 
―1‖ κεηά απφ k -ην πνιχ- θχθινπο ξνινγηνχ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δελ ζα 
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κπνξεί θαλέλα ζήκα επηινγήο Sj λα είλαη ελεξγνπνηεκέλν, κε απνηέιεζκα θαη νη 
δχν έμνδνη F θαη G λα δίλνπλ ―0‖ . Οκνίσο, έλα ζθάικα SA ―0‖ ζε απηέο ηηο γξακκέο 
ζα νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ φια ηα ζήκαηα Qr ηνπ CSR ζα γίλνπλ ―0‖, κεηά 
απφ k (ην πνιχ) θχθινπο ξνινγηνχ. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη ηα δχν δεχγε ησλ 
pMOS ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγνχληαη απφ ηα Q1 θαη Q2 ζηα ππνθπθιψκαηα FSB θαη 
GSB ζα είλαη ζε αγψγηκε θαηάζηαζε γηα κηα νιφθιεξε πεξίνδν ξνινγηνχ. 
Δπνκέλσο, θαη νη δχν έμνδνη F θαη G ζα βξεζνχλ ζηελ ζηάζκε ―1‖. Ο ειεγθηήο είλαη 
TSC θαη γηα απηφ ην είδνο ζθαικάησλ. 

δ) Έλα ζθάικα SA ―1‖ ζηελ γξακκή CLK (CLKB) είλαη ηζνδχλακν κε έλα ζθάικα 
κφληκεο ηηκήο ―1‖ πάλσ ζηελ γξακκή G (F) (εθφζνλ ηα ζήκαηα ξνινγηνχ νδεγνχλ 
ηα ηξαλδίζηνξ θφξηνπ MGL θαη MFL αληίζηνηρα) θαη ην θχθισκα είλαη TSC φζνλ 
αθνξά απηφ ην είδνο ζθαικάησλ. Έλα ζθάικα SA ―0‖ ζηελ γξακκή CLK (CLKB) 

είλαη ηζνδχλακν κε έλα ζθάικα SA ―1‖ (―0‖) πάλσ ζηελ έμνδν Qr (r[1,…,k]) ηνπ 
DFF (ζρήκα. 3.7). Δπηπξφζζεηα, ε κία είζνδνο ηεο θάζε πχιεο NOR ε νπνία 

παξάγεη ηα ζήκαηα Sr (Sk+r):(r[1,…,k]) νδεγείηαη απφ ην Qr θαη ε άιιε είζνδνο 
νδεγείηαη απφ ην ζρεηηθφ ζήκα ξνινγηνχ. Δθφζνλ ινηπφλ ηα ζήκαηα ξνινγηψλ CLK 
(CLKB) είλαη κφληκα ζηελ ηηκή ―0‖, ηα ζήκαηα εμφδνπ Sr (Sk+r) ησλ ππιψλ NOR ζα 
είλαη κφληκα ζηελ ηηκή ―0‖ (―1‖) θαη ε πεξίπησζε απηή είλαη ηζνδχλακε κε ηελ 
πεξίπησζε (ε). πλεπψο, ν ειεγθηήο είλαη TSC θαη γηα απηφ ην είδνο ζθαικάησλ. 

 

3.6.2 θάικαηα κόληκα κε αγώγηκσλ ηξαλδίζηνξ 

Σα ζθάικαηα TSOP αλαιχνληαη σο εμήο:  

α) Έλα ζθάικα TSOP ην νπνίν νδεγείηαη απφ ην ζήκα εηζφδνπ Υj ή Τj ζην 
ππνθχθισκα FSB (GSB), είλαη αληρλεχζηκν, δηφηη ππάξρεη κηα θσδηθή ιέμε ε (Υj, 
Τj)=(0,1) ή (1,0) αληίζηνηρα, ε νπνία αλ εθαξκνζηεί ζηηο εηζφδνπο ηνπ ειεγθηή ην 
ελεξγνπνηεί. Τπφ ηελ παξνπζία απηνχ ηνπ ζθάικαηνο, ε εθαξκνγή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο θσδηθήο ιέμεο ζηηο εηζφδνπο ηνπ ειεγθηή, ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα 
κελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θακία αγψγηκε δηαδξνκή ζην ηκήκα FSB (GSB) θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο (πξψηεο) εκηπεξηφδνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο φπνπ ην ζήκα επηινγήο Sj είλαη ―1‖. Υσξίο ηελ χπαξμε ηνπ ζθάικαηνο 
ην ππφ εμέηαζε ηξαλδίζηνξ πξέπεη λα είλαη ζε αγψγηκε θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ 
ηηκή πνπ έρεη ην ζήκα ζηελ είζνδφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ινηπφλ κφληκα κε 
αγψγηκνπ ηξαλδίζηνξ ζηε ζέζε πνπ αλαθέξζεθε, θαη νη δχν θφκβνη F θαη G ζα είλαη 
―0‖ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εκηπεξηφδνπ θαη ζπλεπψο, ν ειεγθηήο είλαη TSC 
φζνλ αθνξά απηά ηα ζθάικαηα.  

Οη πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ TSOP:  

β) ζηα ηξαλδίζηνξ ηνπ ηκήκαηνο FSB ή ηνπ GSB πνπ νδεγνχληαη απφ ην ζήκα CLK 
θαη CLKB,  

γ) ζηα ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηψλ,  

δ) ζηα ηξαλδίζηνξ ησλ αλαζηξνθέσλ θαη  

ε) ζηα ηξαλδίζηνξ ησλ DETDFF Flip-Flops,  

είλαη ίδηα αθξηβψο κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.3.2 θαη έηζη ν 
ειεγθηήο είλαη TSC φζνλ αθνξά απηά ηα είδε ζθαικάησλ.  

ζη) Έλα ζθάικα TSOP ζε έλα ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγείηαη απφ έλα ζήκα επηινγήο Sj 
ζα έρεη σο απνηέιεζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο (πξψηεο) εκηπεξηφδνπ, 
δειαδή φηαλ θαλνληθά ζα έπξεπε ην Sj λα είλαη ―1‖, λα κελ ππάξρεη θακία αγψγηκε 
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δηαδξνκή ζην αληίζηνηρν ππνθχθισκα FSB (GSB) κε απνηέιεζκα θαη νη δχν θφκβνη 
F θαη G λα είλαη ―0‖ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εκηπεξηφδνπ, νπφηε ν ειεγθηήο είλαη 
TSC φζνλ αθνξά απηά ηα ζθάικαηα.  

δ) Έλα ζθάικα TSOP ζηα ηξαλδίζηνξ M1 ή Μ2 ή M7 ή M8 ζε έλα DFF ηνπ θπθιηθνχ 
νιηζζεηή (CSR) ζα νδεγήζεη ζε κφληκε ηηκή ―1‖ ζηελ έμνδφ ηνπ. πλεπψο, ν 
θαηαρσξεηήο CSR ζα κεηαβεί ζε κηα κφληκε θαηάζηαζε φπνπ φιεο νη έμνδνί ηνπ ζα 
είλαη ―1‖ κεηά απφ k ην πνιχ θχθινπο ξνινγηνχ θαη απηή ε πεξίπησζε είλαη 
ηζνδχλακε κε ηελ (ζη) ηεο παξαγξάθνπ  3.6.1.  

ε) Έλα ζθάικα TSOP ζην Μ3 ή M4 ή M5 ή M6 ζε έλα DFF ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή 
(CSR) ζα νδεγήζεη ζε κφληκε ηηκή ―0‖ ζηελ έμνδφ ηνπ. πλεπψο, ν θαηαρσξεηήο 
CSR ζα κεηαβεί ζε κηα κφληκε θαηάζηαζε φπνπ φιεο νη έμνδνί ηνπ ζα είλαη ―0‖ κεηά 
απφ k ην πνιχ θχθινπο ξνινγηνχ θαη απηή ε πεξίπησζε είλαη ηζνδχλακε κε ηελ (ζη) 
ηεο παξαγξάθνπ  3.6.1.  

ζ) Έλα ζθάικα TSOP ζε έλα pMOS ηξαλδίζηνξ ηεο πχιεο NOR ζα νδεγήζεη ζε 
κφληκε ηηκή ―0‖ ζηελ έμνδν ηεο πχιεο κεηά ηελ πξψηε εθθφξηηζε ηνπ θφκβνπ 
εμφδνπ ηεο πχιεο. Απηή ε πεξίπησζε είλαη ηζνδχλακε κε ηελ πεξίπησζε (ε) ηεο 
παξαγξάθνπ 3.6.1. Δπηπιένλ, έλα ζθάικα TSOP nMOS ηξαλδίζηνξ ηεο πχιεο 
NOR πνπ νδεγείηαη απφ ην ζήκα ξνινγηνχ ζα δψζεη κφληκε ηηκή ―1‖ ζηελ έμνδν ηεο 
πχιεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νιφθιεξεο πεξηφδνπ ξνινγηψλ φηαλ ε έμνδνο ηνπ 
αληίζηνηρνπ DFF, πνπ νδεγεί απηή ηελ πχιε NOR, είλαη ―0‖. Απηή ε πεξίπησζε είλαη 
επίζεο ηζνδχλακε κε ηελ πεξίπησζε (ε) ηεο παξαγξάθνπ 3.6.1.  

η) Έλα ζθάικα TSOP ζε έλα nMOS ηξαλδίζηνξ ηεο πχιεο NOR πνπ νδεγείηαη απφ 
ηελ έμνδν ηνπ αληίζηνηρνπ DFF δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
θπθιψκαηνο δηφηη ην ηξαλδίζηνξ απηφ είλαη πιενλάδνλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 
φηη ακέζσο κεηά ηελ θαηάζηαζε ―00‖ ζηελ είζνδν ηεο NOR έπεηαη κηα θαηάζηαζε 
φπνπ ππάξρεη ην ―1‖ ηνπιάρηζην ζηελ είζνδν πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ην ξνιφη. Απηφ 
έρεη σο απνηέιεζκα, ε έμνδνο ηεο πχιεο λα εθθνξηίδεηαη θαη λα παξακέλεη 
εθθνξηηζκέλε θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο επφκελεο εκηπεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ φηαλ 
δειαδή ζηελ είζνδν εθαξκνζηεί ε ηηκή ―0‖ (memory state) γεγνλφο πνπ ζα έπξεπε 
λα ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο δεδνκέλνπ φηη ε έμνδνο ηνπ 
DFF είλαη ―1‖. Έλα επφκελν ζθάικα TSOP ζε έλα nMOS ηξαλδίζηνξ ηεο πχιεο 
NOR πνπ νδεγείηαη απφ ηα ζήκαηα ξνινγηνχ ζα δψζεη κφληκε ηηκή ―1‖ ζηελ έμνδν 
ηεο πχιεο NOR θαη απηή ε πεξίπησζε είλαη ηζνδχλακε κε ηελ (ε) ηεο παξαγξάθνπ 
3.6.1.  

πλεπψο, ην θχθισκα είλαη TSC φζνλ αθνξά ηα ζθάικαηα ησλ θαηεγνξηψλ (α) - (ζ) θαη 
SCD γηα ηελ θαηεγνξία (η).  

θ) Έλα ζθάικα TSOP ζε έλα pMOS ηξαλδίζηνξ ηνπ ηκήκαηνο FSB ή ηνπ GSB πνπ 
νδεγείηαη απφ ηα δχν δηαδνρηθά ζήκαηα ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή (Q1 ή Q2) δελ είλαη 
αληρλεχζηκν. Μηα πεξίπησζε είλαη λα ειέγμνπκε off-line απηά ηα ηξαλδίζηνξ 
βάδνληαο ζηνλ θπθιηθφ θαηαρσξεηή κηα «ιέμε» πνπ λα πεξηέρεη δχν δηαδνρηθά ―0‖. 
Όηαλ ηα Q1 θαη Q2 ζα πάξνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ηηκή ―0‖ ηφηε απνπζία ζθάικαηνο θαη 
νη δχν θφκβνη F θαη G πεγαίλνπλ ζην ―1‖ ζε άιιε πεξίπησζε έρνπκε αλίρλεπζε 
απηνχ ηνπ ζθάικαηνο. Αλ ιάβνπκε ππφςηλ φηη γηα ιφγνπο ζπκκεηξίαο ππάξρνπλ θαη 
ζηα δχν ηκήκαηα FSB θαη GSB απηά ηα ηξαλδίζηνξ (πιενλαζκφο) ελψ είλαη 
απαξαίηεην κφλν ην έλα δεχγνο απφ απηά γηα ηελ αλίρλεπζε κε έγθπξεο αθνινπζίαο 
ζηνλ θαηαρσξεηή, είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν λα κελ αληρλεπηεί απηφ ην ζθάικα. 
Δθηφο απηνχ, ε παξνπζία απηνχ ηνπ ζθάικαηνο δελ επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ειεγθηή δηφηη είλαη αζθαιήο απφ ζθάικαηα (fault secure) σο πξνο απηφ ην ζθάικα. 
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3.6.3  θάικαηα κόληκα αγώγηκσλ ηξαλδίζηνξ  

Οη πεξηπηψζεηο ησλ ζθαικάησλ κφληκα αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ πνπ αθνξνχλ:  

α) ηα ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγνχληαη απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ειεγθηή (Υj, Τj, j[1,…,n]),  

β) ηα ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηψλ,  

γ) ηα ηξαλδίζηνξ ησλ δχν αλαζηξνθέσλ θαη ησλ Flip-Flops DETDFF  

είλαη ίδηεο αθξηβψο κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ 
παξάγξαθν 3.3.3 θαη ν ειεγθηήο είλαη είηε TSC είηε SCD γηα ηα ζθάικαηα απηνχ ηνπ 
είδνπο. 

δ) Έλα ζθάικα TSON ζην ηξαλδίζηνξ MFL (MGL) δελ έρεη επηπηψζεηο ζηε ινγηθή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγθηή αιιά ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα απμάλεη ηελ θαηαλάισζε 
ηζρχνο. πλεπψο, σο πξνο απηφ ην ζθάικα, απνδεηθλχεηαη φηη ν ειεγθηήο είλαη 
SCD.  

ε) Έλα ζθάικα TSON ζε έλα ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγείηαη απφ ην ζήκα επηινγήο Sj ζα 
νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κηαο αγψγηκεο δηαδξνκήο ζην αληίζηνηρν ππνθχθισκα 
FSB (GSB) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο (δεχηεξεο) εκηπεξηφδνπ. Καη νη δχν θφκβνη 
F θαη G ζα είλαη ―1‖ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εκηπεξηφδνπ θαη έηζη, ν ειεγθηήο 
είλαη TSC γηα απηφ ην είδνο ζθαικάησλ. 

ζη) Έλα ζθάικα TSON ζην ηξαλδίζηνξ M1 ή M8 ζε έλα DFF ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή 
(CSR) ζα έρεη σο απνηέιεζκα είηε ηελ εκθάληζε ηνπ ―0‖ ζηελ έμνδν ηνπ DFF, είηε 
απηφ ην ζθάικα δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή, 
αλάινγα κε ηε αγσγηκφηεηα (strength) ηνπ ηξαλδίζηνξ. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ζα 
έρνπκε ηελ εκθάληζε δηαδνρηθψλ ―0‖ ζηελ έμνδν ησλ DFF θαζψο ν θπθιηθφο 
νιηζζεηήο κεηά απφ k ην πνιχ θχθινπο ξνινγηνχ ζα γεκίζεη κε ―0‖, φπσο ζηελ 
πεξίπησζε 3.6.1 (ζη), κε απνηέιεζκα θαη ηα δπν δεχγε ησλ pMOS ηξαλδίζηνξ πνπ 
νδεγνχληαη απφ ηηο εμφδνπο Q1 θαη Q2 ζηα ηκήκαηα FSB θαη GSB λα είλαη αγψγηκα 
θαηά ηελ δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. πλεπψο, θαη νη δχν 
θφκβνη F θαη G ζα είλαη ―1‖, θαη ην θχθισκα είλαη TSC. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, 
απνδεηθλχεηαη φηη ην θχθισκα είλαη SCD.  

δ) Έλα ζθάικα TSON ζην ηξαλδίζηνξ Μ2 ή M7 ζε έλα DFF ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή 
(CSR) ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε δηαδνρηθψλ ―0‖ ζηελ έμνδν ηνπ DFF ζε 
θάζε θχθιν ξνινγηνχ. πλεπψο, ν θπθιηθφο νιηζζεηήο κεηά απφ k ην πνιχ θχθινπο 
ξνινγηνχ ζα γεκίζεη κε ―0‖ θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (ζη), ην 
θχθισκα είλαη TSC. 

ε) Έλα ζθάικα TSON ζην ηξαλδίζηνξ M4 ή M5 ζε έλα DFF ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή 
(CSR) ζα νδεγήζεη είηε ζηε δηαγξαθή ηνπ κνλαδηθνχ ―0‖ απφ ηελ αξρηθή αθνινπζία 
ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή, είηε απηφ ην ζθάικα δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο, αλάινγα κε ηε αγσγηκφηεηα (strength) ηνπ ηξαλδίζηνξ. 
ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπσο ζηελ 3.6.1 (ε), θαλέλα ζήκα επηινγήο Sj δελ ζα 
κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί (λα κεηαβεί ζηελ ζηάζκε ―1‖), κε απνηέιεζκα θαη ζηνπο 
δπν θφκβνπο F θαη G λα έρνπκε ηελ ηηκή ―0‖ θαη ην θχθισκα είλαη TSC. ηε δεχηεξε 
πεξίπησζε, απνδεηθλχεηαη φηη ην θχθισκα είλαη SCD.  

ζ) Έλα ζθάικα TSON ζην ηξαλδίζηνξ M3 ή M6 ζε έλα DFF ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή 
(CSR) ζα νδεγήζεη ζηε δηαγξαθή ηνπ κνλαδηθνχ ―0‖ απφ ηελ αξρηθή αθνινπζία ηνπ 
θπθιηθνχ νιηζζεηή (CSR) θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε (ε) ην 
θχθισκα είλαη TSC.  

η) ρεηηθά κε ηα ζθάικαηα ζηηο πχιεο NOR είλαη ζεκαληηθφ ηα nMOS ηξαλδίζηνξ λα 
επηιεγνχλ ψζηε λα είλαη θπξίαξρα (πην αγψγηκα) ζε ζρέζε κε ηα pMOS ηξαλδίζηνξ. 
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Με ηελ επηινγή απηή, έλα ζθάικα TSON ζε έλα pMOS ηξαλδίζηνξ δελ έρεη 
θαζφινπ επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο θαη ην θχθισκα είλαη SCD 
φζνλ αθνξά απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζθάικαηα. Όκσο, έλα ζθάικα TSON ζε έλα 
nMOS ηξαλδίζηνξ ζα νδεγήζεη ζε κφληκε ηηκή ―0‖ ζηελ έμνδν ηεο πχιεο NOR θαη 
έηζη, ζχκθσλα κε ηελ 3.6.1 (ε) ην θχθισκα ζα είλαη TSC.  

θ) Έλα ζθάικα TSON ζε έλα pMOS ηξαλδίζηνξ ησλ ππνθπθισκάησλ FSB ή GSB, 
πνπ νδεγείηαη απφ ηα ζήκαηα Q1 ή Q2, ζα θέξεη ην δεχγνο ζε αγψγηκε θαηάζηαζε 
γηα κηα νιφθιεξε πεξίνδν ξνινγηνχ, φηαλ ζηελ είζνδν ηνπ άιινπ ηξαλδίζηνξ 
εθαξκνζηεί ε ηηκή ―0‖. πλεπψο, απηφ ην ζθάικα είλαη ηζνδχλακν κε ηα ζθάικαηα 
πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ πεξίπησζε (ε) θαη ν ειεγθηήο είλαη TSC σο πξνο απηφ ην 
είδνο ζθαικάησλ.  

 

3.6.4  Μεηαβαηηθά ζθάικαηα 

Σα κεηαβαηηθά ζθάικαηα ζηελ ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ειεγθηή θαιχπηνληαη 
πιήξσο φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ αξρηθή έθδνζή ηνπ (παξάγξαθνο 3.3.4), εθηφο απφ 
εθείλα ηα κεηαβαηηθά ζθάικαηα ζηνλ θπθιηθφ νιηζζεηή (CSR) πνπ κεηαβάιινπλ ηελ ηηκή 
ηεο εμφδνπ ελφο Flip-Flop (DFF) απφ ―1‖ ζε ―0‖ θαη απηή ε κεηάβαζε ζπιιακβάλεηαη απφ 
ην επφκελν ζηνηρείν κλήκεο. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπκε ιαλζαζκέλε καλδάισζε 
απφ ην επφκελν DFF ηνπ νιηζζεηή θαη ηελ θπθινθνξία δχν κεδεληθψλ αληί ηνπ ελφο. Γηα 
λα αληηκεησπηζηεί απηή ε πεξίπησζε ζθάικαηνο κπνξνχκε λα επαλαξρηθνπνηήζνπκε 
ηνλ θπθιηθφ νιηζζεηή ζην ηέινο θάζε πιήξνπο θχθινπ. Έλαο ηέηνηνο θχθινο είλαη ίζνο 
κε k πεξηφδνπο ξνινγηνχ φπνπ k=n/2. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ην ζθάικα δηνξζψλεηαη 
ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή, κηαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ k 
θχθισλ ξνινγηνχ είλαη πάξα πνιχ κηθξφ, ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν κεηαμχ εκθάληζεο δχν 
δηαδνρηθψλ ζθαικάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δχν θνηλέο ππνζέζεηο πνπ απνδερφκαζηε ζηνλ 
ζρεδηαζκφ ησλ ειεγθηψλ νη νπνίεο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 3.3.  

 

3.6.5 Απνκλεκόλεπζε ιάζνπο 

Γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ειεγθηήο λα απνκλεκνλεχεη κηα ιαλζαζκέλε έλδεημε 
ζθάικαηνο ζηελ έμνδν ΕF θαη ΕG ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ηερληθή αλαηξνθνδφηεζεο 
ησλ απνηειεζκάησλ, παξφκνηα κε απηήλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία [115] φπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.8, φπνπ νη έμνδνη ΕF θαη ΕG νδεγνχλ κία νκάδα ηεζζάξσλ 
ηξαλδίζηνξ ζε θάζε ππνθχθισκα (FSB, GSB). Σν ζήκα RESET ηίζεηαη ζηελ ηηκή ―1‖.  

ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο, νη έμνδνη ΕF θαη ΕG έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο 
ηηκέο. Με ηέηνηεο ηηκέο ζηελ έμνδν ν κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο δελ επεξεάδεη ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή δηφηη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ηξία ηξαλδίζηνξ πνπ είλαη 
ζπλδεκέλα ζε ζεηξά είηε είλαη pMOS είηε nMOS δελ ζα άγεη θαη επνκέλσο ε ιεηηνπξγία 
ηνπ ειεγθηή δελ επεξεάδεηαη. ηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο ζθάικαηνο, νη έμνδνη ΕF θαη 
ΕG ζα έρνπλ θαη νη δχν ηελ ίδηα ηηκή είηε ―0‖ ή ―1‖ θαη επνκέλσο ε αληίζηνηρε ηξηάδα ησλ 
ζεηξηαθά ζπλδεκέλσλ ηξαλδίζηνξ ζα άγεη θαη ζηα δχν ππνθπθιψκαηα (θαη ζην FSB θαη 
ζην GSB) αλαγθάδνληαο ηνπο θφκβνπο F θαη G λα είλαη κφληκα ζηελ ηηκή ―1‖. Ζ 
θαηάζηαζε απηή ζα παξακείλεη κέρξη λα ηεζεί ην ζήκα RESET ζηελ ηηκή ―0‖ γηα 
ηνπιάρηζην κηα πεξίνδν ηνπ ξνινγηνχ.  

Γηα λα παξακείλεη ην θχθισκα ηνπ ειεγθηή απηνειεγρφκελν (γηα λα πιεξνί ηελ ηδηφηεηα 
ηνπ απηνειέγρνπ) κεηά ηελ πξφζζεζε ηνπ θπθιψκαηνο απνκλεκφλεπζεο, ζα πξέπεη λα 
πξνζηεζεί ζηνλ θπθιηθφ θαηαρσξεηή έλα επηπιένλ ζηάδην γηα ηελ παξαγσγή ησλ 
ζεκάησλ Szf θαη Szg φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.8.  
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3.6.6  ρεδηαζκόο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ειεγθηή θαη απνηειέζκαηα 

πξνζνκνίσζεο 

Ζ ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ παξάιιεινπ ειεγθηή θψδηθα δηπινχ 
ζπξκνχ έρεη ζρεδηαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ηερλνινγία CMOS 0,18κm 
(VDD=1,8V), γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο n (ηνπ πιήζνπο ησλ εηζφδσλ n) πνπ 
θπκαίλεηαη απφ 8 έσο 512. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή επαιεζεχηεθε κε πξνζνκνηψζεηο 
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ρήκα 3.8. Σν θύθισκα ηνπ ειεγθηή κε ηηο επηπξόζζεηεο δπλαηόηεηεο ειέγρνπ. 
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ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ 00C έσο 1250C, ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο εληφο ελφο δηαζηήκαηνο 10% κε κέζν ηελ θαλνληθή 
ηάζε ιεηηνπξγίαο (δειαδή κε ηάζε ηξνθνδνζίαο VDD απφ 1,62V έσο 1.98V) θαζψο θαη 
ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο παξακέηξνπο (PVT ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο). Ζ 
ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή επαιεζεχηεθε, επίζεο, θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 
απνπζίαο ζθαικάησλ αιιά θαη ππφ ηελ παξνπζία φισλ ησλ πηζαλψλ ζθαικάησλ 
ζχκθσλα κε ηα κνληέια ζθαικάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ειεγθηή ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο επαιεζεχηεθε θαη 
κε ηελ παξνπζία έγθπξσλ θαη κε έγθπξσλ θσδηθψλ ιέμεσλ ζηηο εηζφδνπο. Δπηπιένλ, 
έγηλε αλάιπζε Monte Carlo κε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ ηεο ηερλνινγίαο πνπ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ 
(process parameter variations). Δλδεηθηηθέο πξνζνκνηψζεηο θαίλνληαη ζηηο 
θπκαηνκνξθέο ηνπ ζρήκαηνο 3.9.  

 

 

 

 

Γηα λα δείμνπκε φηη ν πξνηεηλφκελνο ειεγθηήο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο απηφκαηεο γελλήηξηεο θπζηθήο ζρεδίαζεο ζα παξνπζηάζνπκε, ζηε ζπλέρεηα, ηα 
επηκέξνπο θειηά θχιια (leaf cells) απφ ηα νπνία ζα απνηειείηαη ην θχθισκα. Σα 

ZG 

ZF 

X2-Y2 

CLK 

-100m 

-100m 

-100m 

-100m 

1.70 

1.90 

1.90 

1.70 

F 

G 

-100m 

-100m 

1.70 

1.70 

X2=Y2=“1” 

5.0n 22.5n 40.0n 

time ( ns ) 

X2=Y2=“0” 

Αλίρλεπζε ζθάικαηνο Αλίρλεπζε ζθάικαηνο 

ΦΑΛΜΑ ΦΑΛΜΑ 

ρήκα 3.9. Απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ από ηελ αλάιπζε Monte Carlo ζηνλ ειεγθηή, 
(πξνζνκνίσζε κε VDD=1.62V, Σ=1250 C θαη ρξήζε ζηαηηζηηθώλ κνληέισλ). 
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πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα θειηά είλαη αλεμάξηεηα απφ ην πιήζνο ησλ εηζφδσλ ηνπ 
ειεγθηή θαη επνκέλσο ππάξρεη κφλν έλαο ζρεδηαζκφο ζηε βηβιηνζήθε πξνο ρξήζε απφ 
ηε γελλήηξηα απηφκαηεο ζρεδίαζεο. Σν πξψην πνπ ζα παξνπζηαζηεί είλαη ην βαζηθφ θειί 
ηνπ ειεγθηή θαη θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.10.  

 

 

 

ρήκα 3.10. Βαζηθό θειί (α) ζρεκαηηθό θαη (β) θπζηθή ζρεδίαζε. Γηαζηάζεηο ζην ππξίηην 8.56κm X 

9.92κm. 
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Οη δηαζηάζεηο ηνπ βαζηθνχ θειηνχ ηνπ ζρήκαηνο 3.10 είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ 
κεηαβιεηή n. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο:  

α) απφ έλα D Flip-Flop (DFF) ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή (CSR),  

β) απφ ηηο δχν αληίζηνηρεο πχιεο NOR πνπ παξάγνπλ ηα ζήκαηα επηινγήο θαη  

γ) απφ ηηο δχν νκάδεο ησλ πέληε ηξαλδίζηνξ, κηα νκάδα γηα ην FSB θαη κηα γηα ην 
GSB.  

Σν βαζηθφ θειί επαλαιακβάλεηαη φζεο θνξέο είλαη αλαγθαίν ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ ην 
FSB, ην GSB θαη ν θπθιηθφο νιηζζεηήο (CSR). Ζ θπζηθή ζρεδίαζε ηνπ βαζηθνχ θειηνχ 
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.10(β).  

Σν δεχηεξν θειί πεξηέρεη ηνλ αλαζηξνθέα (NOT gate) θαη ην DETDFF. Οη δηαζηάζεηο θαη 
γηα ην δεχηεξν θειί, είλαη επίζεο αλεμάξηεηεο απφ ηε κεηαβιεηή n. Θα ρξεηαζηνχλ δχν 
ηέηνηα θειηά γηα ηελ ζρεδίαζε, ην έλα ζα παξάγεη ην ζήκα ZF θαη ην άιιν ην ζήκα ZG. 
Σέινο, ην ηξίην θειί ζα πεξηέρεη ηνλ θαηάιιειν θαζξέπηε θαη ηα ηξαλδίζηνξ θφξηνπ. Οη 
δηαζηάζεηο απηνχ ηνπ θειηνχ ζε αληίζεζε απφ ηα πξνεγνχκελα εμαξηψληαη απφ ηελ 
κεηαβιεηή n. Όκσο, επεηδή κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ίδην θαζξέπηε γηα έλα 
ζρεηηθά κεγάιν εχξνο ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο n ρσξίο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο 
επηδφζεηο ηνπ ειεγθηή, ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ ηξίηνπ απηνχ 
θειηνχ είλαη πνιχ κηθξφο (γηα ηελ αθξίβεηα δείμακε πσο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν 7 
δηαθνξεηηθά θειηά κπνξνχκε λα θαιχςνπκε έλα κεγάιν εχξνο ζε αξηζκφ εηζφδσλ απφ 8 
κέρξη 512 κε πνιχ κηθξφ, ζρεηηθά, ηίκεκα ζηηο επηδφζεηο).  

ην ζρήκα 3.11 θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πιάηνπο W ησλ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε 
θαη ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο n. Να επηζεκάλνπκε φηη νη δχν θαζξέπηεο είλαη αθξηβψο νη 
ίδηνη, φπσο έρεη αλαθεξζεί λσξίηεξα ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θπθιψκαηνο. Οη αληίζηνηρεο 
θακπχιεο ιακβάλνληαη απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο (κε παξακεηξηθή αλάιπζε) κε 
βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειεγθηή σο πξνο ηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο. χκθσλα κε ην ζρήκα 
3.11, ην πιάηνο (W) ησλ ηξαλδίζηνξ ηείλεη λα ζηαζεξνπνηεζεί θαζψο απμάλεη ε 
κεηαβιεηή n. 
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ρήκα 3.11. Οη δηαζηάζεηο ησλ ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηώλ σο ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνύ εηζόδσλ. 

 

 

Ο πίλαθαο 3.4 παξνπζηάδεη κηα πηζαλή νκαδνπνίεζε κε ηελ νπνία επηιέγνπκε ηνλ 
θαηάιιειν θαζξέπηε, ή θαιχηεξα επηιέγνπκε ην θειί κε ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ησλ 
ηξαλδίζηνξ αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ εηζφδσλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα n=64 ζα 
επηιέμνπκε δηαζηάζεηο 3κm θαη 6.2κm γηα ηα ηξαλδίζηνξ MFM1 (MGM1) θαη MFM2 
(MGM2), φπσο θαίλεηαη ζηελ πέκπηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 3.4 ζηελ νκάδα n=43-86. Ζ 
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επηινγή ησλ νξίσλ ζε θάζε νκάδα έγηλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππάξρεη ηζνξξνπία 
αλάκεζα ζηελ ηαρχηεηα ηνπ θπθιψκαηνο θαη ζην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ θειηψλ ησλ 
θαζξεπηψλ (current mirror leaf cells), θαζψο ε ηαρχηεηα ηνπ θπθιψκαηνο ζα κεηψλεηαη 
αλ νη δηαζηάζεηο ησλ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο βέιηηζηεο ή ε 
θαηαλάισζε ζα απμάλεη αλ νη δηαζηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο βέιηηζηεο.  

 

Πίλαθαο 3.4. Γηαζηάζεηο ησλ ηξαλδίζηνξ ησλ θαζξεπηώλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ πιήζνπο ησλ 
εηζόδσλ n. 

Πιήζνο Δηζόδσλ 

n 
4–12 13–22 23–42 43–86 87–172 173–340 341–684 

Γηάζηαζε W(κm) 

{MFM1(MGM1) & 

MFM2(MGM2)} 

0.6 & 

2.8 

1.0 & 

3.5 

1.9 & 

4.5 

3.0 & 

6.2 

4.0 & 

9.0 

4.7 & 

12.0 

5.0 & 

14.0 

 

ην ζρήκα 3.12 θαίλεηαη ε θπζηθή ζρεδίαζε (layout) ηεο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο ηνπ 
ειεγθηή γηα πιήζνο εηζφδσλ n=64, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή αλαδίπισζεο 
(folding design approach) ε νπνία είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηε ζρεδίαζε κλεκψλ 
γηα ηελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ κε ηαηξηάζκαηνο (mismatch) αλάκεζα ζηα δχν 
ππνθπθιψκαηα.  
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ρήκα 3.12. Φπζηθή ζρεδίαζε (layout) ηνπ ειεγθηή γηα n=64. 
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Ζ ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ παξάιιεινπ ειεγθηή δηπινχ ζπξκνχ 
(TRC) απαηηεί δχν έσο πέληε θνξέο κεγαιχηεξε επηθάλεηα ππξηηίνπ, είλαη 49% έσο 66% 
πην αξγή θαη θαηαλαιψλεη απφ 4% έσο 34% πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
αξρηθή έθδνζή ηεο θαη ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ εηζφδσλ n πνπ εμεηάδνπκε, δειαδή 
απφ n=8 έσο n=512. Όκσο, είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη φια ηα ζθάικαηα κφληκα κε 
αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ (TSOP) ζε φια ηα ηξαλδίζηνξ ηνπ ειεγθηή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ ηξαλδίζηνξ εηζφδνπ. ηε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη κηα ηέηνηα θάιπςε 
ζθαικάησλ ζηε ζρεδίαζε θπθισκάησλ φπσο ζηηο εξγαζίεο [107], [108], ηφηε ε ρξήζε 
ηεο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο είλαη επηβεβιεκέλε. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 
αλαθέξνπκε φηη ν παξάιιεινο ειεγθηήο (TRC) πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ [105] θαη κε 
ηνλ νπνίν έγηλε ε ζχγθξηζε ζηνλ πίλαθα 3.3, δελ παξέρεη πιήξε θάιπςε ησλ 
ζθαικάησλ κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ (TSOP).  

 

 

3.6.7  θάικαηα σκηθώλ γεθπξσκάησλ  

Γηα λα εμεηάζνπκε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ειεγθηή λα αληρλεχζεη ζθάικαηα σκηθψλ 
γεθπξσκάησλ (resistive bridging faults) έγηλε έλα κεγάιν πιήζνο πξνζνκνηψζεσλ γηα 
φια ηα πηζαλά ζθάικαηα απηνχ ηνπ είδνπο. Όιεο νη πξνζνκνηψζεηο έγηλαλ κε βάζε ην 
θπζηθφ ζρεδηαζκφ (layout) ηνπ ειεγθηή γηα ηελ πεξίπησζε n=64. ηηο πξνζνκνηψζεηο 
απηέο ιήθζεθαλ ππφςηλ φια ηα γεηηνληθά ζθάικαηα γεθχξσζεο αλάκεζα ζε κέηαιια 
ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, ή ζε πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην ή ζε γεηηνληθνχο θφκβνπο πνπ 
αλήθνπλ ζην ίδην επίπεδν. 

Αξρηθά, εμεηάζηεθαλ ηα ζθάικαηα γεθχξσζεο ζην θχθισκα εηζφδνπ ηνπ FSB (GSB) ην 
νπνίν αλαθέξεηαη ζην ζρήκα 3.6 θαη σο «νκάδα πέληε ηξαλδίζηνξ». Σα ζθάικαηα 
γεθχξσζεο κνληεινπνηνχληαη σο σκηθέο αληηζηάζεηο θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα 
θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.13. πλνιηθά ζην θχθισκα απηφ ππάξρνπλ 15 δηαθνξεηηθά 
πηζαλά ζεκεία γεθχξσζεο θαη κφλν έλα απφ απηά ηα γεθπξψκαηα δελ αληρλεχεηαη. Σν 
κε αληρλεχζηκν ζθάικα γεθχξσζεο είλαη απηφ πνπ κνληεινπνηείηαη κε ηελ σκηθή 
αληίζηαζε RBR10. Σν ζθάικα απηφ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο Sj θαη N_F (N_G) 
θαη αξθεί έλα κηθξφ ξεχκα (ή ηζνδχλακα κηα κεγάιε σκηθή αληίζηαζε) γηα λα θνξηίζεη 
ηελ πχιε ηνπ ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγείηαη απφ ην ζήκα Sj κέζσ ηεο αληίζηαζεο RBR10. 
Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ν θφκβνο N_F (N_G) βξίζθεηαη πάληνηε ζε δπλακηθφ 
κεγαιχηεξν απφ ηελ ηάζε θαησθιίνπ ηνπ nMOS ηξαλδίζηνξ θαη επνκέλσο κεηά απφ 
θάπνην ρξφλν πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο RBR10, ην ελ ιφγσ ηξαλδίζηνξ, 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δνθηκή ησλ κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ εηζφδνπ, νδεγείηαη 
ζηνλ θφξν βξαρπθπθιψλνληαο ηνπο θφκβνπο Α θαη Β πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.13. Οη 
ηηκέο ησλ κέγηζησλ σκηθψλ αληηζηάζεσλ γεθχξσζεο πνπ είλαη αληρλεχζηκεο ζηελ 
νκάδα ησλ πέληε ηξαλδίζηνξ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.5. 

 

 

Πίλαθαο 3.5. Μέγηζηεο αληρλεύζηκεο ηηκέο ησλ σκηθώλ αληηζηάζεσλ γεθύξσζεο ζηελ νκάδα ησλ 
πέληε ηξαλδίζηνξ. 

RBR1 RBR2 RBR3 RBR4 RBR5 RBR6 RBR7 RBR8 RBR9 RBR10 RBR11 RBR12 RBR13 RBR14 RBR15 

800 100Κ. 25Κ 16Κ 1.4Κ 4.5Κ 9Κ 16Κ 16Κ - 16Κ 16Κ 16Κ 8Κ 8Κ 
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Γηα λα κεηψζνπκε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεθχξσκα πνπ 
κνληεινπνηεί ε RBR10, απνκαθξχλακε, φζν είλαη δπλαηφλ, απηνχο ηνπο δχν θφκβνπο 
ζηελ θπζηθή ζρεδίαζε ηνπ θπθιψκαηνο (layout). πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζακε κε ηέηνηνλ 
ηξφπν ην θχθισκα ψζηε λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 7,5 θνξέο ηελ ειάρηζηε επηηξεπφκελε 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ κεηάιισλ γηα ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. ηελ πξάμε 
ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί γεθχξσκα ζε γεηηνληθέο γξακκέο κεηάιινπ κεηψλεηαη φζν ε 
απφζηαζε ησλ κεηάιισλ απμάλεη.  

 

 

 

 

 

Σα πηζαλά ζθάικαηα γεθχξσζεο γηα ηνπο θαζξέπηεο ξεχκαηνο θαη ηνπο αλαζηξνθείο 
εμφδνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.14 θαη νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ σκηθψλ αληηζηάζεσλ πνπ 
αληρλεχνληαη απφ ην ειεγθηή θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.6. 
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ρήκα 3.13. Πηζαλά ζθάικαηα γεθύξσζεο ζην θύθισκα εηζόδνπ ησλ πέληε ηξαλδίζηνξ. 
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Πίλαθαο 3.6. Μέγηζηεο αληρλεύζηκεο ηηκέο ησλ σκηθώλ αληηζηάζεσλ γεθύξσζεο ζηνλ θαζξέπηε 
ξεύκαηνο θαη ηνλ αλαζηξνθέα εμόδνπ. 

RBR1 RBR2 RBR3 RBR4 RBR5 RBR6 RBR7 RBR8 

50Κ 25Κ 10Κ 20Κ 7Κ 8k 4Κ 12Κ 

 

 

Σα πηζαλά ζθάικαηα γεθχξσζεο γηα ηηο πχιεο NOR θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.15. Οη 
κέγηζηεο αληρλεχζηκεο ηηκέο ησλ σκηθψλ αληηζηάζεσλ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.7. Σέινο, 
ηα πηζαλά ζθάικαηα γεθχξσζεο γηα ην D Flip-Flop ηνπ θπθιηθνχ νιηζζεηή (CSR) 
θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.16, ελψ νη κέγηζηεο αληρλεχζηκεο ηηκέο ησλ σκηθψλ αληηζηάζεσλ 
θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3.8.  

 

Πίλαθαο 3.7. Μέγηζηεο αληρλεύζηκεο ηηκέο ησλ σκηθώλ αληηζηάζεσλ γεθύξσζεο ζην θύθισκα ηεο 
πύιεο NOR. 

RBR1 RBR2 RBR3 RBR4 RBR5 RBR6 RBR7 RBR8 RBR9 

12K 100K 10K 8K >100K 5K 8K 40K 5K 
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ρήκα 3.14. Πηζαλά ζθάικαηα γεθύξσζεο ζηνπο θαζξέπηεο ξεύκαηνο θαη ηνπο αληηζηξνθείο 
εμόδνπ. 
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ρήκα 3.15. Πηζαλά ζθάικαηα γεθύξσζεο ζην θύθισκα ηεο πύιεο NOR. 

ρήκα 3.16. Πηζαλά ζθάικαηα γεθύξσζεο ζην θύθισκα ηνπ D Flip-Flop. 
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Πίλαθαο 3.8. Μέγηζηεο αληρλεύζηκεο ηηκέο ησλ σκηθώλ αληηζηάζεσλ γεθύξσζεο ζην θύθισκα D 
Flip-Flop ηνπ θπθιηθνύ νιηζζεηή (CSR). 

RBR1 RBR2 RBR3 RBR4 RBR5 RBR6 RBR7 RBR8 RBR9 RBR10 RBR11 RBR12 

100K 100K 4K 100K 100K 20K 100K 100K 0.5K 100K 100K 6K 

 

3.6.8  Γπλαηόηεηα Δλζσκάησζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ειεγθηή 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο, ηα ζθάικαηα κφληκα αγψγηκνπ ή 
κφληκα κε αγψγηκνπ ηξαλδίζηνξ, ηα κεηαβαηηθά ζθάικαηα θαη ηα ζθάικαηα γεθχξσζεο 
ν πξνηεηλφκελνο ειεγθηήο απαηηεί ηελ εθαξκνγή κφλν 2 θσδηθψλ ιέμεσλ (απφ έλα 
ζχλνιν 2n-1 ηζνδχλακσλ δεπγψλ θσδηθψλ ιέμεσλ) γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ 
Οιηθά Απηνειεγρφκελνπ Διεγθηή (TSC) ή ηηο ζπλζήθεο ηνπ Ηζρπξά Κσδηθά 
Γηαρσξίζηκνπ Διεγθηή (SCD) φπσο νη ειεγθηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο [99], 
[103], [104], [105]. Ζ κφλε απαίηεζε γηα ηηο δχν θσδηθέο ιέμεηο είλαη λα έρνπλ κεηαμχ 

ηνπο ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο ζηα δεχγε ησλ bit (Υj, Τj j[1,…,n]). Γηα παξάδεηγκα 
(Υ1Τ1,…,ΥjΤj,…, ΥnYn)Α= (10,…,10,…,10) θαη (Υ1Τ1,…,ΥjΤj,…, ΥnYn)Β= (01,…,01,…,01). 
πλεπψο, φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη ζηελ [105], νη παξάιιεινη ειεγθηέο δηπινχ ζπξκνχ 
(TRC), φπσο ν πξνηεηλφκελνο, απαηηεί θαηά κέζνλ φξν ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο απφ ηηο 
θσδηθέο ιέμεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ειεγθηέο κε δελδξηθή δνκή (tree 
structured TRC) γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ απηνειεγρφκελνπ ειεγθηή. Απηφ 
είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα γηα έλαλ ελζσκαησκέλν ειεγθηή, ε νπνία θάλεη ην 
πξνηεηλφκελν θχθισκα ειεγθηή θαηαιιειφηεξν γηα ελζσκάησζε ζην νινθιεξσκέλν 
θχθισκα ζε ζρέζε κε ηνπο ειεγθηέο κε δελδξηθή δνκή. 

 

3.7  Αλαθεθαιαίσζε 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε έλαο παξάιιεινο ειεγθηήο γηα θψδηθα δηπινχ 
ζπξκνχ (TRC), ν νπνίνο βαζίδεηαη ζε ιεηηνπξγία ξεύκαηνο, θαη είλαη θαηάιιεινο λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο ελζσκαησκέλνο ειεγθηήο ζε πεξηπηψζεηο κε κεγάιν πιήζνο 
εηζφδσλ. Σν λέν θχθισκα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ειεγθηψλ κε πεξηνδηθέο εμφδνπο 
θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ νιηθά απηνειεγρόκελνπ ειεγθηή 
(TSC) ή ηνπ ηζρπξά θσδηθά δηαρσξίζηκνπ ειεγθηή (SCD). Δπίζεο, θαιχπηεη έλα επξχ 
ζχλνιν ξεαιηζηηθψλ ζθαικάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κφληκα κε αγψγηκσλ 
(TSOP) ηξαλδίζηνξ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ άιινπο ειεγθηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Ο 
θπζηθφο ζρεδηαζκφο, ζε ηερλνινγία CMOS 0,18κm θαη νη πξνζνκνηψζεηο γηα 
δηαθνξεηηθφ αξηζκφ εηζφδσλ (δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο n) θαη κε κεηαβνιέο 
ηξνθνδνζίαο, ζεξκνθξαζίαο θαη θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ (PVT ζπλζήθεο 
πξνζνκνίσζεο), έδεημαλ φηη ην θχθισκα απηφ πιενλεθηεί σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ην 
θφζηνο πινπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειεγθηέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Σέινο γηα 
κεγάινπο αξηζκνχο εηζφδσλ ν πξνηεηλφκελνο ειεγθηήο είλαη ν πην απνδνηηθφο θαη σο 
πξνο ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο.  
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4. ΣΑ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΦΑΛΜΑΣΑ ΥΡΟΝΗΜΟΤ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Ζ κεγάιε πξφνδνο ζηελ βηνκεραλία εκηαγσγψλ έθεξε ζην πξνζθήλην λέα πξνβιήκαηα 
ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ θάλνληαο δχζθνιε ηε δηαηήξεζε ηεο 
ίδηαο αμηνπηζηίαο φπσο ζηα παιαηφηεξα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. Παξάιιεια, έθαλε 
αθφκε κεγαιχηεξε ηε δπζθνιία λα ζπγθξαηεζεί ην θφζηνο δνθηκήο ησλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ κέζα ζε απνδεθηά πιαίζηα. Ζ αμηνπηζηία ησλ ζεκεξηλψλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ επεξεάδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αηηίεο: α) ηελ θιηκάθσζε ηεο ηερλνινγίαο 
(technology scaling), β) ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ιεηηνπξγίαο, γ) ηε κείσζε ηεο ηάζεο 
ηξνθνδνζίαο θαη δ) ηε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ ζνξχβνπ ησλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηα κεηαβαηηθά ζθάικαηα (transient faults) 
αξρίδνπλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο 
ιαζψλ θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ζε κε απνδεθηά επίπεδα. Μηα θαηεγνξία κεηαβαηηθψλ 
ζθαικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ρξνληζκνχ, είλαη ε αηηία δεκηνπξγίαο ιαζψλ 
ρξνληζκνχ (timing errors) θαη νθείινληαη ζε δηάθνξνπο γλσζηνχο κεραληζκνχο, φπσο 
παξεκβνιέο γεηηνληθψλ γξακκψλ (crosstalk), ζφξπβνο ή αηρκέο ζην δπλακηθφ ηεο γεο 
(ground bounce). Άιινη κεραληζκνί δεκηνπξγίαο κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ είλαη ηα single 
event upsets (SEUs) ηα νπνία νθείινληαη ζηελ αθηηλνβνιία α (εμ’ αηηίαο αλεπηζχκεησλ 
πξνζκίμεσλ (impurities) ζην πεξίβιεκα ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ) θαζψο θαη 
ζηελ θνζκηθή αθηηλνβνιία (cosmic-ray) πνπ είλαη πην έληνλε ζε κεγάια πςφκεηξα [116], 
[117], [118]. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρνπκε ηε δεκηνπξγία ήπησλ ιαζψλ (soft errors). 
Όινη νη παξαπάλσ κεραληζκνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία κεηαβαηηθψλ 
ζθαικάησλ ζηηο ππνκηθξνληθέο ηερλνινγίεο νη νπνίεο είλαη πην εππαζείο ζε ζχγθξηζε κε 
πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο. 

 

4.2 Μεηαβαηηθά ζθάικαηα θαη ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο 

Σα κεηαβαηηθά ζθάικαηα εμ’ αηηίαο SEU θαηλνκέλσλ εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή ελφο 
ειεθηξηθνχ παικνχ, κηθξήο ζπλήζσο δηάξθεηαο, πάλσ ζε έλα θφκβν ηνπ θπθιψκαηνο. Ο 
παξαγφκελνο παικφο κπνξεί λα δηαδνζεί πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
θπθιψκαηνο. Απηνί νη παικνί ζπλήζσο εμαζζελνχλ πξηλ θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζε 
θάπνηα έμνδν ηνπ θπθιψκαηνο. Αλ φκσο θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζε απηή ηφηε κπνξεί 
λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο ήπηνπ ιάζνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ 
θαηά ηελ ζηηγκή πνπ ε έμνδνο δεηγκαηνιεπηείηαη απφ ην ζήκα ξνινγηνχ. Απηή ε 
πηζαλφηεηα απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ξνινγηνχ, επνκέλσο ζηηο 
κειινληηθέο ηερλνινγίεο ηα θπθιψκαηα ζα απαηηνχλ θάπνηνπ είδνπο πξνζηαζία απφ ηα 
ήπηα ιάζε φπσο απηή πνπ αλαπηχρζεθε ζην παξειζφλ γηα ηηο κλήκεο [119], [120]. 

Σα ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο (delay faults) ζηηο εζσηεξηθέο δηαδξνκέο ζήκαηνο ηνπ 
θπθιψκαηνο δεκηνπξγνχλ ιάζε ρξνληζκνχ. Σα ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο απαηηνχλ γηα 
ηελ αλίρλεπζή ηνπο κεγάινπο ρξφλνπο ειέγρνπ ηνπ θπθιψκαηνο, κε απνηέιεζκα λα 
απμάλεηαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο. Ζ αλίρλεπζε απηψλ ησλ ζθαικάησλ θαζίζηαηαη 
δπζθνιφηεξε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο δηφηη ε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο απμάλεη θαη επηπιένλ 
ην πιήζνο ησλ δπλαηψλ δηαδξνκψλ ζήκαηνο ζε έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα είλαη 
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εμαηξεηηθά κεγάιν κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ε πηζαλφηεηα ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα λα 
δηαθχγνπλ ηεο δνθηκήο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.  

Σα ιάζε ρξνληζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηηο λαλνηερλνινγίεο θαη ζα πξέπεη λα 
αληρλεχνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ππάξρεη απαίηεζε γηα πςειή αμηνπηζηία. Σα ιάζε απηά, φπσο ζα δνχκε ζην 
παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο 4.1, αληρλεχνληαη κε ηελ εθαξκνγή δεχγνπο δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο, πξάγκα πνπ απμάλεη εθζεηηθά ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν 
θαη δπζρεξαίλεη εμαηξεηηθά ηελ δνθηκή ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. 

 

 
ρήκα 4.1. Μεηαβαηηθά θαηλόκελα ζηηο εμόδνπο ζπλδπαζηηθνύ θπθιώκαηνο 

 

ην ζρήκα 4.1 θαίλεηαη έλα ζπλδπαζηηθφ θχθισκα κε ηηο εηζφδνπο θαη ηηο εμφδνπ ηνπ. 
Όιεο νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο είλαη ζπγρξνληζκέλεο κε 
έλα ζήκα ξνινγηνχ θαη φιεο νη έμνδνη αλακέλεηαη λα κεηαβνχλ ζηελ ζηαζεξή ηειηθή ηηκή 
ηνπο κέζα ζε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ηνπ ζήκαηνο ξνινγηνχ κεηά ηελ αιιαγή ησλ 
ζεκάησλ εηζφδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζρήκα 4.1, ε αιιαγή ζηηο ηηκέο ησλ ζεκάησλ 
εηζφδνπ γίλεηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 θαη ηα ζήκαηα εμφδνπ είλαη έγθπξα θαη ζηαζεξά, 
ακέζσο κεηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή t2=T+t1. Δπνκέλσο, γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη 
νη θαζπζηεξήζεηο ζην ζπλδπαζηηθφ θχθισκα λα κελ ππεξβαίλνπλ ηελ δηάξθεηα ηεο κηαο 
πεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. πλήζσο, νη έμνδνη ησλ ζπλδπαζηηθψλ θπθισκάησλ πεξηέρνπλ 
κεηαβαηηθνχο παικνχο, φπσο απηνί γηα παξάδεηγκα πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 4.1, 
εμαηηίαο ηεο κεηάβαζεο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 απφ ην δηάλπζκα εηζφδνπ ―010‖ ζην 
δηάλπζκα εηζφδνπ ―100‖ θαη ε δηάξθεηά ηνπο θαζψο θαη ην πιήζνο ηνπο εμαξηνχληαη απφ 
ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ βαζκίδσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπλδπαζηηθφ 
θχθισκα.  

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο ππνζέηνπκε φηη φιεο νη είζνδνη ζην 
ζπλδπαζηηθφ θχθισκα κεηαβάιινληαη ηαπηφρξνλα (πρ ηελ ρξνληθή ζηηγκή t1 ζην ζρήκα 
4.1). ηελ έμνδν ηνπ θπθιψκαηνο πεξηέρνληαη πνιινί κεηαβαηηθνί παικνί θαη ε δηάξθεηά 
ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή. ην ζρήκα 4.1 βιέπνπκε πσο ε έμνδνο Z2 θαζπζηεξεί 
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πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ έμνδν Z1. Γεληθά, ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε 
ηειεπηαία κεηάβαζε ηεο εμφδνπ κε ηελ κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε γηα φινπο ηνπο 
ζπλδπαζκνχο δεπγψλ δηαλπζκάησλ εηζφδνπ θαζνξίδεη ην κνλνπάηη (ή ηα κνλνπάηηα) 
πνπ είλαη ην πην αξγφ θαη απηφ ην κνλνπάηη κε ηελ κέγηζηε θαζπζηέξεζε νλνκάδεηαη 
θξίζηκν κνλνπάηη (critical path). Απφ ηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεη ην θξίζηκν 
κνλνπάηη θαζνξίδεηαη ε κέγηζηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο ή αιιηψο ε 
ειάρηζηε πεξίνδνο ηνπ ξνινγηνχ κε ηελ νπνία ην θχθισκα ιεηηνπξγεί αμηφπηζηα. ην 
ζρήκα 4.1 ε γξακκνζθηαζκέλε πεξηνρή είλαη ε πεξηνρή ησλ κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ 
θαη δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ ξνινγηνχ. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ην ππεξβεί έρνπκε ζθάικα ρξνληζκνχ ή ζθάικα θαζπζηέξεζεο. Σα πξνβιήκαηα 
ρξνληζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαζψο πάληα ππάξρεη ε απαίηεζε ηα θπθιψκαηα λα 
ιεηηνπξγνχλ ζηελ κέγηζηε δπλαηή ζπρλφηεηα.  

 

4.3 Μεραληζκνί δεκηνπξγίαο κεηαβαηηθώλ ζθαικάησλ θαη ζθαικάησλ 

θαζπζηέξεζεο 

Σα ζχγρξνλα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα πεξηέρνπλ έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ 
εζσηεξηθψλ βαζκίδσλ, εηζφδσλ θαη εμφδσλ. Οη βαζκίδεο απηέο πεξηιακβάλνπλ έλα 
ιεηηνπξγηθφ θχθισκα (Functional Circuit) ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηέρεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα ζπλδπαζηηθά θπθιψκαηα. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο ζεσξνχκε ην θχθισκα 
ηνπ ζρήκαηνο 4.2 πνπ πεξηιακβάλεη κία βαζκίδα κε έλα ιεηηνπξγηθφ θχθισκα ην νπνίν 
απνηειείηαη απφ ην ζπλδπαζηηθφ ηκήκα θαη ηα Flip-Flop ησλ θαηαρσξεηψλ εμφδνπ. Όηαλ 
ζπκβεί έλα κεηαβαηηθφ ζθάικα ζε θάπνηνλ εζσηεξηθφ θφκβν ηνπ ζπλδπαζηηθνχ 
θπθιψκαηνο ηφηε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεηαβαηηθφο παικφο κηθξήο δηάξθεηαο 
(transient pulse) ζηελ έμνδν OUT ηνπ ζπλδπαζηηθνχ θπθιψκαηνο.  

 

 

 

Ο κεηαβαηηθφο παικφο πνπ δεκηνπξγείηαη άιινηε νδεγεί ζηελ εκθάληζε ελφο ιάζνπο 
ζηελ έμνδν ηνπ θπθιψκαηνο, θαη άιινηε φρη. ην ζρήκα 4.3 βιέπνπκε ηελ είζνδν θαη ηελ 
έμνδν ηνπ Flip-Flop εμφδνπ πνπ δεηγκαηνιεπηεί ηελ γξακκή OUT ηνπ ζπλδπαζηηθνχ 
θπθιψκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αθκή ζθαλδαιηζκνχ (triggering edge) ηνπ 
ξνινγηνχ (CLK) ζπκπέζεη κε ηελ εκθάληζε ηνπ κεηαβαηηθνχ παικνχ (δει. κέζα ζην 
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δ - βιέπε ηε γξακκή OUT(a)) έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ελφο ήπηνπ 
ιάζνπο ζηελ έμνδν FFO ηνπ Flip-Flop. 

Δπίζεο, ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο ζην ζπλδπαζηηθφ θχθισκα κπνξεί λα έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηελ θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ηνπ ζήκαηνο ζηελ έμνδν OUT(b) ηνπ 
θπθιψκαηνο θαηά έλα (κηθξφ) ρξνληθφ δηάζηεκα d, ακέζσο κεηά ηελ αθκή 

Flip-Flop 

Δμόδνπ 

πλδπαζηηθό  

θύθισκα 
OUT 

CLK 

FFO 

Τπό Παξαθνινύζεζε Κύθισκα 

IN 

ρήκα 4.2. Τπό παξαθνινύζεζε θύθισκα κε ηα Flip-Flop εμόδνπ. 
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ζθαλδαιηζκνχ ηνπ ξνινγηνχ (CLK). ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ελφο 
ιάζνπο ρξνληζκνχ ζηελ έμνδν FFO ηνπ Flip-Flop. 

 

 
ρήκα 4.3. Μεραληζκνί δεκηνπξγίαο ιάζνπο ζηελ έμνδν ηνπ ππό παξαθνινύζεζε θπθιώκαηνο 

 

ηα ζχγρξνλα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ν ηεξάζηηνο αξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ ζήκαηνο 
θαη ε απμεκέλε πνιππινθφηεηα (ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ δνθηκή), ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ (process variations), αθελφο 
πεξηνξίδνπλ ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα ζηελ νπνία απηά ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 
θαη αθεηέξνπ έρεη σο απνηέιεζκα έλαο κεγάινο αξηζκφο ειαηησκαηηθψλ 
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ λα δηαθεχγεη απφ ηελ εξγνζηαζηαθή δνθηκή (fabrication 
tests). Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ ελζσκάησζε θπθισκάησλ γηα ηελ 
ελ ιεηηνπξγία δνθηκή (on-line testing) ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ απνδεθηά επίπεδα 
αλνρήο ζηα ιάζε ρξνληζκνχ. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ είλαη ε ρξήζε 
ηερληθψλ πιενλαζκνχ, φπσο δηπιαζηαζκφο θαη ηξηπιαζηαζκφο καδί κε ηα θαηάιιεια 
θπθιψκαηα ειέγρνπ πιεηνςεθίαο. Όκσο ε εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερληθψλ έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ θαη ζε θαηαλάισζε, 
πξάγκα πνπ ηηο θαζηζηά κε πξαθηηθέο γηα έλα πιήζνο εθαξκνγψλ. Ζ ρξήζε 
απηνειεγρφκελσλ θπθισκάησλ είλαη κία ιχζε, αιιά θαη απηή, πνιχ ζπρλά (γηα 
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θπθισκάησλ), απαηηεί κεγάιν θφζηνο ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ 
[121].  

 

4.4 Τινπνηήζεηο θπθισκάησλ αλίρλεπζεο ζθαικάησλ ρξνληζκνύ θαη 
κεηαβαηηθώλ ζθαικάησλ 

Πξφζθαηα έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ βηβιηνγξαθία εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ 
αλίρλεπζε ιαζψλ ρξνληζκνχ ή/θαη ήπησλ ιαζψλ [122], [123], [124], [125], [126] νη 
νπνίεο ζπλδπάδνληαη κε κία δηαδηθαζία επαλάιεςεο κεηά απφ θάζε αλίρλεπζε ιάζνπο 
γηα ηε δηφξζσζή ηνπ. Οη ηερληθέο απηέο βαζίδνληαη ζηελ πξνζσξηλή θχζε ησλ 
κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ ή ζηελ θαζπζηεξεκέλε απφθξηζε ησλ ζθαικάησλ ρξνληζκνχ 
γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ δεηνχκελε αλνρή ζηα ζθάικαηα απηά, θάλνληαο ρξήζε 
ρξνληθνχ πιενλαζκνχ (time redundancy). ηελ πεξίπησζε ησλ ζθαικάησλ ρξνληζκνχ 
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ε δηφξζσζή ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ εθαξκνζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
επαλάιεςεο κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ξνινγηνχ ζην θχθισκα.  

Μηα ηερληθή αλίρλεπζεο ήπησλ ιαζψλ θαη ιαζψλ ρξνληζκνχ αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία 
[121] θαη παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.4. 

 

 
ρήκα 4.4. Ζ ηερληθή αλίρλεπζεο ήπησλ ιαζώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία [121] θαη 

ρξεζηκνπνηεί ρξνληθό πιενλαζκό. 

 

ηελ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη έλαο επηπιένλ καλδαισηήο γηα λα δεηγκαηνιεπηήζεη 
ηελ γξακκή εμφδνπ OUT ηνπ ζπλδπαζηηθνχ θπθιψκαηνο κεηά απφ θάπνηα θαζπζηέξεζε 
ζε ζρέζε κε ην ξνιφη ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα θάζε έλα δεχγνο Flip-Flop - καλδαισηή 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλαο ζπγθξηηήο ν νπνίνο ζπγθξίλεη ηελ έμνδν ηνπ Flip-Flop κε ηελ 
θαζπζηεξεκέλε έμνδν ηνπ ζπλδπαζηηθνχ θπθιψκαηνο θαη επνκέλσο έλαο κεηαβαηηθφο 
παικφο ε κηα θαζπζηεξεκέλε απφθξηζε πνπ δεκηνχξγεζε ιάζνο ζηελ έμνδν FFO ηνπ 
Flip-Flop ζα δψζεη έλδεημε αλίρλεπζεο ιάζνπο ζηελ αληίζηνηρε γξακκή err. Ζ ηερληθή 
απηή γηα κηθξφ αξηζκφ ζπγθξηηψλ έρεη κεγάιε ηαρχηεηα απφθξηζεο. ηελ πεξίπησζε 
φκσο κεγάινπ πιήζνπο ζπγθξηηψλ απαηηείηαη  ε πινπνίεζε ηεο πχιεο OR κε ηνλ 
αληίζηνηρν αξηζκφ εηζφδσλ. Μηα ηέηνηα πχιε OR ζηελ έμνδν πινπνηείηαη ζπλήζσο κε 
έλα δέλδξν απφ OR πχιεο κηθξφηεξνπ αξηζκνχ εηζφδσλ θαη εηζάγεη κεγάιε 
θαζπζηέξεζε πξάγκα πνπ θάλεη ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή αθαηάιιειε γηα εθαξκνγέο 
πνπ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο γξακκψλ. 

ην ζρήκα 4.5 θαίλεηαη ην δηάγξακκα κηαο ηεξαξρηθήο αξρηηεθηνληθήο ε νπνία 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζία [124] γηα ηελ αλίρλεπζε ιαζψλ ρξνληζκνχ θαη ήπησλ 
ιαζψλ θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα θχθισκα ζχγθξηζεο ζε ιεηηνπξγία ξεχκαηνο. Σν 
θχθισκα ζχγθξηζεο παξαθνινπζεί ην δεχγνο OUTJ, FFOJ γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ καλδάισζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα Flip-Flop εμφδνπ. Σν 
θάζε έλα δεχγνο ζπλδέεηαη ζην αληίζηνηρν θχθισκα ελεξγνπνίεζεο (Activation Circuit – 
AC) θαη ηα θπθιψκαηα απηά ζρεκαηίδνπλ ην πξψην επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. ηε ζπλέρεηα 
ηα ππνθπθιψκαηα AC νκαδνπνηνχληαη ζε n ηκήκαηα κε πιήζνο m ππνθπθιψκαηα ζε 
θάζε ηκήκα. ε θάζε ηκήκα ησλ m θπθισκάησλ ελεξγνπνίεζεο αληηζηνηρεί θαη έλαο 
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θαζξέπηεο ξεχκαηνο (CM1 – CMn) θαη ην ζχλνιν ησλ θαζξεπηψλ απηψλ ζρεκαηίδεη ην 
δεχηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. ηνλ έλα θιάδν ηνπ θάζε θαζξέπηε ζπλδένληαη νη m 

έμνδνη ησλ AC ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο (θφκβνο Nr , r[1,…,n]) ελψ φινη νη έμνδνη ησλ 
θαζξεπηψλ ζπλδένληαη ζηνλ θφκβν SN φπνπ κε ηε βνήζεηα ελφο BICS αληρλεχεηαη ην 
ιάζνο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα δεχγε έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή ζην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο.  

 

 

ρήκα 4.5. Ζ ηεξαξρηθή αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζία [124] γηα ηελ αλίρλεπζε 
ησλ ήπησλ ιαζώλ θαη ησλ ιαζώλ ρξνληζκνύ. 

 

Σν θχθισκα ηνπ ηκήκαηνο κε ηα m θπθιψκαηα ελεξγνπνίεζεο (AC) θαίλεηαη ζην ζρήκα 
4.6. ην ζρήκα απηφ ην ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγείηαη απφ ην ζήκα ENB θαζψο θαη ν 
θαζξέπηεο είλαη θνηλά γηα φια ηα AC. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζήκα ENB είλαη ―low‖ 
έρνπκε ηελ θάζε παξαθνινχζεζεο θαη ηπρφλ δηαθνξέο ζηηο ινγηθέο ηηκέο ζην δεχγνο 
OUTJ, FFOJ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ εκθάληζε ξεχκαηνο ζηελ είζνδν Ν ηνπ θαζξέπηε 
ην νπνίν ζα θαζξεπηηζηεί ζην BICS θχθισκα πνπ αθνινπζεί.  

 

 
ρήκα 4.6. Κπθιώκαηα ελεξγνπνίεζεο (AC) θαη ν θαζξέπηεο ζηελ ηερληθή ηεο [124]. 
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Ζ παξαπάλσ ηερληθή αλίρλεπζεο ζθαικάησλ ρξνληζκνχ έρεη αξθεηά κηθξέο απαηηήζεηο 
ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ αιιά πζηεξεί ζε ηαρχηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνηεηλφκελε 
ηερληθή πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην επφκελν θεθάιαην. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί κηα λέα ηερληθή θαη ην αληίζηνηρν θχθισκα, ε 
νπνία κπνξεί λα αληρλεχζεη ήπηα ιάζε θαη ιάζε ρξνληζκνχ, παξαθνινπζψληαο έλαλ 
πνιχ κεγάιν αξηζκφ γξακκψλ θαη λα απνθξηζεί κε πςειφηεξε ηαρχηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 
ηερληθέο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ βηβιηνγξαθία. 
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5. ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΧΝ ΦΑΛΜΑΣΧΝ ΚΑΗ  

ΦΑΛΜΑΣΧΝ ΥΡΟΝΗΜΟΤ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε έλα λέν θχθισκα αλίρλεπζεο κεηαβαηηθψλ 
ζθαικάησλ θαη ζθαικάησλ ρξνληζκνχ ζε CMOS νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. Σν 
θχθισκα απηφ βαζίδεηαη ζε αηζζεηήξεο ζήκαηνο ζε ιεηηνπξγία ξεύκαηνο (current mode 
sense amplifier) θαη ιφγσ απηήο ηεο ηνπνινγίαο έρεη πςειή ηαρχηεηα αλίρλεπζεο.  

Σν θχθισκα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηνπ ρξνληθνχ πιενλαζκνχ ε νπνία έρεη 
παξνπζηαζηεί θαη ζε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο [121], [127]  θαη εμαζθαιίδεη αλνρή ζηα 
ζθάικαηα αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ θαηάιιειε επαλάιεςε (retry cycle) ηνπ ηειεπηαίνπ 
ιαλζαζκέλνπ θχθινπ ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο ζθάικαηνο. πλήζσο, ζηε δηάξθεηα 
ηεο επαλάιεςεο εθαξκφδεηαη κηθξφηεξε ζπρλφηεηα. ηελ επφκελε παξάγξαθν, 
παξνπζηάδεηαη ε λέα απηή ηερληθή αλίρλεπζεο ζθαικάησλ ρξνληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, 
δίλεηαη ην θχθισκα ην νπνίν ζρεδηάζηεθε ζε ηερλνινγία CMOS 180nm. Δπίζεο, δίλεηαη 
παξάδεηγκα θπζηθήο ζρεδίαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ θπθιψκαηνο αλίρλεπζεο θαη ηέινο, 
δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ απφ ην θχθισκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη 
εμεηάδνληαη νη επηδφζεηο ηνπ ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα θπθιψκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

 

5.2  Πξνηεηλόκελν (παξάιιειν) θύθισκα αλίρλεπζεο ζθαικάησλ 

Ζ ηδέα πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ην πξνηεηλφκελν θχθισκα αλίρλεπζεο ζθαικάησλ 
είλαη ε ρξήζε ελφο Κπθιώκαηνο Δπίβιεςεο – Παξαθνινύζεζεο ην νπνίν παξαθνινπζεί 
ηηο εηζφδνπο θαη ηηο εμφδνπο (απνθξίζεηο) ησλ Flip-Flop εμφδνπ, ηνπ ππφ 
παξαθνινχζεζε θπθιψκαηνο ηνπ ζρήκαηνο 5.1. Με άιια ιφγηα, ην θχθισκα 
παξαθνινχζεζεο ζπγθξίλεη ηηο εμφδνπο OUT ηνπ ζπλδπαζηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ηηο 
εμφδνπο FFO ηνπ Τπφ Παξαθνινχζεζε Κπθιψκαηνο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα 
απνθαιείηαη θαη ιεηηνπξγηθό θύθισκα, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηά δηαθέξνπλ δίλεη 
ζηελ έμνδν ERR έλδεημε ιάζνπο. 

Ζ ζχγθξηζε απηή ησλ εμφδσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.2, ζα γίλεηαη κεηά απφ έλα 
ρξνληθφ δηάζηεκα Σ απφ ηελ αθκή καλδάισζεο ηνπ ζήκαηνο ξνινγηνχ CLK [121] [122], 
[123], [124], [125], [126], [127]. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα Σ ηζνχηαη κε ηελ κεγαιχηεξε 
απφ ηηο εμήο δχν ηηκέο,  α) ηελ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ κεηαβαηηθνχ παικνχ (transient 
pulse) (δmax) ηελ νπνία ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε θαη β) ηνλ κέγηζην ρξφλν 
θαζπζηέξεζεο (dmax) ηνλ νπνίν ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί έλα 
απνδεθηφ επίπεδν (ζηάζκε) ξπζκνχ ζθαικάησλ, (T=max[δmax, dmax]). 

ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο δελ εκθαλίδεηαη θακία κεηάβαζε ζήκαηνο κεηά 
ηελ αθκή καλδάισζεο ηνπ ζήκαηνο ξνινγηνχ CLK ζηηο γξακκέο πνπ 
παξαθνινπζνχληαη θαη ε έλδεημε αλίρλεπζεο ζθάικαηνο ηνπ θπθιψκαηνο 
παξαθνινχζεζεο παξακέλεη ζε ρακειή ζηάζκε (ERR=―low‖). 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκθάληζε ελφο κεηαβαηηθνχ παικνχ ή ζθάικαηνο 
θαζπζηέξεζεο ζην ζπλδπαζηηθφ θχθισκα δεκηνπξγήζεη κία κεηάβαζε ζήκαηνο ζηελ 
γξακκή εμφδνπ OUT ηνπ ζπλδπαζηηθνχ θπθιψκαηνο ακέζσο κεηά ηε δεηγκαηνιεςία 
απφ ην ξνιφη CLK, ην Flip-Flop εμφδνπ έρεη καλδαιψζεη ηελ ιαλζαζκέλε ηηκή θαη έρνπκε 
ηελ εκθάληζε ηνπ ιάζνπο ζηελ έμνδν FFO ηνπ θπθιψκαηνο. ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ κεηαβαηηθνχ παικνχ δηάξθεηαο (), ή κεηά ην ρξφλν θαζπζηέξεζεο (d) ηνπ 
ζήκαηνο, ε έμνδνο OUT επηζηξέθεη ζηελ ζσζηή ηηκή. Σν θχθισκα παξαθνινχζεζεο 
αληρλεχεη ηελ επαθφινπζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ OUT θαη FFO θαη ε έμνδνο 
έλδεημεο ζθάικαηνο ERR κεηαβαίλεη ζε πςειή ζηάζκε, (ERR=―high‖) ππνδεηθλχνληαο 
ηελ παξνπζία ζθάικαηνο. 

Σν πξνηεηλφκελν θχθισκα παξαθνινχζεζεο [128], [129], [130] εθκεηαιιεχεηαη ηελ 
ηερληθή ελίζρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο αηζζεηήξεο ζήκαηνο (SA) γηα λα πεηχρεη 
ηελ αλίρλεπζε ιαζψλ ρξνληζκνχ θαη ήπησλ ιαζψλ. Οη αηζζεηήξεο ζήκαηνο 
ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηηο κλήκεο εκηαγσγψλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηηο ζπζηνηρίεο ησλ θειηψλ ηεο κλήκεο. Ζ αλάθηεζε γίλεηαη 
εληζρχνληαο πάξα πνιχ κηθξέο κεηαβνιέο ζηα ζήκαηα ησλ δχν εηζφδσλ ηνπ αηζζεηήξα 

OUT 

CLK 

 

Μεηαβαηηθόο παικόο δηάξθεηαο δ ή 
ζήκα θαζπζηεξεκέλν θαηά d 

Λάζνο 

FFO 

ρήκα 5.2. Μεραληζκνί δεκηνπξγίαο ιάζνπο ζηελ έμνδν ηνπ ππό παξαθνινύζεζε θπθιώκαηνο. 

Flip Flop 

Δμόδνπ πλδπαζηηθό  
θύθισκα 

OUT 

CLK 

FFO 

Τπό Παξαθνινύζεζε  

Κύθισκα 

IN 

ERR 
Κύθισκα 

Παξαθνινύζεζεο 

(Monitoring) 

ρήκα 5.1. Αλίρλεπζε ιάζνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην θύθισκα παξαθνινύζεζεο. 



ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CMOS ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ                   

σηήξηνο Γ. Μαηαθηάο                                                        111       

ζήκαηνο. Οη αηζζεηήξεο ζήκαηνο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πνιχ κηθξνχο ρξφλνπο 
απφθξηζεο θη αο έρνπλ ζπλδεκέλν κεγάιν θνξηίν ζηηο γξακκέο εηζφδνπ ηνπο.  

Σν θχθισκα παξαθνινχζεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.3 θαη απνηειείηαη: 

 (α) απφ ηνλ αηζζεηήξα ζήκαηνο (SA),  

 (β) απφ έλα θχθισκα πξνζαξκνγήο ησλ εμφδσλ ηνπ ππφ παξαθνινχζεζε 
θπθιψκαηνο θαη ηνπ ζπλδπαζηηθνχ θπθιψκαηνο ζηηο εηζφδνπο ηνπ SA θαη ην νπνίν 
ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη ηκήκα βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ ή ηκήκα 
πξναηζζεηήξσλ (Pre-Sensing Block PSB) θαη ηέινο απφ  

 (γ) ην Flip-Flop Έλδεημεο Λάζνπο (Error Indication Flip-Flop) (EIFF).  

Σν ηκήκα βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ (Pre-Sensing Block) ρσξίδεηαη ζε δχν ππν-
ηκήκαηα (sub-blocks), ην αξηζηεξφ (SBL) θαη ην δεμί (SBR) θαη ην θάζε ηκήκα 
ηξνθνδνηεί κία είζνδν ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο (sense amplifier), ηηο INL θαη INR 

αληίζηνηρα. Σα k δεχγε ησλ γξακκψλ ππφ παξαθνινχζεζε OUTj θαη FFOj (j[1,…,k]), 
νδεγνχλ θαη ηα δχν ηκήκαηα βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ. Κάζε έλα απφ ηα δχν απηά 
ηκήκαηα απνηειείηαη απφ 2k δεχγε ελ ζεηξά nMOS ηξαλδίζηνξ.  

ην αξηζηεξφ ηκήκα, ην SBL, ηα 2k δεχγε ηξαλδίζηνξ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 
παξάιιεια θαη κεηαμχ ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο VDD (δηακέζνπ ελφο nMOS ηξαλδίζηνξ – 
ην MFL) θαη ηεο αξηζηεξήο εηζφδνπ ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο  ηεο INL. 

 

 

Κάζε δεχγνο ησλ nMOS ηξαλδίζηνξ ηνπ ηκήκαηνο βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ νδεγείηαη 
απφ έλαλ μερσξηζηφ ζπλδπαζκφ ησλ ζεκάησλ OUTj θαη FFOj θαζψο θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπο jFFO  θαη jOUT , πνπ πξφθεηηαη λα παξαθνινπζεί. Ο πξψηνο 

ζπλδπαζκφο, ν νπνίνο νδεγεί ην έλα δεχγνο ησλ nMOS ηξαλδίζηνξ, είλαη ν (OUTj θαη 

jFFO ) θαη ν δεχηεξνο, ν νπνίνο νδεγεί ην άιιν δεχγνο, είλαη ν ( jOUT θαη FFOj). Ζ 

χπαξμε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηηκψλ δελ δεκηνπξγεί πξφζζεηε απαίηεζε θαζψο απηέο 

. . . 
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SAO 
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Κφκβνο MFL 
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ρήκα 5.3. Σν πξνηεηλόκελν θύθισκα παξαθνινύζεζεο (Monitoring Circuit) 
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είλαη ζρεδφλ πάληνηε δηαζέζηκεο ζηηο εμφδνπο ησλ Flip-Flop θαη ησλ ζπλδπαζηηθψλ 
θπθισκάησλ. Σν ηξαλδίζηνξ MFL νδεγείηαη απφ ην ζήκα ελεξγνπνίεζεο (enable) EN. 
Δπίζεο, ππάξρεη θαη έλα nMOS ηξαλδίζηνξ, ην MCL, ην νπνίν ζπλδέεηαη κεηαμχ γεο θαη 
ηεο αξηζηεξήο εηζφδνπ INL ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο  θαη νδεγείηαη θαη απηφ απφ ην ζήκα 
ελεξγνπνίεζεο EN.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ αξηζηεξνχ ηκήκαηνο κε ηηο βαζκίδεο πξναηζζεηήξσλ (Pre-Sensing 
Block) έγηλε κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ην κνλνπάηη πνπ ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηελ 
ηξνθνδνζία VDD θαη ηνλ θφκβν εηζφδνπ INL δηακέζνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ MFL θαη ελφο 
δεχγνπο ηξαλδίζηνξ, λα είλαη πην αγψγηκν (θπξίαξρν) ζε ζρέζε κε ην ηξαλδίζηνξ MCL.  

ην δεμί ηκήκα (ην SBR) αθνινπζείηαη παξφκνηα ηνπνινγία. Ζ δηάηαμε ησλ 2k δεπγψλ 
ηξαλδίζηνξ είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε απηή ηνπ αξηζηεξνχ ηκήκαηνο, κφλν πνπ εδψ ην θάζε 
δεχγνο ηξαλδίζηνξ ζπλδέεηαη κεηαμχ ηεο γεο (Gnd) θαη ηεο δεμηάο εηζφδνπ ηνπ 
αηζζεηήξα ζήκαηνο ηεο INR, δηακέζνπ ελφο nMOS ηξαλδίζηνξ, ηνπ MFR. Σα δεχγε απηά 
ησλ ηξαλδίζηνξ νδεγνχληαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο ζην αξηζηεξφ ηκήκα. Σν 
ηξαλδίζηνξ MFR νδεγείηαη απφ ην ζήκα EN. Έλα nMOS ηξαλδίζηνξ, ην MCR, ζπλδέεηαη 
κεηαμχ ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο VDD θαη ηεο δεμηάο εηζφδνπ INR ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο 
ην νπνίν επίζεο νδεγείηαη απφ ην ζήκα EN. Καη εδψ, ζην δεμί ηκήκα ησλ βαζκίδσλ 
πξναηζζεηήξσλ (Pre-Sensing Block), θάζε δηαδξνκή κεηαμχ ηεο γεο (Gnd) θαη ηεο 
δεμηάο εηζφδνπ (INR) δηακέζνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ MFR θαη ελφο νπνηνπδήπνηε δεχγνπο 
ηξαλδίζηνξ, ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα είλαη πην αγψγηκε (θπξίαξρε) ζε ζρέζε κε ην 
ηξαλδίζηνξ MCR.  

Ο αηζζεηήξαο ζήκαηνο ελεξγνπνηείηαη κε ην ζήκα EN θαη ε έμνδφο ηνπ, ην ζήκα SAO, 
καλδαιψλεηαη απφ έλα Flip-Flop ζπλδεκέλν ζηελ έμνδν θαηά ηελ αλεξρφκελε αθκή ηνπ 
ζήκαηνο ξνινγηνχ SCLK. ην ζρήκα 5.3 ην Flip-Flop απηφ νλνκάδεηαη Flip-Flop 
Έλδεημεο Λάζνπο (EIFF). Σν ζήκα ξνινγηνχ SCLK είλαη κηα θαζπζηεξεκέλε 
(νιηζζεκέλε) έθδνζε ηνπ ξνινγηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 
ην άζξνηζκα T+DSA, φπνπ DSA είλαη ν ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο.  

Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αξρηθά ην Flip-Flop Έλδεημεο Λάζνπο (EIFF) ηίζεηαη ζε 
ρακειή ζηάζκε (ERR=―low‖) ρξεζηκνπνηψληαο ην ζήκα RESET. ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάζε πεξίνδνο ηνπ ξνινγηνχ CLK κπνξεί λα 
ζεσξεζεί φηη απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο ηελ Καλνληθή Φάζε (normal phase) θαη ηελ 
Φάζε Παξαθνινύζεζεο (monitoring phase). 

Οη θάζεηο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην ζήκα ελεξγνπνίεζεο EN φπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 5.4 θαη είλαη εληειψο αλεμάξηεηεο (δηαθαλείο) απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Τπφ 
Παξαθνινχζεζε Κπθιψκαηνο. ηελ Καλνληθή Φάζε ην Κχθισκα Παξαθνινχζεζεο 
είλαη αλελεξγφ (EN=―low‖). Μεηά ηελ αλεξρφκελε αθκή ηνπ ζήκαηνο ηνπ ξνινγηνχ CLK, 
πνπ ην Flip-Flop εμφδνπ ζπιιακβάλεη ηελ ηηκή ηεο εμφδνπ ηνπ ζπλδπαζηηθνχ 
θπθιψκαηνο, ην ζήκα ελεξγνπνίεζεο EN ηίζεηαη ζε πςειή ζηάζκε (EN=―high‖) γηα λα 
ελεξγνπνηήζεη ην Κχθισκα Παξαθνινχζεζεο, νπφηε γίλεηαη θαη ε κεηάβαζε ζηελ Φάζε 
Παξαθνινχζεζεο. Ζ ρξνληθή δηαθνξά (T) κεηαμχ ηεο αλεξρφκελεο αθκήο ηνπ ζήκαηνο 
ηνπ ξνινγηνχ CLK θαη ηνπ ζήκαηνο EN ηζνχηαη κε ηε κεγαιχηεξε απφ ηηο δχν ρξνληθέο 
δηάξθεηεο δmax θαη dmax νη νπνίεο ζέινπκε λα αληρλεχνληαη απφ ην Κχθισκα 
Παξαθνινχζεζεο. 

ρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο πνπ ην ζήκα EN ζα βξίζθεηαη ζε πςειή ζηάζκε 
(ρξφλνο tm ζην ζρήκα 5.4), ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην ζήκα απηφ ζα πξέπεη λα 
παξακέλεη ζηελ ζηάζκε EN=―1‖ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζην ίζν κε ηελ 
θαζπζηέξεζε αλίρλεπζεο DSA ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο. 
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ρήκα 5.4. Οη ρξνληζκνί ησλ ζεκάησλ ζην θύθισκα παξαθνινύζεζεο 

 

ηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο φπνπ OUTj = FFOj ( j[1,…,k]) θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο Φάζεο Παξαθνινχζεζεο, δελ ζρεκαηίδεηαη θαλέλα αγψγηκν κνλνπάηη ζηα 
ηκήκαηα κε ηηο βαζκίδεο πξναηζζεηήξσλ κεηαμχ ηεο εηζφδνπ INL θαη ηεο ηξνθνδνζίαο 
VDD ζην αξηζηεξφ ηκήκα. Δπίζεο, δελ ζρεκαηίδεηαη αγψγηκν κνλνπάηη θαη κεηαμχ ηεο 
εηζφδνπ INR θαη ηεο γεο (Gnd) ζην δεμί ηκήκα, κε απνηέιεζκα ε είζνδνο INL ηνπ 
αηζζεηήξα ζήκαηνο λα εθθνξηίδεηαη δηακέζνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ MCL, ελψ ε είζνδνο INR 
λα θνξηίδεηαη δηακέζνπ ηνπ ηξαλδίζηνξ MCR. Ο αηζζεηήξαο ζήκαηνο ζα εληζρχζεη ηελ 
δηαθνξά ησλ ζεκάησλ κεηαμχ ησλ εηζφδσλ ηνπ θαη ζα απνθξηζεί κε κεγάιε ηαρχηεηα 
νδεγψληαο ηελ έμνδν SAO ζε ρακειή ζηάζκε (SAO=―0‖).  

Με ηελ παξνπζία ελφο κεηαβαηηθνχ ιάζνπο ζα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ έλα δεχγνο ζηηο 
γξακκέο παξαθνινχζεζεο (ζηηο εηζφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο) ηέηνην 

ψζηε OUTjFFOj (j[1,…,k]), νπφηε ζα έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο 
αγψγηκνπ κνλνπαηηνχ κεηαμχ INL θαη VDD ζην αξηζηεξφ ηκήκα, θαζψο επίζεο θαη ζην 
δεμί ηκήκα, ηνπιάρηζηνλ ελφο αγψγηκνπ κνλνπαηηνχ κεηαμχ INR θαη Gnd. Δθφζνλ ηα 
αγψγηκα κνλνπάηηα πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη επηθξαηέζηεξα (ή πην αγψγηκα) ζε 
ζχγθξηζε κε ηα κνλνπάηηα δηακέζνπ ησλ ηξαλδίζηνξ MCL θαη  MCR αληίζηνηρα, ε 
είζνδνο INL ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο θνξηίδεηαη, ελψ ή είζνδνο INR εθθνξηίδεηαη. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε θαη πάιη ν αηζζεηήξαο ζήκαηνο ζα εληζρχζεη ηελ δηαθνξά ησλ 
ζεκάησλ κεηαμχ ησλ εηζφδσλ ηνπ θαη ζα απνθξηζεί κε κεγάιε ηαρχηεηα νδεγψληαο ηελ 
έμνδν SAO ζε πςειή ζηάζκε (SAO=―1‖). Ζ απφθξηζε απηή καλδαιψλεηαη απφ ην Flip-
Flop Έλδεημεο Λάζνπο (EIFF) ζηελ αλεξρφκελε αθκή ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ ξνινγηνχ 
SCLK, θάλνληαο ηελ έμνδν ERR ηνπ Flip-Flop λα κεηαβεί ζε πςειή ζηάζκε (ERR=―1‖), 
αληρλεχνληαο ην ζθάικα. Ζ έμνδνο ERR παξακέλεη ζε απηή ηελ πςειή ζηάζκε κέρξηο 
φηνπ ελεξγνπνηεζεί ην ζήκα RESET κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 
ελεξγεηψλ (επηπιένλ θχθινο επαλάιεςεο) ψζηε ην ζχζηεκα λα ρεηξηζηεί ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνπ ιάζνπο.  
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5.3 ρεδηαζκόο ηνπ θπθιώκαηνο θαη απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν αηζζεηήξαο ζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ εξγαζία [131] κε κία κηθξή πξνζζήθε θαη ν νπνίνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.5. Ο 
εληζρπηήο απηφο δελ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθφ θχθισκα πξν-θφξηηζεο, παξνπζηάδεη 
ηαρχηαηε απφθξηζε (πνιχ κηθξφ ρξφλν θαζπζηέξεζεο αλίρλεπζεο) δηφηη βαζίδεηαη ζε 
ιεηηνπξγία ξεύκαηνο (current mode). Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ θπθιψκαηνο 
είλαη φηη ν ρξφλνο απφθξηζεο είλαη ζρεδφλ αλεμάξηεηνο απφ ην ρσξεηηθφ θνξηίν ζηηο 
εηζφδνπο ηνπ [132]. Ζ πξνζζήθε πνπ έγηλε ζηνλ εληζρπηή ηεο [131], ζηα πιαίζηα απηήο 
ηεο δηαηξηβήο, είλαη ηα ηξαλδίζηνξ Μ8 θαη Μ9 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.5. Ο εληζρπηήο 
απηφο ιεηηνπξγεί ζε δχν θάζεηο, ηελ θάζε πξν-θόξηηζεο/ηζνζηάζκηζεο 
(precharge/equalization) θαη ηελ θάζε αλίρλεπζεο (sensing phase). Ζ πξψηε, ε θάζε 
ηζνζηάζκηζεο, πάληα πξνεγείηαη ηεο δεχηεξεο, ηεο θάζεο αλίρλεπζεο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζεη ηνπο εζσηεξηθνχο θφκβνπο ηνπ εληζρπηή ζηηο θαηάιιειεο 
ηάζεηο, θαζψο θαη λα εμηζψζεη ηηο ηάζεηο ζηηο εηζφδνπο ηνπ.  

 

 

 

Ο εληζρπηήο απηφο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, δελ απαηηείηαη θάπνην εηδηθφ θχθισκα πξν-
θφξηηζεο νχηε θάπνηα επηπιένλ πεγή ηάζεο (εληζρπηήο self precharged). Καηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν EN=―low‖ ν εληζρπηήο απηφο βξίζθεηαη ζηελ θάζε πξν-
θφξηηζεο/ηζνζηάζκηζεο. Ζ θάζε αλίρλεπζεο ελεξγνπνηείηαη κφιηο ην ζήκα EN κεηαβεί 
ζηελ πςειή ζηάζκε (EN=―high‖) θαη ηαπηίδεηαη κε ηε θάζε παξαθνινχζεζεο ηνπ 
θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο. 

Δθφζνλ θαη ηα δχν ηκήκαηα κε ηηο βαζκίδεο πξναηζζεηήξσλ (Pre-Sensing) 
ζρεδηάζηεθαλ θάλνληαο ρξήζε κφλν nMOS ηξαλδίζηνξ ην θχθισκα παξαθνινχζεζεο 
παξνπζηάδεη πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ρήκα 5.5. Ο ηξνπνπνηεκέλνο αηζζεηήξαο ζήκαηνο (sense amplifier) ηνπ θπθιώκαηνο 
παξαθνινύζεζεο. 
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παξακέηξσλ (process variations). Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ηνπνινγία ηνπ 
θπθιψκαηνο ζην ζρήκα 5.3, ε παξαζηηηθή ρσξεηηθφηεηα ζηηο εηζφδνπο INL θαη INR ηνπ 
αηζζεηήξα ζήκαηνο είλαη πάληνηε ε ίδηα θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, παξνπζίαο θαη 
απνπζίαο ζθάικαηνο αλεμαξηήησο ησλ ζπλδπαζκψλ ζηηο εηζφδνπο (ζήκαηα OUTj θαη 
FFOj) ησλ βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ. Δπνκέλσο ην δπλακηθφ ζηνπο θφκβνπο απηνχο 
κπνξεί εχθνια λα εμηζσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο πξν-θφξηηζεο/ηζνζηάζκηζεο 
θαη ν αηζζεηήξαο ζήκαηνο ζα εηζέξρεηαη πάληα ηζνζηαζκηζκέλνο (balanced) ζηε θάζε 
αλίρλεπζεο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Κπθιψκαηνο Παξαθνινχζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 
ε ηερλνινγία CMOS 0,18κm ηεο εηαηξείαο ST Microelectronics κε ηάζε ηξνθνδνζίαο 
1,8V. Ωο παξάδεηγκα ζρεδίαζεο ζεσξήζακε ηελ πεξίπησζε παξαθνινχζεζεο 72 
δεπγψλ. ηε βαζκίδα πξναηζζεηήξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα ηξαλδίζηνξ νη εμήο ιφγνη 
πιάηνπο πξνο κήθνο (W/L):  

α) ζηα δεχγε ηξαλδίζηνξ πνπ νδεγνχληαη απφ ηα ζήκαηα πξνο παξαθνινχζεζε 

OUTj θαη FFOj, W/L=4,  

β) γηα ηα ηξαλδίζηνξ MFL θαη MFR ν ιφγνο είλαη W/L=28 θαη  

γ) γηα ηα ηξαλδίζηνξ MCL θαη MCR ν ιφγνο είλαη W/L=0.3.  

Ο θπζηθφο ζρεδηαζκφο ηεο βαζηθήο βαζκίδαο πξναηζζεηήξα γηα έλα δεχγνο γξακκψλ, 
π.ρ. ην OUT1 θαη FFO1, ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε κε ηελ επαλάιεςή ηνπ 
λα δεκηνπξγείηαη απηφκαηα ην πιήξεο ηκήκα κε ηηο βαζκίδεο πξναηζζεηήξσλ. Γηα λα 
επηηεπρζεί ε ειάρηζηε δπλαηή επηθάλεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθελφο νη γλσζηέο ηερληθέο 
αλαδίπισζεο θαη αθεηέξνπ έγηλε εθκεηάιιεπζε ησλ ζπκκεηξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη αλ 
ζρεδηαζηνχλ ζην ίδην θειί κία αξηζηεξή θαη κία δεμηά βαζκίδα πξναηζζεηήξα φπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.6, ζρεδίαζε πνπ απνθέξεη αλνρή ζηα mismatches.  

 

 

 

ρήκα 5.6. ρεκαηηθό πνπ δείρλεη ηελ θπζηθή ηνπνζέηεζε ησλ ηεζζάξσλ ηξαλδίζηνξ θαη ησλ 2 

αλαζηξνθέσλ ζηε βαζηθή βαζκίδα πξναηζζεηήξα (Pre-Sense Block). 
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ην ζρήκα 5.6 θαίλεηαη ην ζρεκαηηθφ ζην νπνίν ε ζέζε ησλ ηξαλδίζηνξ ζην θχθισκα 
αληηζηνηρεί κε ηελ ζέζε ηνπο ζηε θπζηθή ζρεδίαζε. Οη απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

γξακκέο jFFO  θαη jOUT , δελ πξνέξρνληαη απφ ην ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα, 

αιιά παξάγνληαη ηνπηθά κέζα ζηε βαζηθή βαζκίδα πξναηζζεηήξα. Απηφ κπνξεί λα 
εηζάγεη έλα κηθξφ θφζηνο ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ αιιά απινπζηεχεη ζεκαληηθά ηε 
ζρεδίαζε θαζψο απαηηνχληαη κφλν 2 γξακκέο, αληί γηα 4, γηα θάζε Flip-Flop εμφδνπ πνπ 
παξαθνινπζείηαη.  

Ο θπζηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ θειηνχ ηεο βαζηθήο βαζκίδαο πξναηζζεηήξα θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 5.7 θαη αληηζηνηρεί ζηελ θαηαλεκεκέλε δηάηαμε, φπσο απηή πξνηείλεηαη ζην 
ζρεκαηηθφ ηνπ ζρήκαηνο 5.6. Όιεο νη δηαζηάζεηο ησλ ηξαλδίζηνξ ησλ αλαζηξνθέσλ 
είλαη νη ειάρηζηεο πνπ επηηξέπεη ε ηερλνινγία ψζηε ε βαζηθή βαζκίδα πξναηζζεηήξα λα 
θαηαιακβάλεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή επηθάλεηα. Σν θειί απηφ είλαη αλεμάξηεην απφ ην 
πιήζνο ησλ δεπγψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη θαη επνκέλσο ππάξρεη κφλν έλαο 
ζρεδηαζκφο ζηε βηβιηνζήθε πξνο ρξήζε απφ ηε γελλήηξηα απηφκαηεο ζρεδίαζεο. 

 

 

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πνιχ κεγάινο αξηζκφο εηζφδσλ ζην θχθισκα ζα πξέπεη 
λα ιεθζνχλ ππφςηλ ζην θπζηθφ ζρεδηαζκφ νη παξαζηηηθέο ρσξεηηθφηεηεο θαη νη σκηθέο 
αληηζηάζεηο ησλ κεηάιισλ πνπ ζπλδένπλ ηε βαζηθή βαζκίδα πξναηζζεηήξα θάζε 
δεχγνπο κε ηνλ αηζζεηήξα ζήκαηνο. 

ην ζρήκα 5.8 πξνηείλεηαη κηα δηάηαμε γηα ηελ θπζηθή ζρεδίαζε 72 εηζφδσλ ηέηνηα ψζηε 
λα ππάξρεη κηθξή δηαθχκαλζε ζηηο απνζηάζεηο ησλ βαζηθψλ βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ 
απφ ηνλ αηζζεηήξα ζήκαηνο. Ζ ηδαληθή ζρεδίαζε ζα ήηαλ πξνθαλψο απηή πνπ ζα 
εμαζθάιηδε φιεο ηηο παξαπάλσ απνζηάζεηο λα είλαη θαη ίζεο κεηαμχ ηνπο θαη 
ηαπηφρξνλα νη ειάρηζηεο δπλαηέο κε απνηέιεζκα ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα απφθξηζεο.  

 

OUT1 

FFO1 

ρήκα 5.7. Φπζηθή ζρεδίαζε ηεο βαζηθήο βαζκίδαο πξναηζζεηήξα κε έλα δεύγνο ζηελ είζνδν 
(OUT1 θαη FFO1), νη δηαζηάζεηο είλαη 8,22κmΥ4,72κm. 
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Ζ βαζηθή αξρή πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρήκαηνο 5.8 ήηαλ 
λα δεκηνπξγεζνχλ δχν βαζηθνί θφκβνη γηα θάζε ηκήκα ησλ βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ. 
Γηα ην αξηζηεξφ ηκήκα ησλ βαζκίδσλ πξναηζζεηήξσλ νη δχν βαζηθνί θφκβνη πνπ 
ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο παξάιιεια ηα δεχγε ησλ ηξαλδίζηνξ νξίζηεθαλ σο MFL θαη INL. 
Γηα ην δεμί ηκήκα νη αληίζηνηρνη θφκβνη νξίζηεθαλ σο MFR θαη INR. Οη δχν απηνί θφκβνη 
θάζε ηκήκαηνο είλαη ηζνδχλακνη θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο γίλεηαη απφ ηελ ζχλδεζή ηνπο κε 
ηελ ηξνθνδνζία ή κε ηελ γε κέζσ ησλ ηξαλδίζηνξ MFL θαη MCL γηα ην αξηζηεξφ ηκήκα 
θαη κέζσ ησλ MCR θαη MFR γηα ην δεμί ηκήκα. Σα 4 απηά ηξαλδίζηνξ έρνπλ θαηαλεκεζεί 
νκνηφκνξθα ζηνπο βαζηθνχο θφκβνπο νη νπνίνη ζην ζρήκα 5.8 είλαη νη νθηψ 
θαηαθφξπθεο κεζαίεο θεληξηθέο ζηήιεο πνπ δηέξρνληαη απφ ηνλ αηζζεηήξα ζήκαηνο. Οη 

ρήκα 5.8. ρεδίαζε ηνπ θπθιώκαηνο παξαθνινύζεζεο. 

. . . 

. . . 

OUT1 

FFO1 

OUTj+1 

FFOj+1 

FFOi 

FFOj 

. . . 

. . . 

OUTi+1 

FFOi+1 

OUTk+1 

FFOk+1 

FFOm 

FFOk 

Sense Amplifier 

VDD VSS VDD VSS 

EN 

VDD VSS VDD VSS 

EN 

EN 
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δχν θαηαθφξπθεο ζηήιεο ζηα αξηζηεξά θαη ηα δεμηά είλαη νη ηξνθνδνζίεο VDD θαη VSS 
(GND). 

Ζ θπζηθή ζρεδίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θπθιψκαηνο γηα 72 δεχγε γξακκψλ 
παξαθνινχζεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.9. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή αλαδίπισζεο 
φπσο απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζρεδηάζεηο ησλ κλεκψλ (―folded bit-line‖) 
εμαζθαιίδνπκε θαη κηθξέο δηαζηάζεηο αιιά θαη αλαηζζεζία ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ.  

 

 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο απφθξηζεο εηζάγεηαη έλα ζθάικα ζην θχθισκα 
παξαθνινχζεζεο ζέηνληαο ζε έλα ηπραίν δεχγνο OUTi θαη FFOi δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Σν 
δεχγνο πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε βξίζθεηαη ζηελ πην απνκαθξπζκέλε ζέζε 
θαη ζπγθεθξηκέλα ελψ ν αηζζεηήξαο ζήκαηνο βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θπζηθήο 
ζρεδίαζεο ζην ζρήκα 5.9, ε βαζκίδα πξναηζζεηήξα πνπ πξνζνκνηψζεη ην ζθάικα 
βξίζθεηαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία. Με ηελ επηινγή απηή ιακβάλνληαη ππφςηλ νη 
κεγαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο ησλ παξαζηηηθψλ αληηζηάζεσλ θαη ρσξεηηθνηήησλ ζηηο 
κεηξήζεηο ησλ επηδφζεσλ.  

Οη θπκαηνκνξθέο απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο γηα ηα ζήκαηα OUT θαη FFO ηνπ θπθιψκαηνο 
παξαθνινχζεζεο, γηα ην ζήκα EN, θαζψο θαη γηα ηελ έμνδν SAO ηνπ θπθιψκαηνο 
παξαθνινχζεζεο θαίλνληαη ζην ζρήκα 5.10 γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 72 δεπγψλ. Οη 
θπκαηνκνξθέο απηέο πξνέθπςαλ ζέηνληαο ηππηθέο παξακέηξνπο ζηα κνληέια ησλ 
ηξαλδίζηνξ, ζε ζεξκνθξαζία 27o C θαη κε πεξίνδν ξνινγηνχ ηνπ ππφ παξαθνινχζεζε 
θπθιψκαηνο 1ns.  

Οη πξψηεο θπκαηνκνξθέο ζην ζρήκα 5.10 δείρλνπλ ηα ζήκαηα OUT θαη FFO ηνπ ππφ 
παξαθνινχζεζε θπθιψκαηνο, ε επφκελε θπκαηνκνξθή απεηθνλίδεη ην ζήκα EN θαη ε 
ηειεπηαία θπκαηνκνξθή δείρλεη ην ζήκα εμφδνπ SAO ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο. ην 
ζρήκα απηφ παξνπζηάδνληαη πέληε πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε, ηελ δεχηεξε θαη ηελ 
ηέηαξηε πεξίπησζε θαη ηα δχν ζήκαηα OUT θαη FFO έρνπλ ίζεο ηηκέο (είηε ―0‖ είηε ―1‖), 
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε Φάζε Παξαθνινχζεζεο. ηελ ηξίηε θαη ηελ 
πέκπηε πεξίπησζε ηα ζήκαηα OUT θαη FFO έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ηηκέο (OUT=―0‖, 
FFO=―1‖ θαη OUT=―1‖, FFO=―0‖ αληίζηνηρα) πξνζνκνηψλνληαο κηα εζθαικέλε 
θαηάζηαζε κφιηο ην ζήκα EN ελεξγνπνηεζεί (κεηαβεί ζηελ πςειή ζηάζκε). ηελ 
ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε έμνδνο ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο κεηαβαίλεη ζε πςειή 

ρήκα 5.9. Φπζηθή ζρεδίαζε θαη δηαζηάζεηο ηνπ θπθιώκαηνο παξαθνινύζεζεο γηα 72 δεύγε 

γξακκώλ εηζόδνπ. SA= αηζζεηήξαο ζήκαηνο. 

SA PSB 

SBL 

SBR 

SBL 

SBR 

100κm 

30κm 
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ζηάζκε ακέζσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο EN, (δειαδή ηελ κεηάβαζε απφ ην 
―0‖ ζην ―1‖) παξέρνληαο έλδεημε ζθάικαηνο. 

 

 

 

 

Γηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θπθιψκαηνο θάησ απφ πην 
ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο έγηλαλ εθηεηακέλεο πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo ζην αξρηθφ 
ζρεκαηηθφ αιιά θαη ζην ζρεκαηηθφ πνπ εμήρζεθε απφ ηελ θπζηθή ζρεδίαζε (extracted 
layout) ηνπ θπθιψκαηνο γηα 72 δεχγε. ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έγηλαλ ηέζεθαλ ζηηο 
ζηαηηζηηθέο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ ηηκέο κέρξη θαη 20%. ην ζρήκα 5.11 θαίλνληαη 
απνηειέζκαηα πξνζνκνηψζεσλ Monte Carlo γηα δηαθπκάλζεηο ζηηο παξακέηξνπο 20% 
φπνπ δηαπηζηψλεηαη πσο ε απφθξηζε ηνπ θπθιψκαηνο είλαη εμαηξεηηθά κηθξή ζε 
ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα θπθιψκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηελ βηβιηνγξαθία. Ζ θαηαλάισζε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο 72 δεπγψλ ήηαλ 0,38mW. 

 

 

ρήκα 5.10. Απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο παξαθνινύζεζεο γηα 72 δεύγε. 

           Time

1.0ns 1.5ns 2.0ns 2.5ns 3.0ns 3.5ns 4.0ns 4.5ns 5.0ns 5.5ns 6.0ns
V(SAO)

0V

1.0V

2.0V
V(EN)

0V

1.0V

2.0V
V(OUT) V(FFO)

1.0V

2.0V

-0.5V
SEL>>

OUT  FFO OUT  FFO 

Αλίρλεπζε Λάζνπο 

Πεξίνδνο=1ns 

EN 

Active 

Φάζε Παξαθνινύζεζεο Καλνληθή Φάζε 

SAO 

OUT = FFO OUT = FFO 

           Time

1.0ns 1.5ns 2.0ns 2.5ns 3.0ns 3.5ns 4.0ns 4.5ns 5.0ns 5.5ns 6.0ns

V(OUTR)

-2.0V

0V

2.0V
V(M31:g)

0V

1.0V

2.0V
V(M9:g)

0V

1.0V

2.0V

SEL>>

Left SA output 

Right SA output 

SAO 

V(OUTL) 

V(OUTR) 

V(SAO) 

ρήκα 5.11 . Απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ Monte Carlo ηνπ θπθιώκαηνο παξαθνινύζεζεο 72 
δεπγώλ γηα δηαθπκάλζεηο ησλ παξακέηξσλ 20%. 
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Παξφκνηεο πξνζνκνηψζεηο έγηλαλ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ αξηζκνχ δεπγψλ εηζφδσλ, απφ 
9 κέρξη 576), γηα ζεξκνθξαζίεο απφ 0oC, κέρξη θαη 125oC, γηα ηάζε ηξνθνδνζίαο απφ 
1,62V κέρξη 1,98V θαη γηα φιεο ηηο αθξαίεο επηηξεπηέο ηηκέο (corners) ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ πνπ δηαζέηεη ε ηερλνινγία (nMOS:slow-pMOS:slow, 
nMOS:slow-pMOS:fast, nMOS:fast-pMOS:slow, nMOS:fast-pMOS:fast). Ωο ρξφλνο 
αλίρλεπζεο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο EN κέρξη 
ηελ απφθξηζε ηνπ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ 
πίλαθα 5.1 φπνπ γηα δηάθνξεο ηηκέο ησλ δεπγψλ εηζφδνπ, ζπγθξίλνληαη νη ρξφλνη 
αλίρλεπζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο κε ηνπο ρξφλνπο 
αλίρλεπζεο ηεο ηερληθήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ [126]. ηελ εξγαζία απηή πξνηείλεηαη 
κηα ηεξαξρηθή δνκή αλίρλεπζεο ήπησλ ιαζψλ θαη ιαζψλ ρξνληζκνχ ε νπνία βαζίδεηαη ζε 
ιεηηνπξγία ξεχκαηνο, κηα θαζαξά αλαινγηθή ηερληθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 
εμαζθαιίδεη κεγάιεο ηαρχηεηεο απφθξηζεο ζε ζρέζε κε άιιεο ηερληθέο ζηε 
βηβιηνγξαθία. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέρηεθε ε ηερληθή απηήο ηεο εξγαζίαο πξνο ζχγθξηζε 
κε ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή. 

 
Πίλαθαο 5.1. πγθξίζεηο ρξόλσλ αλίρλεπζεο 

Αξηζκφο Εεπγψλ Τπφ 
Παξαθνινχζεζε 

Υξφλνο Αλίρλεπζεο (ps) Μείσζε 

% [126] Πξνηεηλφκελν 

9 456 191 58 

18 501 226 55 

36 581 265 54 

72 721 317 56 

144 979 376 62 

288 1485 430 71 

576 2480 468 81 

 

 

Οη κεηξήζεηο πνπ θαίλνληαη ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 5.1 έγηλαλ θάησ 
απφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο, δειαδή γηα ζεξκνθξαζία 125oC θαη γηα 
θαηαζθεπαζηηθέο παξακέηξνπο ησλ κνληέισλ ησλ ηξαλδίζηνξ ηελ επηινγή κε ηελ 
κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε (nMOS:slow-pMOS:slow), δίλνληαο, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνζνκνηψζεηο, ηνπο ρεηξφηεξνπο ρξφλνπο απφθξηζεο. Οη ρξφλνη απηνί θαίλνληαη κε ηε 
κνξθή δηαγξάκκαηνο ζην ζρήκα 5.12 ζε ζχγθξηζε κε ην θχθισκα ηεο [126], σο πξνο 
ηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ παξαθνινχζεζεο.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα γηα κεγάιν αξηζκφ δεπγψλ ν ρξφλνο αλίρλεπζεο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ θπθιψκαηνο ηείλεη αζπκπησηηθά ζηα 500ps εμαηηίαο ηεο κηθξήο 
επαηζζεζίαο ηνπ επηιεγκέλνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο ζην ρσξεηηθφ θνξηίν ησλ εηζφδσλ, 
ελψ ην θχθισκα ζηελ [126] έρεη γξακκηθή εμάξηεζε απφ ην θνξηίν εηζφδνπ.  
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5.4  πκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθε έλα λέν θχθισκα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ 
αλίρλεπζε ήπησλ ιαζψλ θαζψο θαη ιαζψλ ρξνληζκνχ. Απηφ ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηαρχηαην 
αηζζεηήξα ζήκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε ιαλζαζκέλεο απφθξηζεο ζηηο εμφδνπο ηνπ 
ζπλδπαζηηθνχ θπθιψκαηνο πνπ παξαθνινπζεί. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
κπνξεί λα δψζεη πνιχ κηθξνχο ρξφλνπο αλίρλεπζεο ζε ζρέζε κε ηερληθέο πνπ έρνπλ 
παξνπζηαζηεί ζηε βηβιηνγξαθία. Σν πξνηεηλφκελν θχθισκα παξαθνινχζεζεο κπνξεί 
λα θαηαζθεπαζηεί κε ηερληθέο παξαπιήζηεο κε απηέο ηεο θαηαζθεπήο ησλ SRAMs κε ηε 
ρξήζε γελλεηξηψλ απηφκαηεο ζρεδίαζεο. Αλ κάιηζηα ην πξνηεηλφκελν θχθισκα 
ζπλδπαζηεί κε κηα ηερληθή επαλάιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο 
ιάζνπο, ηφηε κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί θαη ε αλνρή ζηα ζθάικαηα. 
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ρήκα 5.12. Υξόλνη αλίρλεπζεο σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ δεπγώλ παξαθνινύζεζεο. 
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6. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ ΒΑΗΜΔΝΖ ΣΟ ΡΔΤΜΑ IDDQ  

 

 

6.1  Δηζαγσγή 

Μία απφ ηηο δνθηκέο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηα θπθιψκαηα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο 
ηνπο πξηλ δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά είλαη θαη απηφο ηεο κέηξεζεο ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο 
(quiescent current). Ζ δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο ή ξεχκαηνο 
δηαξξνήο (leakage current) είλαη γλσζηή ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν ―IDDQ‖ 
testing. Ζ δηάγλσζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ CMOS κε 
ηελ ηερληθή IDDQ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα γηα ηελ αλίρλεπζε δηαθφξσλ εηδψλ 
ζθαικάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δνθηκήο κεηξάηαη ην ξεχκα ζηελ γξακκή 
ηξνθνδνζίαο VDD ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο, ελψ νη είζνδνί ηνπ παξακέλνπλ ζε κία 
ζηαζεξή θαηάζηαζε (δελ κεηαβάιινληαη). 

Ζ πξψηε εηαηξεία πνπ πεηξακαηίζηεθε κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο IDDQ ηελ δεθαεηία ηνπ 
1960, ζηελ γξακκή παξαγσγήο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηεο ζεηξάο CD4000 
CMOS, ήηαλ ε RCA. ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ε ηερληθή απηή ηειεηνπνηήζεθε θαη 
ρξεζηκνπνηήζεθε επξχηαηα απφ φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηηο 
αλαθνξέο, ηα δηαθεχγνληα θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα κεηψζεθαλ απφ 10 έσο θαη 100 
θνξέο κε ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο απηήο, ζπγθξηλφκελε κε ηελ θιαζηθή κέζνδν κέηξεζεο 
(ή παξαθνινχζεζεο) ηεο ηάζεο. ήκεξα, δηάθνξεο βειηησκέλεο εθδφζεηο ηεο ηερληθήο 
IDDQ ελζσκαηψλνληαη ζε πνιιά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα πςειήο αμηνπηζηίαο.  

Ζ ηερληθή IDDQ είλαη ζήκεξα ε κφλε απιή θαη γξήγνξε κέζνδνο θαηά ηελ νπνία, κε ηελ 
θαηάιιειε επηινγή ησλ ηηκψλ ησλ εηζφδσλ ηνπ θπθιψκαηνο, κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ 
δηάθνξα ζθάικαηα φπσο ηα ζθάικαηα γεθχξσζεο κεηαμχ γεηηνληθψλ γξακκψλ, θαζψο 
θαη ηα βξαρπθπθιψκαηα κεηαμχ κεηάιινπ πχιεο θαη ππνζηξψκαηνο (shorted gate 
oxide) – ηα νπνία ελδερνκέλσο λα κελ επηδξνχλ θαη’ αξρήλ ζηε ινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
θπθιψκαηνο αιιά πξνθαινχλ ζπλήζσο ηελ αζηνρία (failure) ηνπ θπθιψκαηνο κεηά απφ 
θάπνην ρξφλν ρξήζεο. Δπίζεο, αληρλεχνληαη απιά ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο (stuck-at 
faults), ζθάικαηα θαζπζηέξεζεο (delay faults) αιιά θαη αξθεηά ζθάικαηα αλνηθηψλ 
θπθισκάησλ. 

Παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, κηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ δνθηκή IDDQ είλαη ε αθξηβήο θαηαλάισζε ηνπ θπθιψκαηνο. Ζ 
παξάκεηξνο απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ζπζθεπέο πνπ εκθπηεχνληαη ζην 
αλζξψπηλν ζψκα φπσο νη βεκαηνδφηεο θαη νη απηληδσηέο, αιιά θαη γηα άιιεο θνξεηέο 
ζπζθεπέο φπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη θνξεηνί ππνινγηζηέο, πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 
θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 

Οη δχν θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ δνθηκή IDDQ είλαη ε αθξίβεηα θαη ε 
ηαρχηεηα. Οη δχν απηνί παξάγνληεο είλαη αληηθξνπφκελνη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα 
γεληθήο ρξήζεο εξγαζηεξηαθφ φξγαλν δνθηκήο IDDQ. Όηαλ πξφθεηηαη λα κεηξεζνχλ πάξα 
πνιχ κηθξά ξεχκαηα ηφηε ε κεγάιε ηαρχηεηα κεηξήζεσλ κεηψλεη ηελ αθξίβεηα ηεο 
κέηξεζεο ηνπ ξεχκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο ην SourceMeter 2400 ηεο 
KEITHLEY, ην νπνίν είλαη έλα γεληθήο ρξήζεο εξγαζηεξηαθφ φξγαλν δνθηκήο IDDQ, 
κπνξνχκε λα πεηχρνπκε κηα ηππηθή ηαρχηεηα κεηξήζεσλ ηεο ηάμεο ησλ 2500 
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κεηξήζεσλ IDDQ αλά sec [133]. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ηαπηνρξφλσο κεγάιε 
ηαρχηεηα αιιά θαη κεγάιε αθξίβεηα κεηξήζεσλ ηφηε είηε ζρεδηάδεηαη εηδηθφ θχθισκα γηα 
ηελ δνθηκή απηή, πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ελζσκαησκέλν ζην νινθιεξσκέλν θχθισκα 
είηε πξνζαξκφδεηαη θάπνην γεληθφ ζχζηεκα δνθηκψλ (Automated Test Equipment) ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ δνθηκή νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο IDDQ ελφο Οινθιεξσκέλνπ Κπθιψκαηνο θαη 
αλαθεξφκελνη ζην ζρήκα 6.1(α) ζεσξνχκε ηα εμήο:  

 Όιεο νη είζνδνη ηνπ θπθιψκαηνο ζπλδένληαη είηε ζην VDD είηε ζην VSS. 

 Ζ κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο γίλεηαη ζηε γξακκή ηξνθνδνζίαο VDD. 

 Γελ ππάξρεη θφξηνο ζηηο εμφδνπο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Κπθιψκαηνο (νη έμνδνη 
είλαη ζηνλ «αέξα»). 

 

ην ζρήκα 6.1(α) θαίλεηαη ε ζπλδεζκνινγία ελφο απινχ αλαζηξνθέα CMOS κε ην 
ηξνθνδνηηθφ ην νπνίν θαηαγξάθεη ην ξεχκα IDDQ πνπ ηνλ δηαξξέεη. 

Μεηξψληαο ην ξεχκα εξεκίαο ηεο γεο ISS έρνπκε ηελ αληίζηνηρε ηζνδχλακε κέζνδν 
δνθηκήο ISSQ. ηελ πξάμε, ε κέζνδνο δνθηκήο IDDQ ζε έλα πξαγκαηηθφ νινθιεξσκέλν 
θχθισκα πνπ πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ ππιψλ, ρξεζηκνπνηεί έλα πξνθαζνξηζκέλν 
ζχλνιν ηηκψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο θαη νλνκάδνληαη 
δηαλχζκαηα δνθηκήο IDDQ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε IDDQ εθαξκφδεηαη έλα 
δηάλπζκα δνθηκήο ζηηο εηζφδνπο ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο, ζηε ζπλέρεηα 
αθνινπζεί έλαο πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ εμάιεηςε ησλ 
κεηαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ (settling time) - δειαδή κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζνχλ θαη λα 
πάξνπλ ηηο ηειηθέο ηηκέο νη ηάζεηο θαη ηα ξεχκαηα ζηνπο θφκβνπο θαη ηνπο θιάδνπο ηνπ 
θπθιψκαηνο, νπφηε θαη κεηξάηαη ην ξεχκα ηξνθνδνζίαο κέζσ ηεο γξακκήο 
ηξνθνδνζίαο ζηνπο αθξνδέθηεο VDD ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο. 

 

 

 

 
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε VDD δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Μφιηο 
πξαγκαηνπνηεζεί ε κέηξεζε ζπγθξίλεηαη κε έλα θαζνξηζκέλν θαηψθιη γηα λα θαζνξηζηεί 
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ρήκα 6.1. (α) Ζ κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο εξεκίαο - IDDQ - ζε έλα CMOS θύθισκα αλαζηξνθέα. (β) 

Αύμεζε ηνπ ξεύκαηνο εξεκίαο εμαηηίαο βξαρπθπθιώκαηνο ηεο πύιεο ηνπ Μ1. 
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αλ ην θχθισκα πεξλά κε επηηπρία ηε δνθηκή ή φρη. Σν θαηψθιη απηφ ζπλήζσο βξίζθεηαη 
ζηελ πεξηνρή ησλ nA ή ησλ κA, αιιά θαζψο ην ξεχκα εξεκίαο απμάλεη κε ηελ 
ζπξξίθλσζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ζηελ ηάμε ησλ mA. Σν θαηψθιη 
θαζνξίδεηαη κεηά απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ξεπκάησλ IDDQ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ 
ιεηηνπξγηθά άςνγσλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. Έλα ιεηηνπξγηθά άςνγν 
νινθιεξσκέλν θχθισκα CMOS απαηηεί κεγάιν ξεχκα ηξνθνδνζίαο κφλν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ ξνινγηνχ, ιφγσ θφξηηζεο – 
εθθφξηηζεο ησλ εζσηεξηθψλ θφκβσλ (θαη ησλ ηζνδχλακσλ ρσξεηηθνηήησλ). Σν ξεχκα 
IDDQ ελφο ειαηησκαηηθνχ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θαηψθιη 
πνπ έρεη θαζνξηζηεί θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ην ειάηησκα κπνξεί λα 
είλαη πνιχ κεγαιχηεξν, φπσο π.ρ. ην ειάηησκα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.1(β) θαη 
αθνξά βξαρπθχθισκα ηεο πχιεο ηνπ ηξαλδίζηνξ Μ1, κε απνηέιεζκα ηελ κεγάιε ηηκή 
ηνπ ξεχκαηνο IDDQ. 

 

6.2  Καζνξηζκόο ηνπ ξεύκαηνο θαησθιίνπ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν θαζνξηζκφο ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ είλαη κηα ζεκειηψδεο 
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηηπρή δνθηκή IDDQ θαζψο έλα κεγάιν θαηψθιη ζα 
ραξαθηεξίζεη πνιιά ειαηησκαηηθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα σο «θαιά», ελψ έλα 
κηθξφ θαηψθιη ξεχκαηνο ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα απνξξίπηνληαη κεξηθά «θαιά» 
νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα.  

Ζ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ είλαη δχζθνιν λα βξεζεί θαζψο ην ξεχκα IDDQ 
κεηαβάιιεηαη απφ νινθιεξσκέλν θχθισκα ζε νινθιεξσκέλν θχθισκα θαη εμαξηάηαη 
απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ θαηά πξψην ιφγν πάλσ ζην 
ίδην δηζθίν ππξηηίνπ (νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαβάινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο) θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηηο κεηαβνιέο απφ δηζθίν ζε 
δηζθίν ζηε γξακκή παξαγσγήο. ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε κεξηθέο κεζφδνπο 
ππνινγηζκνχ ή πξφβιεςεο ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ.  

 

6.2.1  Πεηξακαηηθόο θαζνξηζκόο ηνπ ξεύκαηνο θαησθιίνπ IDDQ 

Γηα ηελ πεηξακαηηθή εχξεζε ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ IDDQ απαηηείηαη: 

α) έλαο κεγάινο αξηζκφο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, ησλ νπνίσλ ζα κεηξεζεί ην 
ξεχκα δηαξξνήο. Σν ζχλνιν ησλ ξεπκάησλ απηψλ ζα ζπκβνιίδεηαη κε S ελψ ην 
πιήζνο ηνπο ζα ζπκβνιίδεηαη κε n. Θα αλαθεξφκαζηε επίζεο ζπρλά ζην ζχλνιν 
ησλ ξεπκάησλ δηαξξνήο σο δείγκα S κε πιήζνο n, 

β) ην γλσζηφ θαη θαζνξηζκέλν ζχλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 
ζα ζπκβνιίδεηαη κε Σ.  

Γηα θάζε νινθιεξσκέλν θχθισκα XS, εθαξκφδνληαη φια ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο Σ θαη 
κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θάζε δηαλχζκαηνο κεηξηέηαη ην ξεχκα IDDQ. Δάλ IX είλαη ην 
κέγηζην ξεχκα γηα θάζε νινθιεξσκέλν θχθισκα, ηφηε απηφ θαηαγξάθεηαη σο ην ηειηθφ 
ξεχκα IDDQ γηα ην ζπγθεθξηκέλν νινθιεξσκέλν θχθισκα. Οη ηηκέο απηέο ησλ ξεπκάησλ 
IX ρξεζηκνπνηνχληαη, φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξεχκαηνο 
θαησθιίνπ. 

Αλ παξαζηήζνπκε ζε έλα δηάγξακκα ηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ εκθάληζεο ησλ 
ξεπκάησλ (IX1, IX2, …, IXn) ζα δνχκε φηη πξνζεγγίδεη ηελ θαλνληθή Gaussian θαηαλνκή, 
φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.2 [134].  
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Όπσο έρεη αλαθεξζεί ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ είλαη 
n θαη έζησ φηη νη ηηκέο ησλ ξεπκάησλ IX είλαη νη (IX1, IX2, …, IXn). Ο ππνινγηζκφο ηνπ 
ξεχκαηνο θαησθιίνπ IDDQ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα  ππνινγίδνληαο δχν παξακέηξνπο, ηεο 
κέζεο ηηκήο α θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ζ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρέζεηο (6.1) σο 
αθνινχζσο: 
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Σν εχξνο ησλ «έμη ζίγκα» (six sigma range) ζηηο δχν πιεπξέο ηεο κέζεο ηηκήο, φπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.2, πεξηιακβάλεη ζρεδφλ φιν ην πιήζνο ηεο θαηαλνκήο. Σν 
θαηψθιη IDDQ νξίδεηαη σο εμήο: 

 

 IDDQ,Threshold = α+3ζ     (6.2) 

 

ηελ πξάμε κπνξεί λα κελ εκθαλίδνληαη θαη ηα δχν άθξα ηνπ «θψδσλα» ηεο θαηαλνκήο 
(λα κελ είλαη ζπκκεηξηθή ε θακπχιε ηεο θαηαλνκήο) φπσο ζην πξαγκαηηθφ παξάδεηγκα 
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία [135] θαη θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.3. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
ξεχκαηνο θαησθιίνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε δηαθνξεηηθή 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε, δηφηη κέζα ζην δείγκα ππήξραλ θαη ειαηησκαηηθά νινθιεξσκέλα 
θπθιψκαηα κε απνηέιεζκα λα έρνπκε αξθεηέο ηηκέο κε απμεκέλν ξεχκα IDDQ. Κάηη ηέηνην 
είλαη αλακελφκελν φηαλ πξφθεηηαη γηα λέα ηερλνινγία. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 
αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή νλνκάδεηαη "interquartile range statistics" θαη ην 25% 
ησλ κηθξφηεξσλ ηηκψλ ησλ ξεπκάησλ IDDQ έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ θαησθιίνπ [135].  

Έλα βαζηθφ ζεκείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξεχκαηνο 
θαησθιίνπ είλαη ην φηη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο κηαο λέαο ηερλνινγίαο γίλεηαη ζπρλά 
επαλάιεςε ηνπ ππνινγηζκνχ θαζψο ηα ειαηηψκαηα ζηελ αξρή είλαη πνιιά. Αξρηθά ην 
πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ζην δείγκα ζα είλαη 
απμεκέλν, κε απνηέιεζκα λα ππνινγίδεηαη κεγάιε ηηκή γηα ην ξεχκα θαησθιίνπ. Με ην 
πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε ηερλνινγία σξηκάδεη θαη ε θαηαζθεπαζηηθή απφδνζε (yield) 
βειηηψλεηαη, νπφηε θαη κεηψλεηαη ην πιήζνο ησλ ειαηησκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ ζην δείγκα. 

ρήκα 6.2. Ζ θαηαλνκή ησλ ξεπκάησλ IDDQ ζε έλα CMOS θύθισκα 
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ε έλα παξάδεηγκα ψξηκεο ηερλνινγίαο κε δείγκα 11405 νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 
ελφο micro-controller φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία [136] ε κέζε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο 
εξεκίαο είλαη α=5,721κΑ, ε ηππηθή απφθιηζε ζ=3,395κΑ θαη ην θαηψθιη IDDQ 
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (6.2) ζηελ ηηκή ησλ 15κΑ.  

 

6.2.2  Πξόβιεςε ηνπ ξεύκαηνο θαησθιίνπ IDDQ κε ρξήζε πξνζνκνηώζεσλ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζε έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα ρξεζηκνπνηεζεί ελζσκαησκέλνο 
αηζζεηήξαο ξεχκαηνο (BICS) γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο θαη ηε δηάγλσζε 
νξζήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην ξεχκα θαησθιίνπ. Αλ δελ έρνπλ 
πξνεγεζεί πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηφηε ν κφλνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο 
θαησθιίνπ είλαη ε ζεσξεηηθή εθηίκεζή ηνπ κε ηε ρξήζε ζρεδηαζηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ 
εθηέιεζε θαηάιιεισλ πξνζνκνηψζεσλ.  

Ζ πξώηε κέζνδνο πξόβιεςεο βαζίδεηαη ζηελ άζξνηζε φισλ ησλ επηκέξνπο 
νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ησλ ξεπκάησλ IDDQ πνπ δηαξξένπλ ην θάζε θειί (cell) απφ ηα νπνία 
απαξηίδεηαη ην νινθιεξσκέλν θχθισκα. Ζ άζξνηζε κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε 
δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο. ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο άζξνηζεο πξνζηίζεηαη θαη έλα 
επηπιένλ 10% [135], γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αβεβαηφηεηα ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ 
παξακέηξσλ θαη έηζη βξίζθεηαη ε ηειηθή ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ IDDQ.  

Ζ ππφζεζε πνπ γίλεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα IDDQ πνπ δηαξξέεη 
ην θειί (cell) είλαη ην κέζν ξεχκα εξεκίαο απηνχ ηνπ θειηνχ θαη ζπλεπψο ην άζξνηζκα 
ησλ νλνκαζηηθψλ ηηκψλ φισλ ησλ θειηψλ είλαη ην άλσ φξην ηνπ κέζνπ ξεχκαηνο IDDQ γηα 
φιεο ηηο ηηκέο ησλ δηαλπζκάησλ εηζφδνπ. Με ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ είζνδν, ην κέζν ξεχκα IDDQ γηα ην δεδνκέλν ζχλνιν 
δηαλπζκάησλ ζα δψζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα γηα ην ξεχκα θαησθιίνπ. 

Με ηε δεύηεξε κέζνδν πξόβιεςεο ηα ξεχκαηα πνπ δηαξξένπλ ην θχθισκα εθηηκψληαη κε 
κεζφδνπο πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ θπθισκάησλ 
VLSI [137], [138]. Με ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ θπθιψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο 

ρήκα 6.3. Καηαλνκή ξεπκάησλ κε εζθαικέλα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ζην δείγκα. 
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απηέο, ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ ξεχκαηνο ζε θάζε θφκβν. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ IDDQ ν θφκβνο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη απηφο ηεο 
ηξνθνδνζίαο VDD. ηνλ θφκβν απηφλ ινηπφλ γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ξεχκαηνο IDDQ, 
φπνπ εδψ ρξεηάδεηαη λα ππνζέζνπκε φηη κεζνιαβεί ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα 
(settling time) κέρξη λα απνθηήζεη ν θφκβνο ηελ ηειηθή ηνπ ηηκή: κεξηθέο θνξέο απηφ ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηάδεηαη λα είλαη αξθεηά κεγάιν. Μφιηο ζηαζεξνπνηεζεί ε ηηκή ηνπ 
ξεχκαηνο ζηνλ θφκβν, ζα έρνπκε ηελ εθηίκεζε ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο Οη 
πεξηνξηζκνί ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη: 

α) ε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη,  

β) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε ζπλδπαζηηθά θπθιψκαηα θαη  

γ) δελ ιακβάλεη ππφςηλ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ.  

 

Παξφια απηά, ε κέζνδνο απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί, δηφηη δίλεη κηα πξψηε εθηίκεζε γηα 
ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ. 

Ζ ηξίηε κέζνδνο πξόβιεςεο [139] ρξεζηκνπνηεί κνληέια γηα ην θχθισκα ζε ηξία 
δηαθνξεηηθά επίπεδα: ζε επίπεδν ηξαλδίζηνξ, ζε ειεθηξηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν 
ππιψλ.  

ην επίπεδν ηξαλδίζηνξ γηα θάζε θειί ππνινγίδεηαη ην ξεχκα δηαξξνήο απφ φιεο ηηο 
αλάζηξνθα πνισκέλεο επαθέο pn θαη απφ φια ηα κε αγψγηκα ηξαλδίζηνξ. Απηά ηα 
ξεχκαηα εμαξηψληαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο ηερλνινγίαο [139]. 

ην ειεθηξηθφ επίπεδν ηα θειηά αλαπαξηζηψληαη κε ηξαλδίζηνξ θαη δηφδνπο φπσο ε 
πχιε NAND δχν εηζφδσλ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.4. Ζ θάζε δίνδνο ζην ζρήκα 
κνληεινπνηεί ηελ αληίζηνηρε αλάζηξνθα πνισκέλε επαθή pn.  ην ίδην ζρήκα επίζεο 
ζεκεηψλνληαη ηα ξεχκαηα δηαξξνήο γηα ην θάζε ηξαλδίζηνξ θαζψο θαη έλα κφληκν 
ζηαζεξφ ξεχκα IDW πνπ είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ. Όια ηα ππφινηπα 
ξεχκαηα ζπλεηζθέξνπλ ζην ηειηθφ ξεχκα δηαξξνήο αλάινγα κε ηε ιέμε πνπ εθαξκφδεηαη 
ζηηο εηζφδνπο Α θαη Β ηεο πχιεο (ην ηειηθφ ξεχκα δηαξξνήο εμαξηάηαη απφ ηηο εηζφδνπο). 
ηνλ πίλαθα 6.1 θαίλεηαη αλαιπηηθά πνηα ξεχκαηα ζπκκεηέρνπλ ζην ηειηθφ ξεχκα 
δηαξξνήο. Αληίζηνηρνη πίλαθεο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε παξφκνην ηξφπν θαη γηα ηηο 
ππφινηπεο πχιεο φπσο ηηο NOR, XOR, θιπ.  

 

Πίλαθαο 6.1. Ρεύκα IDDQ γηα ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ εηζόδσλ πύιεο NAND-2. 

Α Β IDDQ 

0 0 IDW + ID3 + ID4 + IN2 

0 1 IDW + ID4 + IN1 

1 0 IDW + ID3 + ID4 + IN2 

1 1 IDW + IP1 + IP2 + ID1 + ID2 

 

Ζ πχιε NAND δχν εηζφδσλ έρεη ην ειάρηζην ξεχκα δηαξξνήο φηαλ θαη νη δχν είζνδνί ηεο 
είλαη ζην ινγηθφ ―0‖. Μπνξνχκε λα θαλνληθνπνηήζνπκε φια ηα ξεχκαηα IDDQ σο πξνο 
απηή ηελ ειάρηζηε ηηκή, γηα ηηο ηππηθέο παξακέηξνπο ηεο ηερλνινγίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζρεδίαζε φπσο αλαθέξνληαη ζηελ [182], θαη ηα απνηειέζκαηα 
θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6.2. 
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Πίλαθαο 6.2. Καλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο ξεπκάησλ IDDQ γηα πύιεο δύν εηζόδσλ. 

Α Β NAND NOR XOR 

0 0 1 44 66 

0 1 22 12 66 

1 0 12 22 47 

1 1 44 1 25 

 

Δθφζνλ είλαη γλσζηή γηα έλα θχθισκα ε πιεξνθνξία γηα ην ξεχκα δηαξξνήο θάζε 
πχιεο θαη γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ εηζφδσλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην κέγηζην ξεχκα 
IDDQ γηα απηφ ην θχθισκα φηαλ είλαη ιεηηνπξγηθά άςνγν. Μπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε σο παξάδεηγκα ην θχθισκα ηξηψλ εηζφδσλ θαη ηξηψλ ππιψλ πνπ 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.5 θαη απνηειείηαη απφ δχν πχιεο NAND-2 θαη κία πχιε NOR-2. 
Γηα ηνπο 8 ζπλδπαζκνχο ησλ εηζφδσλ ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ζρήκαηνο 6.5 ππνινγίδνπκε 
ηηο εηζφδνπο ηεο θάζε πχιεο. ηνλ πίλαθα 6.3 θαίλνληαη νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί γηα 
φια ηα δπλαηά δηαλχζκαηα εηζφδνπ θαη γηα θάζε πχιε νη πξνθχπηνληεο ζπλδπαζκνί 
ζηελ είζνδφ ηεο θαζψο θαη ην ξεχκα πνπ ζπλεηζθέξεη ε θάζε κηα πχιε ζην ζπλνιηθφ 
ξεχκα IDDQ, γηα ην θάζε έλα δηάλπζκα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα θαίλεηαη ην 
ζπλνιηθφ ξεχκα ην νπνίν είλαη 100 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην ξεχκα ηεο NAND-2 κε 
εηζφδνπο ηελ ιέμε ―00‖. Σν ξεχκα απηφ είλαη ε εθηίκεζε απηήο ηεο κεζφδνπ γηα ξεχκα 
θαησθιίνπ ζηελ δνθηκή IDDQ. 

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο παξνπζηάδεη θαη απηή κεξηθά κεηνλεθηήκαηα αλ ρξεζηκνπνηεζεί 
σο έρεη ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο: α) ζηα αθνινπζηαθά θπθιψκαηα ππάξρεη 
πιήζνο θαηαζηάζεσλ πνπ πνηέ δελ εκθαλίδνληαη ζηηο εηζφδνπο ησλ εζσηεξηθψλ 
ππιψλ. Δπνκέλσο, ην ξεχκα θαησθιίνπ IDDQ πνπ ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν απηή είλαη 
ππεξεθηηκεκέλν, εθηφο θαη αλ δελ ιεθζνχλ ππφςηλ νη θαηαζηάζεηο απηέο. β) Ζ κέζνδνο 
απηή δελ ιακβάλεη ππφςηλ ηεο ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ. 
Απηφ πξέπεη λα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθά, ππνινγίδνληαο ην θαηψθιη γηα δηάθνξεο ηηκέο 
ησλ παξακέηξσλ. ηε ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή 
απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην θαηψθιη φπσο έρεη 

VDD 

Gnd 

IN1 

IN2 

IP1 ID1 
IP2 ID2 

A 

A 

B 

B 

ID4 

ID3 

IDW 

ρήκα 6.4. Μνληέιν ππνινγηζκνύ ξεύκαηνο IDDQ ζε πύιε NAND δύν εηζόδσλ (NAND-2). 
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πεξηγξαθεί ζηελ πξψηε κέζνδν. γ) Ζ εχξεζε φισλ ησλ δπλαηψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 
εμαηξεηηθά δαπαλεξή ζε ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, ηδηαίηεξα ζηα κεγάια θπθιψκαηα. 

 

 

 
 

 

Πίλαθαο 6.3. Παξάδεηγκα ππνινγηζκνύ ξεύκαηνο IDDQ ζην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 6.5 κε όια ηα 
δπλαηά δηαλύζκαηα εηζόδνπ. 

    A B C Οιηθό 
ξεύκα a b c a b I b c I d e I 

T1 0 0 0 0 0 1 0 0 44 1 1 44 89 

T2 0 0 1 0 0 1 0 1 12 1 0 12 25 

T3 0 1 0 0 1 22 1 0 22 1 0 12 56 

T4 0 1 1 0 1 22 1 1 1 1 0 12 35 

T5 1 0 0 1 0 12 0 0 44 1 1 44 100 

T6 1 0 1 1 0 12 0 1 12 1 0 12 36 

T7 1 1 0 1 1 44 1 0 22 0 0 1 67 

T8 1 1 1 1 1 44 1 1 1 0 1 22 57 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζην θχθισκα ηνπ ζρήκαηνο 6.5, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε δνθηκή ησλ 
εζσηεξηθψλ θφκβσλ d θαη e θαζψο θαη ησλ εηζφδσλ a, b θαη c γηα ζθάικαηα 
γεθχξσζεο, απνθεχγνληαο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δηάλπζκα δνθηκήο Σ5 ηνπ πίλαθα 6.3 
πνπ δίλεη σο νιηθφ ξεχκα ηελ ηηκή 100. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δνθηκή ζα κπνξνχζε λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα ππνζχλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο κε ηξία κφλν 
δηαλχζκαηα δνθηκήο, ηα T6, T7 θαη T8. Γχν ζεκεία πξέπεη λα ηνληζηνχλ ζην ζεκείν 
απηφ: αθελφο ηα ζθάικαηα γεθχξσζεο είλαη απηά πνπ θπξίσο ελδηαθέξνπλ ηελ δνθηκή 
IDDQ θαη αθεηέξνπ ε κέζνδνο απηή δίλεη θαηά βάζε ππεξεθηηκεκέλν ξεχκα θαησθιίνπ. 

 

6.3  Σππηθή δηάηαμε δνθηκήο IDDQ 

ην ζρήκα 6.6 θαίλεηαη έλα ηππηθφ ζχζηεκα δνθηκήο IDDQ γηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα 
CMOS. Ζ πεγή ηάζεο ηξνθνδνηεί ην νινθιεξσκέλν θχθισκα κε ζηαζεξή ηάζε ζε φιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Ζ πεγή απηή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη ζε θάπνηα 
εζσηεξηθή κλήκε ή λα κεηαθέξεη ζε εμσηεξηθφ ππνινγηζηή ην ξεχκα πνπ παξέρεη ζην 
νινθιεξσκέλν θχθισκα. Οη είζνδνη ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο ζπλδένληαη κε 
έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ κε ην νπνίν φιεο νη είζνδνη ηίζεληαη ζηελ επηζπκεηή 
ινγηθή θαηάζηαζε. 

A 

B 

C 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

ρήκα 6.5. Κύθισκα ηξηώλ εηζόδσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξεύκαηνο IDDQ. 
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Σν ίδην ζχζηεκα ειέγρνπ κφιηο ζέζεη ηηο επηζπκεηέο ηηκέο θαη κεηά ηνλ ρξφλν 
απνθαηάζηαζεο ζηέιλεη έλα ζήκα ζθαλδαιηζκνχ ζηελ πεγή ψζηε απηή λα θαηαγξάςεη 
ην ξεχκα ηξνθνδνζίαο. Μεηά ηελ ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο κε ην θαηψθιη, ε 
πεγή ζηέιλεη έλα ζήκα ζθαλδαιηζκνχ ζην ςεθηαθφ ζχζηεκα ειέγρνπ γηα λα παξάγεη ην 
επφκελν δηάλπζκα δνθηκήο πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηηο εηζφδνπο ηνπ νινθιεξσκέλνπ 
θπθιψκαηνο. Με ηε δηαδηθαζία απηή απμάλεηαη ε ηαρχηεηα κεηξήζεσλ IDDQ. Ζ δηαδηθαζία 
επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα παξαρζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ φια ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο 
ή λα απνηχρεη ζηελ δνθηκή IDDQ ην νινθιεξσκέλν θχθισκα. 

 

6.4 Ζ δνθηκή IDDQ  ζηηο ππν-κηθξνληθέο ηερλνινγίεο 

Σν ξεχκα εξεκίαο IDDQ ελφο θπθιψκαηνο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ ξεχκαηνο 
δηαξξνήο ή ππνβάζξνπ ηνπ θπθιψκαηνο (background current, IB) εμαηηίαο ησλ δηάθνξσλ 
κεραληζκψλ παξαγσγήο ξεχκαηνο δηαξξνήο θαη ηνπ ξεχκαηνο εμαηηίαο ειαηησκάησλ 
(defective current, IDEF), εθφζνλ απηφ ππάξρεη.  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί παξαγσγήο ξεχκαηνο δηαξξνήο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ 
ζην ζπλνιηθφ ξεχκα δηαξξνήο IDDQ ησλ ηξαλδίζηνξ, φπσο ην ππνθαησθιηθφ ξεχκα 
(subthreshold current), ην ξεχκα δηαξξνήο ησλ επαθψλ pn (junction leakage), ην ξεχκα 
θαηλνκέλνπ ζήξαγγνο ηεο πχιεο (gate tunnelling current), ην ξεχκα εμαηηίαο ηεο 
επαγφκελεο απφ ηνλ απαγσγφ κείσζεο ηνπ θξάγκαηνο δπλακηθνχ (Drain Induced 
Barrier Lowering - DIBL) θαη ηέινο ην ξεχκα δηαξξνήο πνπ επάγεηαη απφ ηελ ηάζε ηεο 
πχιεο (Gate Induced Drain Leakage GIDL). Δπίζεο, ππάξρεη θαη έλαο αξηζκφο 
παξακέηξσλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην ξεχκα δηαξξνήο ησλ ηξαλδίζηνξ φπσο ην κήθνο 
ηνπ θαλαιηνχ (short channel effects), ε ηάζε θαησθιίνπ (VTH), ην πάρνο ηνπ νμεηδίνπ ηεο 
πχιεο (gate oxide thickness), ην βάζνο ηεο επαθήο ηεο απαγσγήο θαη ηεο πεγήο (drain 
and source junction depth), ε θαηαλνκή ησλ πξνζκίμεσλ (doping profile), ε ηάζε 
ηξνθνδνζίαο θαη ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο [140].  

Ζ δνθηκή IDDQ κε απιφ θαηψθιη ξεχκαηνο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην ξεχκα 
δηαξξνήο ελφο ιεηηνπξγηθά άςνγνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο είλαη πνιχ κηθξφ. ηελ 

ρήκα 6.6. Ζ κέηξεζε IDDQ ζε έλα θύθισκα CMOS. 

IDDQ 
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VDD 

A 

Τπό Γνθηκή 

νινθιεξσκέλν 

θύθισκα  

… 

Digital 
Test 

System 

Γηαλχζκαηα 
δνθηκήο 

Πεγή θαη 

θαηαγξαθηθό 

θαλδαιηζκφο (Trigger) 
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πξάμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ξεχκα απηφ απμάλεη απφ γεληά ζε γεληά θαηά ζρεδφλ κηα 
ηάμε κεγέζνπο. Καζψο ην ξεχκα απηφ απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θιαζηθήο 
δνθηκήο IDDQ ζηαδηαθά κεηψλεηαη. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε πψο νη κέζνδνη δνθηκήο IDDQ 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη βειηηψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ απηήλ ηε δπζθνιία θαη 
λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ δνθηκή IDDQ ησλ λεφηεξσλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ. 

Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ην ππνθαησθιηθφ ξεχκα (subthreshold current) φηαλ δειαδή ε ηάζε 
πχιεο-πεγήο (VGS) είλαη κηθξφηεξε ηεο ηάζεο θαησθιίνπ (Vth) θαη ην νπνίν ζπλεηζθέξεη 
ζην ξεχκα IDDQ, είλαη ε αθφινπζε ζε κηα απινπνηεκέλε ηεο έθθξαζε [141] : 

 

T

thGS

Vn

VV

OFF e
L

W
II





 0  ,  VGS<Vth        (6.3) 

 

Όπνπ W, L είλαη ην πιάηνο θαη ην κήθνο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ ηξαλδίζηνξ, ελψ επίζεο νη 
ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή αηψξεζεο ππνθαησθιίνπ (subthreshold swing coefficient) n θαη 
ηνπ ζεξκηθνχ δπλακηθνχ VT  δίλνληαη απφ ηηο: 

OX

D

C

C
n 1         θαη          

q

kT
VT               

Καζψο ε ηερλνινγία ζπξξηθλψλεηαη, κεηψλνληαη ηφζν ε ηξνθνδνζία VDD φζν θαη ην 
πιάηνο W, θαη ην κήθνο L ηνπ θαλαιηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηα πιάηε ησλ κεηάιισλ αιιά 
θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζπλδέζεσλ: νη πξνζκίμεηο αληίζηνηρα πξνζαξκφδνληαη ψζηε ηα 
ηξαλδίζηνξ λα έρνπλ ηηο επηζπκεηέο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο [142]. Σν κεηνλέθηεκα ηεο 
ζπξξίθλσζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο, θαζψο ε ηάζε θαησθιίνπ Vth 
κεηψλεηαη. Βέβαηα, ε θαζπζηέξεζε ηνπ θπθιψκαηνο ειαηηψλεηαη (θάηη πνπ είλαη 

επηζπκεηφ). Γηα θπθιψκαηα πςειήο ηαρχηεηαο απαηηείηαη )4/( DDth VV   [143], δειαδή 

γηα θπθιψκαηα πςειψλ επηδφζεσλ ε απαίηεζε είλαη λα κεηψλεηαη ε ηάζε θαησθιίνπ Vth, 
θαζψο ε ηάζε ηξνθνδνζίαο (VDD) κεηψλεηαη. Απφ ηε ζρέζε (6.3) θαίλεηαη φκσο φηη κηα 
γξακκηθή ειάηησζε ηεο ηάζεο θαησθιίνπ Vth, ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ εθζεηηθή αχμεζε 
ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο IOFF. Γηα ην ιφγν απηφλ ηα ζχγρξνλα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα 
έρνπλ ξεχκα δηαξξνήο πνπ θηάλεη ζε ηάμεηο κεγέζνπο ησλ εθαηνληάδσλ mA. Αλ 
αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην ξεχκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κία αηέιεηα πρ. απφ έλα κφληκα 
αγψγηκν ηξαλδίζηνξ ελφο κεγάινπ θπθιψκαηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ δεθάδσλ nA ηφηε 
γίλεηαη πξνθαλήο ε δπζθνιία ηεο εθαξκνγήο ηεο δνθηκήο IDDQ απινχ θαησθιίνπ ζηα 
ζχγρξνλα θπθιψκαηα. 

ην ζρήκα 6.7 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ξεπκάησλ γηα ιεηηνπξγηθά άςνγα θαη γηα 
ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα. Οη ηηκέο ησλ κέζσλ ξεπκάησλ IDDQ γηα ηα ιεηηνπξγηθά άςνγα 
θαη γηα ηα ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα είλαη αληίζηνηρα α θαη β. Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη 
αληίζηνηρα ζ θαη δ.   

Καζψο ε ηερλνινγία ζπξξηθλψλεηαη, απμάλεηαη ην ξεχκα δηαξξνήο (IOFF), δειαδή 
απμάλεηαη ην α. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαζψο ε ηερλνινγία θιηκαθψλεηαη ην ξεχκα ησλ 
εζθαικέλσλ θπθισκάησλ, δειαδή ην β, ειαηηψλεηαη. Δπηπξφζζεηα, νη ηππηθέο 
απνθιίζεηο ησλ δχν θαηαλνκψλ απμάλνπλ. Καζψο νη δχν θακπχιεο ζα πιεζηάδνπλ θαη 
ζα επηθαιχπηνληαη ζα γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξνο ν δηαρσξηζκφο ησλ «θαιψλ» 
απφ ηα ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα κε ηελ δνθηκή IDDQ απινχ θαησθιίνπ.  
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Έλα κέγεζνο κε ην νπνίν κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηνλ βαζκφ ηνπ δηαρσξηζκνχ είλαη 
ν ιφγνο: 

 

 /)( MS  

 

Ο ιφγνο απηφο πεξηγξάθεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνθηκήο IDDQ [144]. 

Γηα ηνλ πξνζεγγηζηηθφ ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ SM ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο κεζφδνπο 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εξγαζία [144]. Οη παξάκεηξνη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεηάδνληαη 
ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ SM θαίλνληαη ζηηο πξψηεο πέληε ζηήιεο ηνπ πίλαθα 6.4. 

 

Οη ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ είλαη νη εμήο: 

 Ο ιφγνο W/L είλαη ίζνο κε 20. 

 Ζ ζεξκνθξαζία είλαη 250C 

 Ζ ηάζε θαησθιίνπ Vth κεηαβάιιεηαη κε ηελ ίδηα θιίκαθα φπσο ε VDD. 

 Ωο ζθάικαηα ιακβάλνληαη ππφςηλ κφλν ηα γεθπξψκαηα. 

 Σν γεθχξσκα ζεσξείηαη λα έρεη κεδεληθή αληίζηαζε. 

 Σν θχθισκα απνηειείηαη κφλν απφ πχιεο NAND-2. 

 Σν δηθηχσκα pull-up ζεσξείηαη φηη απνηειείηαη απφ έλα pMOS ηξαλδίζηνξ. 

 Σν δηθηχσκα pull-down  ζεσξείηαη φηη απνηειείηαη απφ δχν nMOS ηξαλδίζηνξ ζε 

ζεηξά. 

 Ζ αληίζηαζε ―on‖ ηνπ nMOS ζεσξείηαη 300Ω. 

 Ζ αληίζηαζε ―on‖ ηνπ pMOS ηξαλδίζηνξ ζεσξείηαη 750Ω. 
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ρήκα 6.7. Καηαλνκή ξεπκάησλ IDDQ γηα ιεηηνπξγηθά άςνγα θαη γηα ειαηησκαηηθά  θπθιώκαηα. 
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Πίλαθαο 6.4. Παξάκεηξνη ηερλνινγίαο θαη ν ιόγνο SM=(β-α)/α ησλ ξεπκάησλ ηνπ ζρήκαηνο 6.7. 

Έηνο Αξηζκόο Ππιώλ 

106 

VDD 

V 

L 

κm 

Μέζν ξεύκα IOFF 

nA/κm 

SM 

250C 

SM 

850C 

1995 5 3.3 0.45 0.004 1358 25 

1998 14 2.5 0.25 0.12 22.1 0.88 

2001 26 1.8 0.18 2.5 0.68 0.04 

2004 50 1.5 0.09 14.2 0.08 0.01 

2007 210 1.2 0.06 82 0.00 0.00 

 

Με ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο ππνινγίδεηαη ε 6ε ζηήιε ηνπ πίλαθα 6.4 πνπ δίλεη ηελ ηηκή 
ηνπ SΜ ζηνπο 250C. ηελ έβδνκε ζηήιε ηνπ ίδηνπ πίλαθα θαίλεηαη ε ηηκή ηνπ SΜ ζηνπο 
850C φπσο ππνινγίδεηαη ζηελ εξγαζία [144]. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηνλ πίλαθα απηφ είλαη ηα εμήο: α) ν δηαρσξηζκφο ηνπ κέζνπ ξεχκαηνο IDDQ κεηαμχ θαιψλ 
θαη ειαηησκαηηθψλ θπθισκάησλ κεηψλεηαη ηαρχηαηα, β) ν δηαρσξηζκφο είλαη πνιχ 
επαίζζεηνο ζηελ ζεξκνθξαζία. Δπνκέλσο, είλαη μεθάζαξν φηη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 
ιεθζνχλ γηα λα ζπλερίζεη ε δνθηκή IDDQ λα εθαξκφδεηαη είλαη ηα εμήο: 

 Σν θχθισκα δηαρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα (partitioning), πξνθεηκέλνπ λα 
ειαηησζεί ν αξηζκφο ησλ ηξαλδίζηνξ.  

 Ζ δνθηκή IDDQ γίλεηαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαηψθιηα ξεχκαηνο IDDQ ή άιιεο 
ηερληθέο πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 

6.5  Τπνγξαθή ξεύκαηνο IDDQ (Current Signature) 

Θεσξνχκε ην θχθισκα ηνπ ζρήκαηνο 6.8 (α) ην νπνίν είλαη απαιιαγκέλν απφ 
ζθάικαηα (fault free). ην θχθισκα απηφ ζα ζεσξήζνπκε δχν ζθάικαηα, έλα ελεξγφ 
ζθάικα, ζρήκα 6.8 (β), ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη φηαλ ε έμνδνο (W) ηνπ θπθιψκαηνο 
είλαη ζην ινγηθφ ―1‖ θαη έλα παζεηηθφ ζθάικα, ζρήκα 6.8 (γ), ην νπνίν είλαη παξφλ 
αλεμαξηήησο θαηαζηάζεσλ ηνπ θπθιψκαηνο. Γηα ηελ δνθηκή IDDQ ηνπ θπθιψκαηνο απηνχ 
ζα ζεσξήζνπκε ην ζχλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο {Σ1, Σ2, Σ3, Σ4}. Σα δηαλχζκαηα απηά 
νξίδνληαη ζηηο ζηήιεο 2,3 θαη 4 ηνπ πίλαθα 6.5. ηηο ζηήιεο 5,6 θαη 7 ηνπ πίλαθα 
θαίλνληαη ηα ξεχκαηα IDDQ γηα ηα αληίζηνηρα ηξία θπθιψκαηα ηνπ ζρήκαηνο 6.8.  

Σν δηάγξακκα ησλ κεηξήζεσλ ησλ ξεπκάησλ απηψλ γηα ην ιεηηνπξγηθά άςνγν θχθισκα 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.9(i). Αλ δηαηάμνπκε ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο έηζη ψζηε ηα ξεχκαηα 
λα βξίζθνληαη ζε αχμνπζα ζεηξά ηφηε έρνπκε ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 6.9 (ii). Αλ 
ιάβνπκε ππφςηλ θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ ηφηε ζρεκαηίδεηαη κία δψλε (ρήκα 
6.10), αιιά ε κνξθή ηνπ ζρήκαηνο παξακέλεη ε ίδηα. Σν δηάγξακκα απηφ νλνκάδεηαη 
«ππνγξαθή» ξεχκαηνο ηνπ θπθιψκαηνο σο πξνο ηα δηαλχζκαηα {Σ1, Σ2, Σ3, Σ4} θαη 
είλαη θάπνην είδνο «ηδηφηεηαο» ηνπ ιεηηνπξγηθά άςνγνπ θπθιψκαηνο. Σν δηάγξακκα απηφ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηνπ ξεχκαηνο IDDQ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηαλπζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε επίπεδν. ην παξάδεηγκα πνπ εμεηάδεηαη εδψ 
έρνπκε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα ξεχκαηνο IDDQ θαη απφ δχν δηαλχζκαηα ζε θάζε 
επίπεδν.  
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Πίλαθαο 6.5. Γηαλύζκαηα δνθηκήο ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ ζρήκαηνο 6.8 

 
Υ Τ Z 

IDDQ 

(α) (β) (γ) 

Σ1 0 1 1 Η1 Η3 Η5 

Σ2 1 1 1 Η2 Η2 Η5 

Σ3 1 1 0 Η1 Η1 Η5 

Σ4 0 0 0 Η2 Η4 Η5 

 

Αλ εθαξκνζηεί ην ίδην ζχλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο ζην ειαηησκαηηθφ θχθισκα ηνπ 
ζρήκαηνο 6.8 (β) κε ην ελεξγφ ζθάικα, ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ξεχκαηνο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 6.11(i). Ζ ππνγξαθή απηή είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλακελφκελε νξζή 
ππνγξαθή ηνπ ζρήκαηνο 6.10: ε δηαθνξά απηή κπνξεί εχθνια λα αλαγλσξηζηεί θαη ην 
θχθισκα ραξαθηεξίδεηαη σο εζθαικέλν. Σν ελεξγφ ζθάικα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην 
γεγνλφο φηη ηα ξεχκαηα εμαξηψληαη απφ ηα δηαλχζκαηα εηζφδνπ θαη γη’ απηφ κεηαβάινπλ 
ην ζρήκα ηεο ππνγξαθήο ξεχκαηνο νξζήο ιεηηνπξγίαο φπσο είλαη ζην ζρήκα 6.11(i). 

Γηαθνξεηηθά ζθάικαηα φπσο απηφ ηνπ ζρήκαηνο 6.8 (γ) δίλνπλ πάληα ην ίδην κεγάιν 
ξεχκα δηαξξνήο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.11(ii). Σα ζθάικαηα απηά θαινχληαη 
παζεηηθά ζθάικαηα θαη δίλνπλ κηα ππνγξαθή ε νπνία δελ παξνπζηάδεη θακία κεηαβνιή. 
Έλα ηέηνην ειαηησκαηηθφ θχθισκα κπνξεί λα αληρλεπηεί παξαηεξψληαο ηελ κνξθή ηεο 
ππνγξαθήο ξεχκαηνο, αιιά δελ κπνξεί λα αληρλεπηεί κε ηελ δνθηκή IDDQ απινχ 
θαησθιίνπ. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην παξαπάλσ ειαηησκαηηθφ θχθισκα 
θαίλεηαη ζηνλ ινγηθφ αλαιπηή φηη ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη, αλ δελ ελδηαθέξεη ε απμεκέλε 
θαηαλάισζε ηνπ θπθιψκαηνο, απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί (δειαδή, λα δηαηεζεί 
ζηελ αγνξά) θαλνληθά, βειηηψλνληαο ηελ θαηαζθεπαζηηθή απφδνζε. 
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(α) ιεηηνπξγηθά άςνγν θχθισκα (β) ελεξγφ ζθάικα (γ) παζεηηθφ ζθάικα 

ρήκα 6.8. Κύθισκα κε δύν εηδώλ ζθάικαηα γεθύξσζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνγξαθή 
ξεύκαηνο. 
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Έλα πξφβιεκα πνπ ζπλαληάηαη ζηελ δνθηκή IDDQ απινχ θαησθιίνπ, ζηελ πεξίπησζε 
ελφο ιεηηνπξγηθά άςνγνπ θπθιψκαηνο κε κεγάιν ξεχκα δηαξξνήο, είλαη ε δπζθνιία ζηελ 
επηινγή ελφο θαηάιιεινπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ ην νπνίν ζα δηαρσξίδεη ηα θαιά απφ ηα 
ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα. Έζησ Ithreshold ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαησθιίνπ πνπ ζα 
εθαξκνζηεί ζηελ δνθηκή IDDQ. Ζ ηηκή απηή θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.12 θαη βξίζθεηαη πην 
πάλσ απφ ηηο ηηκέο ησλ ξεπκάησλ Η1 θαη Η2 νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο βξέζεθαλ κε 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Σα δηαλχζκαηα Σ1 θαη Σ4 ζηελ πεξίπησζε ελεξγνχ ζθάικαηνο, 
φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα, νδεγνχλ ζε κεγάια ξεχκαηα IDDQ. Σν ξεχκα πνπ 
αληηζηνηρεί ζην δηάλπζκα Σ1 θαη νθείιεηαη ζε ειάηησκα είλαη Η3 θαη αληίζηνηρα γηα ην Σ4 

(i) (ii) 

T1 
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I2 

T2 T4 T1 
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ρήκα 6.9. (i) Γηάγξακκα ξεπκάησλ IDDQ θαη ππνγξαθή ξεύκαηνο ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ ζρήκαηνο 
6.8(α) θαη (ii) ην ίδην δηάγξακκα ζε δηάηαμε αύμνπζα. 

ρήκα 6.10. Μνξθή ηεο ππνγξαθήο ξεύκαηνο IDDQ. 

ρήκα 6.11. Τπνγξαθή ξεύκαηνο IDDQ γηα θύθισκα κε ζθάικα: (i) ηνπ ζρήκαηνο 6.8(β) κε ελεξγό 
ζθάικα θαη (ii) ηνπ ζρήκαηνο 6.8(γ) κε παζεηηθό ζθάικα. 
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είλαη Η4. Αλ ηα ξεχκαηα Η1 θαη Η2 είλαη ζε θάπνηα θαιά θπθιψκαηα πην κεγάια απφ ην 
κέζν φξν ηφηε ηα Η3 θαη Η4 κπνξεί λα βξίζθνληαη θάησ απφ ην θαηψθιη Ithreshold.  

 

 
 
Δίλαη θαλεξφ επνκέλσο φηη ζε «παξηίδεο» νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ κε κεγάια 
ξεχκαηα, ε δνθηκή IDDQ απινχ θαησθιίνπ δελ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηα ειαηησκαηηθά 
απφ ηα «θαιά» νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή 
απφδνζε. 

Ζ ππνγξαθή ξεχκαηνο φκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ 
ξεπκάησλ, θαζψο εθείλν πνπ μερσξίδεη ηα ειαηησκαηηθά απφ ηα «θαιά» θπθιψκαηα δελ 
είλαη νη ηηκέο ησλ ξεπκάησλ αιιά ε κνξθή ηεο θακπχιεο, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
ειαηησκαηηθνχ θπθιψκαηνο ζην ζρήκα 6.12 έρεη ηέζζεξα επίπεδα ελψ ζην ζρήκα 6.10 
έρεη δχν επίπεδα. 

 

6.6 Νέεο ηερληθέο δνθηκήο IDDQ 

Έρνπλ πξνηαζεί αξθεηέο ηερληθέο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηελ δνθηκή IDDQ 
εθηθηή ζηηο λαλνηερλνινγίεο. Οη ηερληθέο απηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θχξηεο 
θαηεγνξίεο: ζε απηέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ειαηηψζνπλ ην ξεχκα δηαξξνήο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δνθηκήο IDDQ θαη ζε απηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηελ αλαηζζεζία 
ηεο δνθηκήο IDDQ ζηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο. ηηο εξγαζίεο [145], [146], 
[147] ε ηάζε θαησθιίνπ απμάλεηαη, εθαξκφδνληαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ηελ 
θαηάιιειε πφισζε ζην ππφζηξσκα, ψζηε ην ξεχκα δηαξξνήο λα κεησζεί.  

ηηο εξγαζίεο [147], [148], [149], εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο δηπιήο ηάζεο 
θαησθιίνπ, εθαξκφδνληαο ηελ πςειή ηάζε θαησθιίνπ ζηα ηξαλδίζηνξ πνπ βξίζθνληαη 
ζηα κνλνπάηηα κε κεγάινπο ρξφλνπο θαζπζηέξεζεο (αξγά κνλνπάηηα - slow paths) ηνπ 
ππφ έιεγρν θπθιψκαηνο (CUT).  

ηελ εξγαζία [146] ρξεζηκνπνηείηαη κηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο κείσζεο ηνπ ξεχκαηνο 
δηαξξνήο, απηή ηεο εθαξκνγήο ρακειφηεξεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα 
εξεκίαο (quiescent state) ηνπ θπθιψκαηνο. ηελ ίδηα εξγαζία επίζεο, εθφζνλ ην ξεχκα 
δηαξξνήο απμάλεηαη εθζεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία ελψ ην ξεχκα πνπ νθείιεηαη ζε 
ζθάικαηα κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, γίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο δνθηκήο 
IDDQ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο φπνπ ην ξεχκα δηαξξνήο είλαη πνιχ κηθξφηεξν 
αλαδεηθλχνληαο ην ξεχκα ιφγσ παξνπζίαο ζθαικάησλ. Ζ εθαξκνγή ηεο δνθηκήο IDDQ 
ζε δχν δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο έρεη επίζεο αλαιπζεί θαη ζηελ εξγαζία [150].  

ρήκα 6.12. Τπνγξαθή ξεύκαηνο ηνπ θπθιώκαηνο κε ελεξγό ζθάικα ζε αύμνπζα δηάηαμε. 
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Δπηπιένλ, κηα ηερληθή πνιχ-παξακεηξηθήο δνθηκήο IDDQ παξνπζηάζηεθε ζηηο εξγαζίεο 
[146], [151] ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην ξεχκα IDDQ θαη ηελ κέγηζηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 
Fmax ηνπ θπθιψκαηνο γηα λα δηαθξίλεη ηα θπθιψκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε fast 
process (κηθξή ηάζε θαησθιίνπ Vth – απμεκέλν ξεχκα δηαξξνήο) απφ ηα ειαηησκαηηθά 
θπθιψκαηα θαη λα πεηχρεη κε ηνλ ηξφπν απηφ πςειή θαηαζθεπαζηηθή απφδνζε.  

ηελ εξγαζία [152], σο θξηηήξην απφξξηςεο/απνδνρήο ρξεζηκνπνηείηαη ν ιφγνο ηνπ 
κεγίζηνπ ξεχκαηνο IDDQ πξνο ην ειάρηζην ξεχκα IDDQ γηα έλα ζχλνιν δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο (current ratios). Ο ιφγνο απηφο ππνινγίδεηαη κεηά απφ δνθηκέο θαη κεηξήζεηο ζε 
έλα ζχλνιν «θαιψλ» (άςνγα ιεηηνπξγηθψλ) θπθισκάησλ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ 
δνθηκή ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο κεηξηέηαη ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο IDDQ γηα ην δηάλπζκα 
εηζφδνπ πνπ δίλεη ην ειάρηζην ξεχκα IDDQ θαη ε ηηκή απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο 
παξάγνληαο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ κέγηζηνπ ξεχκαηνο IDDQ κε βάζε ηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν ιφγν πνπ έρεη βξεζεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο. Σν 
πξνβιεπφκελν κέγηζην ξεχκα IDDQ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηψθιη γηα ην ζχλνιν ησλ 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην θχθισκα.  

Μηα άιιε κέζνδνο [153] ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν απφ κεηξήζεηο IDDQ γηα λα πξνβιέςεη 
ην ξεχκα IDDQ ηνπ θάζε δηαλχζκαηνο δνθηκήο. ηε ζπλέρεηα, ε απφιπηε ηηκή ηεο 
δηαθνξάο κεηαμχ ηεο κεηξνχκελεο θαη ηεο πξνβιεπφκελεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο IDDQ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ θπθιψκαηνο σο ειαηησκαηηθνχ ή 
«θαινχ».  

 

6.6.1 Ζ κέζνδνο ΓIDDQ (Delta IDDQ) 

Μηα άιιε ηερληθή ε νπνία πξνηάζεθε απφ ηνλ Thibeault [154], θαη νλνκάζηεθε ηερληθή 
δνθηκήο ΓIDDQ, θαηάθεξε λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηερληθήο IDDQ. χκθσλα κε ηελ 
ηερληθή απηή ιακβάλνληαη κεηξήζεηο ησλ δηαθνξψλ (delta - Γ) ησλ ξεπκάησλ IDDQ 
κεηαμχ δηαδνρηθψλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο ελφο θπθιψκαηνο [155], [156], [157], [158], 
[159]. Ζ ηηκή ηνπ ΓIDDQ ζην i-ζηό δηάλπζκα δνθηκήο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

 

ΓIDDQ(i)=IDDQ(i)-IDDQ(i-1)   (6.4) 

 

ε έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα πνπ δελ έρεη ειαηηψκαηα ε κέζε ηηκή ησλ delta – Γ 
αλακέλεηαη λα είλαη κηα κηθξή κε κεδεληθή ηηκή, αιιά γηα έλα ειαηησκαηηθφ 
νινθιεξσκέλν θχθισκα ε ηηκή απηή ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε, απμάλνληαο 
ηελ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο ηερληθήο IDDQ θαη επηηξέπνληαο ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ 
ειαηησκαηηθψλ θαη «θαιψλ» νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ [160]. 

Σν ηζηφγξακκα ηεο απιήο κεζφδνπ IDDQ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζην ξεχκα 
ηξνθνδνζίαο απφ νινθιεξσκέλν ζε νινθιεξσκέλν (chip-to-chip) θαη απφ δηζθίν ζε 
δηζθίν (wafer-to-wafer), νη νπνίεο κεξηθέο θνξέο είλαη θαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 
δηαθπκάλζεηο ζηηο κεηξήζεηο απφ δηάλπζκα δνθηκήο ζε δηάλπζκα δνθηκήο. Ζ κέζνδνο 
ΓIDDQ εμαιείθεη απηέο ηηο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ.  

Αλ έλα «θαιφ» νινθιεξσκέλν θχθισκα θαηαδεηρζεί ζηελ δνθηκή σο «ειαηησκαηηθφ», 
ηφηε σο ζπλέπεηα ζα έρνπκε απψιεηα ηεο απφδνζεο (yield loss). Αλ έλα ειαηησκαηηθφ 
νινθιεξσκέλν δελ αληρλεπζεί ζηελ δνθηκή θαη δεισζεί σο «θαιφ», απηφ ζα βξεζεί ζε 
θάπνην ζχζηεκα ή ζε θάπνην πξντφλ θαη αλαθέξεηαη σο «δηαθπγή από ηελ δνθηκή» (test 
escape). ηελ εξγαζία [155] ν Thibeault ζχγθξηλε ηηο πηζαλφηεηεο P γηα ιαλζαζκέλε 
απφθαζε ζηελ δνθηκή (false test decision) γηα ηελ δνθηκή IDDQ ζχκθσλα κε ην ζρήκα 
6.13. ην ζρήκα απηφ ε θαηαλνκή ξεπκάησλ κε ηελ ζπλερφκελε γξακκή αθνξά ηα 
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«θαιά» νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα θαη ε δηαθεθνκκέλε γξακκή αλαθέξεηαη ζηα 
ειαηησκαηηθά. Ζ πεξηνρή Α αλαπαξηζηά ηα ειαηησκαηηθά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα 
πνπ δηέθπγαλ απφ ηελ δνθηκή θαη ε πεξηνρή Β αλαπαξηζηά ηηο απψιεηεο ηεο απφδνζεο. 
Ζ θαηαθφξπθε γξακκή αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο Α θαη Β είλαη ην θαηψθιη απφθαζεο IREF.  

 

 

 
 

Ο Thibeault ζπλέθξηλε ζεσξεηηθά ηε κέζνδν IDDQ θαη ηελ ΓIDDQ ζηελ εξγαζία [161], κε 
βάζε θαηαλνκέο ξεχκαηνο αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ ζρήκαηνο 6.13 θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη νη πηζαλφηεηεο P γηα ιαλζαζκέλε απφθαζε ζηνλ έιεγρν 
ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.6.  

 

Πίλαθαο 6.6. Πηζαλόηεηεο γηα ιαλζαζκέλε απόθαζε ζηνλ έιεγρν ζηηο κεζόδνπο IDDQ θαη ΓIDDQ 
[161] 

Παξάκεηξνο θαηαλνκήο IDDQ ΓIDDQ 

 χκβνιν Σηκή χκβνιν Σηκή 

P Piddq 0.032 Pdelta  4.410-5 

κg (κέζε ηηκή «θαιψλ» νινθιεξσκέλσλ 

θπθισκάησλ) 
κgi 0.696 κgd 0 

Γdef (ε θνξπθή ηνπ ΓIDDQ εμαηηίαο 

ειαηηψκαηνο) 
Γdef 0.4 Γdef 0.4 

κb (κέζε ηηκή ειαηησκαηηθψλ 

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ) 

κgi+ Γdef 1.096 κgd+ Γdef 0.4 

ζ2 (δηαθχκαλζε θαη γηα ηηο δχν κεζφδνπο) 2

i  
0.039 2

d  
0.004 

 Λφγνο πηζαλνηήησλ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ Γdef 

 Γdef Piddq /Pdelta  

πηζαλφηεηεο P γηα 
ιαλζαζκέλε απφθαζε 

ζηνλ έιεγρν 

0.3 81 

0.4 721 

0.5 10000 
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ρήκα 6.13. Γεληθή θαηαλνκή ξεύκαηνο ηξνθνδνζίαο γηα "θαιά" θαη ειαηησκαηηθά θπθιώκαηα. 
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Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ΓIDDQ είλαη ην φηη κπνξεί λα εμαιείςεη κηα ζηαζεξή 
(αλεμάξηεηε απφ ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο) νιίζζεζε ηνπ ξεχκαηνο ηξνθνδνζίαο εμαηηίαο 
ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ, κέζσ ηεο δηαθνξάο ζηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ. 

ην ζρήκα 6.14, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη θαηαλνκέο ησλ ξεπκάησλ ησλ δχν κεζφδσλ, 
γίλεηαη πξνθαλήο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε κέζνδνο ΓIDDQ είλαη θαιχηεξε απφ ηελ απιή 
κέζνδν IDDQ, ελψ επίζεο θαίλεηαη ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο ηερληθήο 
απηήο εηδηθά ζηηο λαλνηερλνινγίεο. Σν ηζηφγξακκα ηεο ΓIDDQ γηα ηα ξεχκαηα ησλ 
«θαιψλ» νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ είλαη ζηελφηεξν θαη κεηαηνπηζκέλν θνληά ζηνλ 
θαηαθφξπθν άμνλα -y ζε ζρέζε κε ην ηζηφγξακκα ηεο IDDQ.  

 

 

 

 

Δθηφο απφ ηελ ηερληθή ΓIDDQ ε νπνία βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο 
κηθξψλ κεηαβνιψλ ηνπ ξεχκαηνο ηξνθνδνζίαο εμαηηίαο ησλ ζθαικάησλ, έρνπλ 
πξνηαζεί θαη κέζνδνη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (statistical cluster 
analysis) [162], ζε κείσζε ηεο δηαθχκαλζεο (variance reduction) ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο 
εμεηάδνληαο θπθιψκαηα κέζα ζε κηθξή πεξηνρή ηνπ δηζθίνπ (smaller wafer regions) 
[163], θαζψο επίζεο θαη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε δηαρσξηζκφ ηνπ δηζθίνπ ζε 
πεξηνρέο θαη αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ θάζε πεξηνρήο (wafer-level spatial analysis) 
[164]. 

Δπίζεο πξφζθαηα έρεη πξνηαζεί θαη ε κέζνδνο ηνπ ιφγνπ ξεχκαηνο «πεξηνρήο» 
(Neighbor Current Ratio - NCR) [165], [166]  ε νπνία ζπλδπάδεη ηνλ ιφγν ξεπκάησλ κε 
ηελ ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ηνπ ξεχκαηνο IDDQ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ δηζθίνπ 
βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε ηεο ηερληθήο IDDQ. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπ 
ξεχκαηνο δηαξξνήο απφ ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ 
ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο (CUT) [167], έρεη πξνηαζεί κηα κέζνδνο κε ηελ νπνία 
επηιέγνληαη σο θαηάιιεια δηαλχζκαηα δνθηκήο απφ ην ζχλνιν ησλ δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο IDDQ, εθείλα πνπ παξέρνπλ κηθξά ξεχκαηα δηαξξνήο [168].  

Μηα (δηαθνξεηηθή) κέζνδνο IDDQ πξνηείλεηαη ζηελ [169], απηή ηεο γξαθηθήο ππνγξαθήο 
ηνπ ξεχκαηνο IDDQ (graphical IDDQ current signature) θαηά ηελ νπνία νη κεηξήζεηο ηνπ 
ξεχκαηνο IDDQ ζρεδηάδνληαη σο θπκαηνκνξθή θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ειαηησκαηηθψλ 
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ρήκα 6.14. Καηαλνκέο ξεπκάησλ γηα ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ IDDQ θαη ΓIDDQ. 
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απφ ηα ιεηηνπξγηθά άςνγα θπθιψκαηα γίλεηαη κε βάζε ηνλ ζφξπβν πνπ ππάξρεη ζηελ 
θπκαηνκνξθή.  

Σέινο, κηα θνηλή πξαθηηθή είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο (CUT) ζε 
ηκήκαηα (partitioning) [170], [171] θαη ζηε ζπλέρεηα ε ρξήζε ελζσκαησκέλσλ 
αηζζεηήξσλ ξεχκαηνο (Built-In Current Sensors) (BICS), [172], [173], [174], [175] γηα 
δνθηκή IDDQ ζε θάζε ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο. Δηδηθά ζηηο εξγαζίεο [174], [175] 
παξνπζηάδεηαη έλα θχθισκα ελζσκαησκέλνπ αηζζεηήξα ξεχκαηνο (BICS) γηα δνθηκή 
ΓIDDQ, ελψ ζηελ [176] παξνπζηάδεηαη έλα θχθισκα ελζσκαησκέλνπ αλαινγηθνχ 
δηαθνξηθνχ αηζζεηήξα ξεχκαηνο. 

 

6.7 Δλζσκαησκέλνη αηζζεηήξεο ξεύκαηνο 

Ζ ρξήζε ησλ ελζσκαησκέλσλ αηζζεηήξσλ ξεχκαηνο (Built-In Current Sensors – BICS) 
πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη 
θαζηεξσζεί ε ρξήζε ηεο φρη κφλν ζηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα πςειήο αμηνπηζηίαο 
αιιά θαη ζηα θπθιψκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπζθεπέο επξείαο θαηαλάισζεο. Σα 
θπξηφηεξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ BICS είλαη α) ε ζπλερήο δπλαηφηεηα δνθηκήο ηεο 
νξζήο ιεηηνπξγίαο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, β) ε πξνζαξκνγή ηεο ηαρχηεηαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε BICS θαζψο θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ππφ δνθηκή 
θχθισκα θαη γ) απμεκέλε επαηζζεζία ζηα πνιχ κηθξά ξεχκαηα ησλ ειαηησκαηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ θπθιψκαηνο. Έλαο απφ ηνπο πην γξήγνξνπο δηαθνξηθνχο BICS πνπ έρεη 
πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία [172] θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.15. Ο ζπγθεθξηκέλνο BICS είρε 
ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζηελ ζπρλφηεηα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππφ δνθηκή 
θπθιψκαηνο ιφγσ ηεο ρξήζεο σο βαζηθνχ ζηνηρείνπ αλίρλεπζεο ελφο αηζζεηήξα 
ζήκαηνο (sense amplifier) ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ ηα ηξαλδίζηνξ Μ3-Μ6. Όπσο έρεη 
αλαθεξζεί θαη ζην 5ν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, νη αηζζεηήξεο ζήκαηνο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δπλακηθέο κλήκεο θαη έρνπλ πνιχ γξήγνξε απφθξηζε. 

 

 

ρήκα 6.15. Σν θύθισκα ηνπ δηαθνξηθνύ BICS ζηελ [172] κε ηα ηξαλδίζηνξ Μ3-Μ6 λα ζρεκαηίδνπλ 
ηνλ αηζζεηήξα ζήκαηνο. 
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Ζ γε ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο ζπλδέεηαη ζηελ δεμηά είζνδν (IN1) ηνπ BICS ε νπνία 
αλαθέξεηαη ζην ζρήκα 6.15 σο IIN. ηελ αξηζηεξή είζνδν (ΗΝ2) ζπλδέεηαη ην ξεχκα 
αλαθνξάο (IREF). Σν ξεχκα αλαθνξάο πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηνπ ππφ 
δνθηκή θπθιψκαηνο κε ηελ ίδηα φκσο αθξηβψο ρσξεηηθφηεηα κε ην ηκήκα πνπ ζπλδέεηαη 
ζηελ είζνδν ΗΝ1. Καζψο ν αηζζεηήξαο ζήκαηνο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνο ζηηο 
ρσξεηηθφηεηεο πνπ ζπλδένληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ, νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζηηο 
δηαζηάζεηο ησλ δχν ηκεκάησλ ζα είρε σο πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ εζθαικέλε απφθαζε 
ζηηο εμφδνπο θαζψο ε δηαθνξά ησλ ρσξεηηθνηήησλ ζα θφξηηδε κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ ηηο 
εηζφδνπο ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο. Ζ δνθηκή ηνπ θάζε ηκήκαηνο γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο κε ηελ βνήζεηα ησλ ζεκάησλ REF1 θαη REF2. Έηζη, φηαλ 
δνθηκάδεηαη ην δεμί ηκήκα ζηελ είζνδν ΗΝ1, ηξνθνδνηείηαη εμσηεξηθά ξεχκα αλαθνξάο 
κε ηε βνήζεηα ηνπ ζήκαηνο REF2 ζηνλ αξηζηεξφ θιάδν ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο θαη ζηελ 
επφκελε πεξίνδν πνπ δνθηκάδεηαη ην ηκήκα πνπ ηξνθνδνηεί ηελ είζνδν ΗΝ2, 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ δεμί θιάδν εμσηεξηθφ ξεχκα αλαθνξάο, κε ηελ βνήζεηα ηνπ REF1. 
Σα NPN δηπνιηθά ηξαλδίζηνξ Σ1 θαη Σ2 θαζψο θαη νη δίνδνη D1 θαη D2 ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ πηψζε ηάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θπθιψκαηνο. Υξεζηκνπνηνχληαη ξνιφγηα κε αληίζεηε θάζε γηα ηελ πξνθφξηηζε 
(CLK1) θαη ηελ αλίρλεπζε (CLK2). Οη επηδφζεηο απηνχ ηνπ BICS εμαξηψληαη απφ ηελ 
ρσξεηηθφηεηα πνπ «βιέπνπλ» νη είζνδνί ηνπ θαη γηα ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 2.5pF ε 
κέγηζηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ (ζηελ ηερλνινγία 2,0κm n-well MOSIS πνπ 
ζρεδηάζηεθε) ήηαλ 40MHz, ελψ γηα ρσξεηηθφηεηα 50pF ε κέγηζηε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 
ήηαλ 37MHz. 

Αθνινχζσο, πεξηγξάθνπκε έλαλ λεφηεξν BICS, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κηα δηαθνξεηηθή 
ηερληθή [175] γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο IDDQ. Σν ππφ δνθηκή θχθισκα 
κνληεινπνηείηαη κε ηελ ρσξεηηθφηεηα C θαη ηελ πεγή ξεχκαηνο IDDQ φπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 6.16. ε κηα ρξνληθή ζηηγκή ην θχθισκα δηαθφπηεηαη απφ ηελ ηξνθνδνζία VDD κε 
ηε βνήζεηα ηνπ CLK2 θαη ηνπ δηαθφπηε S ελψ ε ηάζε ηνπ θφκβνπ Ν παξαθνινπζείηαη 
απφ ηνλ ζπγθξηηή. Ζ έμνδνο ηνπ ζπγθξηηή νδεγεί ηνλ κεηξεηή C1 ν νπνίνο κεηξά ην 
πιήζνο ησλ παικψλ δηάξθεηαο TCLK κέρξη ε ηάζε ηνπ θφκβνπ Ν λα θηάζεη ηελ ηάζε 
αλαθνξάο VREF. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ΓIDDQ γηα λα θαζνξίζεη αλ ην 
νινθιεξσκέλν θχθισκα είλαη ειαηησκαηηθφ ή πεξλά ηελ δνθηκή. 
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ρήκα 6.16. Ο BICS γηα ηελ δνθηκή IDDQ ηεο [175]. 
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Όηαλ ν δηαθφπηεο S θιείζεη, ν ξπζκφο εθθφξηηζεο 
t

V




 ηνπ θφκβνπ Ν ζα ηζνχηαη κε 

C

I DDQ

 θαη επνκέλσο, ν αξηζκφο m1 ησλ πεξηφδσλ TCLK νη νπνίνη κεηξνχληαη απφ ηνλ C1  

κέρξηο φηνπ ε ηάζε ηνπ θφκβνπ Ν θηάζεη ζηελ ηάζε  VREF ζα είλαη: 

 

CLK

DDQ

fV
I

C
m 1  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην νινθιεξσκέλν θχθισκα δελ πεξηέρεη ειάηησκα ν ξπζκφο 
εθθφξηηζεο ζα είλαη κηθξφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ξπζκφ εθθφξηηζεο παξνπζία 
ειαηηψκαηνο. Αλ ιφγσ παξνπζίαο ειαηηψκαηνο, ην θχθισκα εθθνξηίδεηαη κε 
κεγαιχηεξν ξεχκα, έζησ (IDDQ)´, ηφηε ν αξηζκφο m2 ησλ πεξηφδσλ TCLK ζα δίλεηαη απφ 
ηελ ζρέζε: 

 

CLK

DDQ
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C
m 




)(
2  

Σα δχν ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εθθφξηηζε παξνπζία ζθάικαηνο θαη 
ζηελ εθθφξηηζε απνπζία ζθάικαηνο θαίλνληαη ζην ζρήκα 6.17.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο BICS έρεη ην πιενλέθηεκα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ ζην θάζε νινθιεξσκέλν θχθισκα θαη έηζη είλαη 
απηνξπζκηδφκελνο. ηελ ηερλνινγία 0,18κm πνπ ζρεδηάζηεθε, ην ειάρηζην ξεχκα 
ειαηηψκαηνο πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη ηζνχηαη κε 1κΑ, ελψ αλ ην ξεχκα IDDQ είλαη 
κεγαιχηεξν απφ 100κΑ ηφηε ην ειάρηζην ξεχκα ειαηηψκαηνο πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ίζν κε ην 1% ηνπ ξεχκαηνο IDDQ.  
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ρήκα 6.17. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ BICS θπθιώκαηνο ζην ζρήκα 6.16.  
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ε πξφζθαηεο εξγαζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εξγαζία [177], ρξεζηκνπνηείηαη 
BICS ζηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο VDD φπνπ κε ηερληθέο θαζξεπηηζκνχ κεηαηξέπεηαη ην 
ξεχκα IDDQ ζε ηάζε. Σν αληίζηνηρν νινθιεξσκέλν θχθισκα επίδεημεο ηεο κεζφδνπ, 
θαηαζθεπαζκέλν ζε ηερλνινγία ES2 0.6κm CMOS, απαηηεί ηελ ρξήζε εμσηεξηθήο ηάζεο 
αλαθνξάο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο παξακέηξνπο ζε 
θάζε νινθιεξσκέλν θχθισκα θαη κπνξεί λα αληρλεχζεη ξεχκα ειαηηψκαηνο ηζνδχλακν 
κε σκηθή αληίζηαζε 355kΩ. ηελ εξγαζία [178] παξνπζηάδεηαη έλα BICS θχθισκα 
θαηαζθεπαζκέλν ζε ηερλνινγία UMC 90nm CMOS, ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζεη 
ξεχκα IDDQ ζηελ πεξηνρή 50nA-1mA κε αθξίβεηα (ξεχκα ζθάικαηνο) κηθξφηεξε ηνπ 5%, 
αιιά θαη απηφο απαηηεί εμσηεξηθή ηάζε αλαθνξάο γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ κεηαβνιψλ 
ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο παξακέηξνπο. Σέινο, ζηελ εξγαζία [179] παξνπζηάδεηαη έλαο 
ηαρχηαηνο BICS θαηαζθεπαζκέλνο ζε ηερλνινγία IBM 65nm CMOS, ν νπνίνο είλαη ζε 
ζέζε λα κεηξήζεη ξεχκα IDDQ ζηελ πεξηνρή 50κA-100κA αιιά ην ειάρηζην ξεχκα 
ζθάικαηνο πνπ κπνξεί λα αληρλεχζεη είλαη 1κΑ. ην επφκελν θεθάιαην ζα 
παξνπζηαζηεί κηα λέα ηερληθή δνθηκήο IDDQ ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζεη 
ξεχκα ειαηηψκαηνο ηεο ηάμεο ησλ δεθάδσλ nA. 

 

6.8 Αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο IDDQ 

Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο δνθηκήο IDDQ ζα αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα έλα 
νινθιεξσκέλν θχθισκα ηεο HP [180] κε 8577 πχιεο θαη 436 flip-flops. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
δνθηκήο πεξηειάκβαλε ηηο ηππηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ςεθηαθά 
θπθιψκαηα δειαδή ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν θαη ηερληθέο δνθηκψλ ζάξσζεο. ην 
θχθισκα, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ, εθαξκφζηεθαλ 59000 
δηαλχζκαηα (functional vectors) κε ηαρχηεηεο 20MHz θαη 32MHz, επίζεο εθαξκφζηεθαλ 
357 δνθηκέο ζάξσζεο θαη ηέινο εθαξκφζηεθαλ θαη 141 δνθηκέο IDDQ κε ξεχκα 
θαησθιίνπ 30κΑ. ηηο αλσηέξσ δνθηκαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 26415 
νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θπθισκάησλ είραλ ξεχκαηα 
εξεκίαο ηεο ηάμεο ησλ 100-200nΑ, ελψ ηα ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα είραλ ξεχκαηα 
εξεκίαο κεγαιχηεξα απφ 1mA. Ζ θάιπςε ζθαικάησλ γηα απιά ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο 
πέηπρε έλα πνζνζηφ 76,4% κφλν κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν, ελψ κε ηνλ ζπλδπαζκφ 
φισλ ησλ δνθηκαζηψλ ην πνζνζηφ έγηλε 99,3%. Σα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ηερληθψλ 
απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.7 θαη γηα παξάδεηγκα ην 122 πνπ θαίλεηαη ζηελ 4ε ζηήιε 
ηνπ πίλαθα θαλεξψλεη φηη απηφ ην πιήζνο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πέξαζε ηνλ 
ιεηηνπξγηθφ έιεγρν αιιά αληρλεχηεθε σο ειαηησκαηηθφ θαη απφ ηηο δνθηκέο IDDQ θαη απφ 
ηηο δνθηκέο ζάξσζεο. Ζ ίδηα πιεξνθνξία απεηθνλίδεηαη πην παξαζηαηηθά κε ην 
δηάγξακκα Venn ζην ζρήκα 6.18 ρσξίο θιίκαθα.  

ηνλ πίλαθα 6.8 ν νπνίνο έρεη αληίζηνηρε δνκή κε ηνλ πίλαθα 6.7, θαίλνληαη νη ξπζκνί 
απφξξηςεο (Reject Rate) [180] φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηξεηο κέζνδνη δνθηκήο κφλεο 
ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο. Υσξίο θακία κέζνδν δηάγλσζεο ν ξπζκφο 
απφξξηςεο ζα είλαη 16,46%, ελψ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο δνθηκήο IDDQ θαη ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ ειέγρνπ, ν ξπζκφο απφξξηςεο ζα είλαη 0,09%. Ο πίλαθαο 6.8 δείρλεη φηη ε 
πην απνηειεζκαηηθή απφ ηηο ηξεηο κεζφδνπο δνθηκήο είλαη ε δνθηκή IDDQ ε νπνία απφ 
κφλε ηεο δίλεη έλα ξπζκφ απφξξηςεο κφλν 0,8% θαη ε επφκελε ζε απνηειεζκαηηθφηεηα 
είλαη ε κέζνδνο κε δνθηκέο ζάξσζεο κε 6,04%.  

Σν πην ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 6.8 είλαη ην γεγνλφο φηη 
κε ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ ηξηψλ κεζφδσλ δνθηκήο εμαζθαιίδεηαη ε ηδαληθή αμηνπηζηία 
κε ξπζκφ απφξξηςεο 0% ή κε άιια ιφγηα φηη αληρλεχνληαη θαη ηα 2655 ειαηησκαηηθά 
νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. 
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Πίλαθαο 6.7. Καηαλνκή ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ιεηηνπξγηθνύ ειέγρνπ, ηνπ ειέγρνπ ζάξσζεο, θαη ηνπ ειέγρνπ IDDQ. 

 ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο θαη δνθηκέο ζάξσζεο 

 

θπθιψκαηα πνπ 
πέξαζαλ θαη ηηο 

δνθηκέο 
ζάξσζεο θαη ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ 
έιεγρν 

θπθιψκαηα πνπ 
αληρλεχηεθαλ σο 

ειαηησκαηηθά 
κφλν κε ηνλ 
ιεηηνπξγηθφ 

έιεγρν 

θπθιψκαηα πνπ 
αληρλεχηεθαλ σο 

ειαηησκαηηθά 
κφλν κε ηηο 

δνθηκέο ζάξσζεο 

θπθιψκαηα πνπ 
αληρλεχηεθαλ σο 

ειαηησκαηηθά θαη κε 
ηηο δνθηκέο 

ζάξσζεο θαη κε ηνλ 
ιεηηνπξγηθφ έιεγρν 

ζχλνιν 

θπθιψκαηα πνπ 
πέξαζαλ ηηο 
δνθηκέο IDDQ 

22066 25 19 134 22244 

θπθιψκαηα πνπ 
δελ πέξαζαλ ηηο 

δνθηκέο IDDQ 

1358 36 122 2655 4171 

ζχλνιν 23424 61 141 2789 26415 

 

Πίλαθαο 6.8. O ξπζκόο απόξξηςεο (Reject Rate) γηα ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ κεζόδσλ 
δηάγλσζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ζην νινθιεξσκέλν θύθισκα ηεο HP [180]. 

 Γνθηκέο ζάξσζεο θαη ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο 

 
Κακία απφ ηηο δχν 
κεζφδνπο δνθηκήο 

Μφλν κε 
ιεηηνπξγηθφ έιεγρν 

Μφλν κε δνθηκέο 
ζάξσζεο  

Καη νη δχν 
κέζνδνη δνθηκήο 

Υσξίο δνθηκή IDDQ 16,46% 6,36% 6,04% 5,80% 

Με δνθηκή IDDQ 0,80% 0,09% 0,11% 0,00% 

 

6.9 πκπεξάζκαηα  

Ζ δνθηκή IDDQ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο 
ησλ CMOS νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ δηφηη αληρλεχεη πνιιά είδε ζθαικάησλ κε 
κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο ζε ρξφλν θαη εμνπιηζκφ. Παξφιν πνπ έρεη πξνβιεθζεί πνιιέο 
θνξέο ην ηέινο ηεο ρξεζηκφηεηάο ηεο, εμαθνινπζεί εληνχηνηο, κε ζπλερείο βειηηψζεηο, λα 
ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε ζηε δνθηκή ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ.  

 

Κπθιψκαηα πνπ αληρλεχηεθαλ σο 
ειαηησκαηηθά ζηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν 

2655 

25 

1358 

Κπθιψκαηα πνπ αληρλεχηεθαλ σο 
ειαηησκαηηθά κε ηελ δνθηκή IDDQ 

Κπθιψκαηα πνπ αληρλεχηεθαλ 
σο ειαηησκαηηθά κε ηηο δνθηκέο 

ζάξσζεο 

134 

19 
122 

36 

ρήκα 6.18. Αξηζκόο ησλ ειαηησκαηηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηεο HP πνπ 
αληρλεύηεθαλ κε δηάθνξεο κεζόδνπο δηάγλσζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο [180]. 
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7. ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΟΚΗΜΖ  IDDQ ΜΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΓΗΑΚΤΜΑΝΔΧΝ 

ΣΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΗ ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

 

 

7.1 Δηζαγσγή 

Ζ δνθηκή νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ CMOS κε ηελ ηερληθή 
IDDQ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα γηα ηελ αλίρλεπζε ζθαικάησλ. ην θεθάιαην απηφ ζα 
πξνηείλνπκε κηα ηερληθή ε νπνία επεθηείλεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο δνθηκήο IDDQ ζηηο  
λαλνηερλνινγίεο θαη ζα δψζνπκε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, βάζεη θαηαζθεπαζκέλνπ 
θπθιψκαηνο πνπ πινπνηήζακε κε ηελ ηερληθή απηή. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο λέαο ηερληθήο 
είλαη ε αληηζηάζκηζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, ηνπ εγγελνχο ξεχκαηνο δηαξξνήο 
απφ ηνλ θφκβν αλίρλεπζεο ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο. Μεηά ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ 
ξεχκαηνο δηαξξνήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηα ζεηξά απφ επξέσο γλσζηέο ζηε 
βηβιηνγξαθία ηερληθέο αλίρλεπζεο ξεχκαηνο γηα ηε δνθηκή IDDQ. 

Ζ ηερληθή IDDQ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ην εγγελέο ξεχκα εξεκίαο (ξεχκα δηαξξνήο, 
background current, IB), ελφο απαιιαγκέλνπ απφ ζθάικαηα νινθιεξσκέλνπ 
θπθιψκαηνο είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ξεχκα εξεκίαο παξνπζία ζθάικαηνο. Αλ, 
επνκέλσο, ηεζεί σο θαηψθιη ε κέγηζηε απφ ηηο δπλαηέο ηηκέο ησλ ξεπκάησλ δηαξξνήο 
ελφο ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο (Circuit Under Test - CUT), ηφηε κπνξνχκε λα 
δηαθξίλνπκε ηα ειαηησκαηηθά απφ ηα ιεηηνπξγηθά άςνγα θπθιψκαηα ζπγθξίλνληαο ην 
IDDQ ξεχκα ηνπο κε ην ξεχκα θαησθιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην IDDQ ξεχκα βξεζεί λα 
έρεη κεγαιχηεξε ηηκή απφ ην ξεχκα θαησθιίνπ, ηφηε ην θχθισκα ραξαθηεξίδεηαη σο 
ειαηησκαηηθφ (defective). ηηο ζεκεξηλέο λαλνηερλνινγίεο φκσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
απηήο ηεο ηερληθήο IDDQ απεηιείηαη απφ ηηο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο 
εμαηηίαο ησλ αληίζηνηρσλ δηαθπκάλζεσλ ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο παξακέηξνπο ησλ 
λαλνηερλνινγηψλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε εθαξκνγή ηεο δνθηκήο IDDQ 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα απιφ θαηψθιη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ειαηησκαηηθψλ απφ ηα 
ιεηηνπξγηθά άςνγα θπθιψκαηα ζα είρε σο απνηέιεζκα είηε ηε κεησκέλε θαηαζθεπαζηηθή 
απφδνζε (yield loss) κε έλα ρακειφ ξεχκα θαησθιίνπ είηε ηε κεησκέλε θάιπςε 
ζθαικάησλ (reduced fault coverage) κε έλα πςειφ ξεχκα θαησθιίνπ θαζηζηψληαο ηελ 
ηερληθή πξαθηηθά κε εθαξκφζηκε. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα απνξξίπηνληαη «θαιά» 
θπθιψκαηα ελψ ζηελ δεχηεξε ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα ζα εθιακβάλνληαη σο «θαιά».  

Δπηπξφζζεηα, θαζψο ε ηερλνινγία θιηκαθψλεηαη, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλερψο 
κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηξαλδίζηνξ αλά νινθιεξσκέλν θχθισκα, κε πνιχ κηθξέο 
δηαζηάζεηο θαλαιηνχ (L) θαη κηθξή ηάζε θαησθιίνπ (Vth), κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 
κεγάιε αχμεζε ζην ξεχκα εξεκίαο (απνπζία ζθάικαηνο) [145], [181], [144], [150], 
[182], [183], [140], [146], [147], [184], [185], [186], ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ην ξεχκα 
πνπ νθείιεηαη ζε ειαηηψκαηα ή θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο (defective currents) θαη πνπ 
απαηηείηαη λα αληρλεπζεί [183]. Μηα εθηίκεζε είλαη φηη ην ξεχκα δηαξξνήο (leakage 
current) ησλ ηξαλδίζηνξ απμάλεηαη θαηά έλα παξάγνληα 7,5 ζε θάζε λέα ηερλνινγία 
[140].  



ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CMOS ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ     

σηήξηνο Γ. Μαηαθηάο                                                        148       

Ζ ηερληθή δνθηκήο IDDQ ε νπνία πξνηείλεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηνλ 
έιεγρν ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο ζηνλ θφκβν κέηξεζεο ηνπ 
ξεχκαηνο IDDQ θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο δνθηκήο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο 
δηαθπκάλζεηο ηνπ ξεχκαηνο. Δπίζεο, πξνηείλνληαη κηα θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή δνθηκήο 
IDDQ θαζψο θαη ην αληίζηνηρν ελζσκαησκέλν θχθισκα αλίρλεπζεο ξεχκαηνο γηα λα 
ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή. Μηα πξψηε κειέηε ηεο ηερληθήο απηήο έγηλε 
ζηελ εξγαζία [187], ελψ ηα πξψηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 
εξγαζία [188]. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηεί έλα κνληέιν γηα ηε ζεσξεηηθή κειέηε ηεο 
ηερληθήο ην νπνίν απνδείρζεθε φηη ζπκθσλεί κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα.  

 

7.2 Σν πξόβιεκα δνθηκήο IDDQ ζηηο λαλνηερλνινγίεο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ξεχκα εξεκίαο IDDQ ελφο 
θπθιψκαηνο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  IDDQ=IB+IDEF, φπνπ IB είλαη ην ζπλνιηθφ ξεχκα 
δηαξξνήο – ππνβάζξνπ (background current) θαη IDEF είλαη ην ξεχκα ζθάικαηνο. ην 
ζρήκα 7.1 παξνπζηάδεηαη κηα ηππηθή δηάηαμε δνθηκήο IDDQ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 
είηε εμσηεξηθνχ αηζζεηήξα ξεχκαηνο είηε ελζσκαησκέλνπ αηζζεηήξα ξεχκαηνο (Built-In, 
Current Sensor – BICS). Σν ππφ δνθηκή θχθισκα απνκνλψλεηαη απφ ηελ γε (Gnd) κε 
ηε βνήζεηα ηνπ nMOS ηξαλδίζηνξ (MNG) ελψ ν BICS ζπλδέεηαη ζηελ εηθνληθή γε (virtual 
ground – V_Gnd) ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο.  

 

 

 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ην ζήκα T_ENB είλαη ζε πςειή ζηάζκε (―1‖) 
νπφηε ην ηξαλδίζηνξ MNG θαζίζηαηαη αγψγηκν κε ζπλέπεηα ν θφκβνο V_Gnd λα 
ζπλδέεηαη ζηε γε. ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο (θαηάζηαζε δνθηκήο) ην ζήκα T_ENB 
κεηαβαίλεη ζε ρακειή ζηάζκε (―0‖) θαη ην ηξαλδίζηνξ MNG είλαη ζε κε αγψγηκε 
θαηάζηαζε. Ο αηζζεηήξαο BICS ζπγθξίλεη ην ξεχκα IDDQ ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο κε 
έλα ξεχκα αλαθνξάο (IREF). ηελ πεξίπησζε πνπ ην ξεχκα IDDQ είλαη κεγαιχηεξν απφ 
ην ξεχκα αλαθνξάο IREF ην ππφ δνθηκή θχθισκα ραξαθηεξίδεηαη σο ειαηησκαηηθφ. 
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αξρή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 7.1, ην ξεχκα IREF 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο IB ησλ κε 
ειαηησκαηηθψλ CUT. Ζ πην πάλσ αξρή δνθηκήο IDDQ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηζνδχλακα 
θαη ζηνλ αθξνδέθηε VDD ηεο ηξνθνδνζίαο κε ηελ βνήζεηα ελφο pMOS ηξαλδίζηνξ. 

Σν ξεχκα δηαξξνήο IB ζηηο ζχγρξνλεο λαλνηερλνινγίεο απμάλεηαη ζπλερψο κε ηελ 
ζπξξίθλσζε ησλ δηαζηάζεσλ. Δθηφο απηνχ, κεηψλεηαη ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ ξεχκαηνο 

V_Gnd 

CUT 
Τπό Γνθηκή 

Κύθισκα 
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Gnd 

VDD 

T_ENB 

IDDQ=IB+IDEF 

MNG 

IREF 

BICS 

IB < IREF < IB+IDEF 

Αηζζεηήξαο Ρεύκαηνο 

ρήκα 7.1. Έλα ηππηθό ζρήκα δνθηκήο IDDQ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ελόο BICS. 
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παξνπζία ειαηησκάησλ IDEF ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληρλεχεηαη [183], κε απνηέιεζκα 
λα ππάξρεη επηπιένλ κείσζε ζηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ ξεχκαηνο IDDQ ησλ κε 
ειαηησκαηηθψλ θπθισκάησλ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ ξεχκαηνο IDDQ ησλ ειαηησκαηηθψλ 
θπθισκάησλ.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο κεγάιεο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο IB, έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα ηεο 
δνθηκήο IDDQ ζηηο λαλνηερλνινγίεο είλαη νη απμεκέλεο δηαθπκάλζεηο ζην ξεχκα IB, νη 
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νθείινληαη ζηηο απμεκέλεο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
παξακέηξσλ πνπ επηθέξεη ε ζπξξίθλσζε ηεο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο 
IB επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Λακβάλνληαο ππφςηλ απηέο ηηο 
δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο IB, ε εθαξκνγή ηεο δνθηκήο IDDQ φηαλ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα φια ηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα ηεο γξακκήο παξαγσγήο, έλα 
απιφ θαηψθιη σο ξεχκα αλαθνξάο IREF γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θπθισκάησλ ζε 
ειαηησκαηηθά ή ιεηηνπξγηθά άςνγα, είλαη ζηελ πξάμε κε εθαξκφζηκε, φπσο 
αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Δπνκέλσο, ην ξεχκα αλαθνξάο IREF ζα πξέπεη λα 
πξνζαξκφδεηαη γηα θάζε θχθισκα αλ ζέινπκε λα ιάβνπκε ππφςηλ ηηο κεηαβνιέο ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Μηα ηέηνηα 
δηαδηθαζία εθαξκνγήο δηαθνξεηηθνχ ξεχκαηνο αλαθνξάο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα 
πξνθαλείο ιφγνπο. 

Μηα πξνηεηλφκελε ελαιιαθηηθή ηερληθή [189] γηα ηελ δνθηκή IDDQ θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.2. 
Δδψ, έρεη πξνζηεζεί ην ηξαλδίζηνξ MNT, κεηαμχ ηνπ θφκβνπ ηεο εηθνληθήο γεο ηνπ CUT 
θαη ηεο γεο (Gnd), παξάιιεια κε ην ηξαλδίζηνξ MNG. Σν ηξαλδίζηνξ MNT είλαη 
πνισκέλν κε κηα θαηάιιειε ηάζε Vbias ηέηνηα ψζηε, ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο 
ζθάικαηνο, ε ηάζε VV_Gnd ηνπ θφκβνπ εηθνληθήο γεο (V_Gnd) λα είλαη κηθξφηεξε απφ 
κηα ηάζε αλαθνξάο VREF, ελψ ζηελ πεξίπησζε παξνπζίαο ζθάικαηνο λα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηελ VREF εμαηηίαο ηνπ επηπιένλ ξεχκαηνο ζθάικαηνο IDEF ζην CUT. 

 

 

 
 
Έλαο ζπγθξηηήο ηάζεο ζπλδεκέλνο ζηνλ θφκβν εηθνληθήο γεο (V_Gnd) δηαθξίλεη ηα 
ειαηησκαηηθά απφ ηα «θαιά» θπθιψκαηα. ηελ ηνπνινγία απηή ην CUT θαη ην 
ηξαλδίζηνξ MNT ιεηηνπξγνχλ σο κεηαηξνπέαο ξεχκαηνο ζε ηάζε. Ζ ηάζε πφισζεο Vbias 
κπνξεί λα παξαρζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα εμσηεξηθφ ξεχκα (IINJ ζην ζρήκα 7.2) θαη έλα 
θαζξέπηε ξεχκαηνο. Όπσο θαη ζην θχθισκα ηνπ ζρήκαηνο 7.1, ην ηξαλδίζηνξ MNG 
ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαθφπηεο-ελαιιάθηεο κεηαμχ ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 
θαηάζηαζεο δνθηκήο ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ ζήκαηνο T_ENB.  

Δθφζνλ φκσο ην ξεχκα δηαξξνήο IB ηνπ CUT επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα 
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ρήκα 7.2. Ζ βαζηθή αξρή ηεο δνθηκήο IDDQ κε αληηζηάζκηζε ηνπ IB. 
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πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά θαηάιιεια θαη ην εμσηεξηθφ ξεχκα IINJ (ην ξεχκα απηφ 
ζπκβνιίδεηαη σο IREF ζην ζρήκα 7.1), πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη κείσζε ηεο 
απφδνζεο (yield loss) ή κείσζε ηεο θάιπςεο ζθαικάησλ (fault coverage). 

 

7.3 Ζ πξνηεηλόκελε ηερληθή δνθηκήο IDDQ  

χκθσλα κε ηε κέζνδν δνθηκήο IDDQ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη αθνξά ην 
θχθισκα ηνπ ζρήκαηνο 7.2, είλαη αλαγθαίνο έλαο κεραληζκφο ν νπνίνο ζα πξνζαξκφδεη 
δπλακηθά ην ξεχκα έγρπζεο IINJ ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ 
δηαθπκάλζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ. ηελ ελφηεηα απηή ζα 
παξνπζηάζνπκε ηε λέα ηερληθή,  θαζψο θαη ην αληίζηνηρν θχθισκα, πνπ επηηπγράλνπλ 
απηφ ην ζθνπφ. 

  

7.3.1 Σερληθή αληηζηάζκηζεο δηαθπκάλζεσλ θαηαζθεπαζηηθώλ παξακέηξσλ θαη 

ζεξκνθξαζίαο 

Γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή αλαηζζεζία ηεο δνθηκήο IDDQ ζηηο κεηαβνιέο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηδέα ηεο 
θαηάηκεζεο (partitioning) ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο ζε δχν ππνθπθιψκαηα  
(subcircuits) (ζην εμήο ζα νλνκάδνληαη αξηζηεξφ ππνθχθισκα ή sub-CUTL θαη δεμί 
ππνθχθισκα ή sub-CUTR). Σν ξεχκα δηαξξνήο ηνπ αξηζηεξνχ ππνθπθιψκαηνο 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ξεχκα έγρπζεο IINJ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δεμηνχ ππνθπθιψκαηνο θαη 
αληηζηξφθσο. Δθφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ην ξεχκα δηαξξνήο θαη ην ξεχκα έγρπζεο 
IINJ επεξεάδνληαη εμίζνπ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ ζην CUT, ε δηαδηθαζία δνθηκήο IDDQ ηείλεη λα γίλεη 
ζρεδφλ αλεμάξηεηε απφ απηνχο ηνπο δχν παξάγνληεο 

ην ζρήκα 7.3 θαίλεηαη έλα απινπνηεκέλν δηάγξακκα βαζκίδσλ ηεο πξνηεηλφκελεο 
ηερληθήο IDDQ φπνπ ην ξεχκα δηαξξνήο ηνπ ππνθπθιψκαηνο sub-CUTL ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ξεχκαηνο IINJ γηα ηνλ έιεγρν IDDQ ηνπ ππνθπθιψκαηνο sub-CUTR. 
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θαζξέπηεο ξεχκαηνο σο εληζρπηήο (Current 
Mirror Amplifier - CMA). Κάζε ηκήκα ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο πξέπεη λα έρεη ηελ 
δηθή ηνπ εηθνληθή γε (V_GndL θαη V_GndR γηα ηα δχν ηκήκαηα αληίζηνηρα).  

Σν πιήξεο θχθισκα ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο IDDQ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ CMA, 
ηνλ ζπγθξηηή θαη ηα ηξαλδίζηνξ MNGL θαη MNGR, κπνξεί είηε λα ελζσκαησζεί ζην 
νινθιεξσκέλν θχθισκα καδί κε ην CUT θαη λα απνηειέζεη έλα θχθισκα BICS είηε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθά σο κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ απηφκαηεο δνθηκήο (Automatic 
Test Equipment - ATE). ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, νη θφκβνη ησλ εηθνληθψλ γεηψζεσλ 
(V_GndL θαη V_GndR) ησλ δχν ππνθπθισκάησλ (sub-CUTL θαη sub-CUTR) ζπλδένληαη 
ζε μερσξηζηνχο αθξνδέθηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη δχν θφκβνη κε ηηο εηθνληθέο 
γεηψζεηο ηνπ θπθιψκαηνο (CUT) κπνξνχλ λα βξαρπθπθισζνχλ θαη εζσηεξηθά κέζσ ηνπ 
ηξαλδίζηνξ εμίζσζεο ηάζεο MNEQ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.3. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο IDDQ ην ξεχκα δηαξξνήο IBL ηνπ αξηζηεξνχ 
ππνθπθιψκαηνο (sub-CUTL) ρξεζηκνπνηείηαη σο ην ξεχκα έγρπζεο IINJ ζηελ είζνδν ηνπ 

εληζρπηή CMA γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ξεχκαηνο πφισζεο IBR=IBL, ην νπνίν ηζνχηαη κε 
ην ξεχκα δηαξξνήο ηνπ δεμηνχ ππνθπθιψκαηνο (sub-CUTR) γηα ηε δνθηκή ηνπ δεμηνχ 

ππνθπθιψκαηνο (sub-CUTR). Σν  είλαη ε απνιαβή ξεχκαηνο ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο 
θαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ην δεμί ππνθχθισκα (sub-CUTR) κε ηνλ θαζξέπηε 
ξεχκαηνο ζρεκαηίδνπλ έλα κεηαηξνπέα ξεχκαηνο ζε ηάζε. Ζ ηάζε πνπ παξάγεηαη θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ζηνλ θφκβν VGndR ζπγθξίλεηαη κε κηα θαζνξηζκέλε ηάζε 
αλαθνξάο VREF έηζη ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ ηα «θαιά» απφ ηα ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα. 

 

 

 
 

ηελ πξάμε ρξεηάδεηαη έλαο κφλν εληζρπηήο CMA γηα λα ειέγμεη θαη ηα δχν 
ππνθπθιψκαηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε κίαο βαζκίδαο κεηαγσγήο, πνπ 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.4 κε ηελ νλνκαζία SBOX θαη κε ηελ βνήζεηα δχν ζεκάησλ 
ειέγρνπ (Test_sub-CUT_L θαη Test_sub-CUT_R). 

Ζ δηαδηθαζία δνθηκήο IDDQ ρσξίδεηαη ζε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο ζχκθσλα κε ην ζρήκα 
7.5. ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο (Test_sub-CUT_R =―1‖ θαη Test_sub-CUT_L =―0‖) 
ην αξηζηεξφ ππνθχθισκα (sub-CUTL) παξέρεη ην ξεχκα έγρπζεο IINJ, ην νπνίν ζηε 
ζπλέρεηα ζα νλνκάδεηαη θαη ξεχκα αλαθνξάο, ελψ ην δεμί ππνθχθισκα (sub-CUTR) είλαη 
ην ππφ δνθηκή θχθισκα θαη δνθηκάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο. ηελ δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο (Test_sub-CUT_R =―0‖ θαη Test_sub-
CUT_L =―1‖) ην δεμί ππνθχθισκα (sub-CUTR) παξέρεη ην ξεχκα αλαθνξάο, ελψ ην 
αξηζηεξφ ππνθχθισκα (sub-CUTL) είλαη ην ππφ δνθηκή θχθισκα θαη δνθηκάδεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ηνπ δηαθνξεηηθφ ζχλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο. 

Δπνκέλσο, ζηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, ην ξεχκα δηαξξνήο IBL ηνπ αξηζηεξνχ 
ππνθπθιψκαηνο (sub-CUTL) ρξεζηκνπνηείηαη σο ξεχκα αλαθνξάο γηα ηελ παξαγσγή 
ηνπ απαηηνχκελνπ ξεχκαηνο πφισζεο IBR γηα ην δεμί ππνθχθισκα (sub_CUTR), ελψ ζηε 
δεχηεξε θάζε ν κεραληζκφο ελεξγνπνηείηαη θαηά ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν.  

 

ρήκα 7.3. Ζ πξνηεηλόκελε ηερληθή δνθηκήο IDDQ. 
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Να ζεκεησζεί φηη, εθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηα ζήκαηα 
Test_sub-CUT_L θαη Test_sub-CUT_R κπνξνχλ λα πάξνπλ νηηδήπνηε ηηκή, αξθεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί έλα κφλν ζήκα θαη ην ζπκπιήξσκά ηνπ ζηε ζέζε ηνπο.  

Κάζε έλα δηάλπζκα δνθηκήο εθαξκφδεηαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ ππνθπθιψκαηνο κε ην ζήκα 
T_ENB ζε πςειή ζηάζκε (―1‖). ηε ζπλέρεηα, ην ζήκα T_ENB κεηαβαίλεη ζε ρακειή 
ζηάζκε (―0‖) γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία δνθηκήο IDDQ ζην ηξέρνλ 
ππνθχθισκα θαη νχησ θαζεμήο, κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κε ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο.  
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ρήκα 7.4. Υξήζε ελόο εληζρπηή CMA κε ηε βνήζεηα ηνπ κπινθ κεηαγσγήο. 

ρήκα 7.5. Κπκαηνκνξθέο ζεκάησλ δνθηκήο IDDQ. 
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7.3.2 Ρπζκηδόκελνο εληζρπηήο κε θαζξέπηε ξεύκαηνο  

ηελ γεληθή πεξίπησζε ηεο δνθηκήο IDDQ, ηα δχν ππνθπθιψκαηα ηνπ CUT δελ είλαη ίδηα 
κεηαμχ ηνπο. πλεπψο, ηα δχν ξεχκαηα δηαξξνήο ηνπο IBL θαη IBR δελ αλακέλεηαη λα είλαη 
ίζα κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο εμαξηάηαη απφ ην δηάλπζκα 
δνθηκήο πνπ εθαξκφδεηαη θάζε θνξά ζηελ είζνδν ηνπ ππνθπθιψκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο 
επνκέλσο, φηη απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο ξπζκηδφκελνπ (tunable) θαζξέπηε ξεχκαηνο 
(δειαδή, έλαο θαζξέπηεο ξεχκαηνο κε ξπζκηδφκελε απνιαβή ξεχκαηνο β) γηα λα 
κπνξέζεη λα παξάγεη γηα θάζε έλα δηάλπζκα δνθηκήο (j) ην αληίζηνηρν ξεχκα πφισζεο 
IB(L/R)j απφ ην ξεχκα αλαθνξάο IB(R/L)j ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: IB(L/R)j = βj IB(R/L)j. Ζ 
δηαδηθαζία ηεο ξχζκηζεο (tunability) ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο είλαη κελ κηα απαηηεηηθή 
δηαδηθαζία, αιιά δελ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε νχηε είλαη πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο 
ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ BICS, γηα ηνπο εμήο δχν ιφγνπο [190]:  

α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο ησλ δχν ππνθπθισκάησλ γηα 
ηελ δνθηκή IDDQ είλαη ζρεηηθά πνιχ κηθξφο θαη  

β) ζηηο ηερληθέο IDDQ, απφ ηα δηάθνξα δηαλχζκαηα δνθηκήο ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ 
έλα ζθάικα, ζπλήζσο επηιέγεηαη ην δηάλπζκα πνπ δίλεη ην κηθξφηεξν ξεχκα 
δηαξξνήο.  

Δπνκέλσο, ε επηινγή ησλ απαηηνχκελσλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο κπνξεί λα βαζηζηεί 
ζηελ ζηαηηθή αλάιπζε ηζρχνο [191], [192] έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη κεηαβνιέο ηνπ 
ξεχκαηνο δηαξξνήο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην έλα δηάλπζκα δνθηκήο ζην άιιν. Ζ 
παξαπάλσ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο δελ απαηηεί πνιχ κεγάιν 
ρξφλν, δηφηη αθελφο γίλεηαη κε απιέο αλαιχζεηο DC θαη αθεηέξνπ εθηειείηαη κία κφλν 
θνξά. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη νκαδνπνίεζε φζσλ δηαλπζκάησλ δνθηκήο δίλνπλ ξεχκαηα 
δηαξξνήο κε παξαπιήζηεο ηηκέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη 
απαηηήζεηο γηα ιεπηή ξχζκηζε ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο. ε θάζε κηα νκάδα δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο αληηζηνηρεί θαη ε θαηάιιειε θαηάζηαζε ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο (απνιαβή 
ξεχκαηνο). Πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ βξίζθνληαη κε πξνζνκνίσζε θαη 
ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο ηνπ CUT εμαηηίαο δηαθπκάλζεσλ 
ζεξκνθξαζίαο θαη θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ, δελ αθπξψλνπλ ηελ ηερληθή εθφζνλ 
απηέο νη κεηαβνιέο επεξεάδνπλ ην ίδην ηα ξεχκαηα δηαξξνήο θαη ησλ δχν 
ππνθπθισκάησλ. Δπνκέλσο, ε απνιαβή ξεχκαηνο β δελ επεξεάδεηαη.  

Μηα πξψηε πξνζέγγηζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ξπζκηδφκελνπ εληζρπηή θαζξέπηε 
ξεχκαηνο (Tunable-Current Mirror Amplifier – T-CMA) θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.6. ην 
θχθισκα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη n παξάιιεινη θαζξέπηεο ξεχκαηνο σο εληζρπηέο 
ξεχκαηνο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαηάιιεινπ ξεχκαηνο πφισζεο IB(R/L) γηα ηνλ έιεγρν 
IDDQ ηνπ αληίζηνηρνπ ππνθπθιψκαηνο (sub-CUT(R/L)) κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ γηα 
ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θιάδσλ.  

Ο θάζε έλαο θιάδνο απφ ηνπο n παξάιιεινπο θαζξέπηεο ελεξγνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα 
ηνπ ζήκαηνο SELj. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζνπκε πφηε θαη πνηνη θιάδνη ελεξγνπνηνχληαη 
ζηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

Ο θαζξέπηεο ξεχκαηνο ν νπνίνο δξα σο απαγσγή ξεχκαηνο (current sink) ζηελ 
εηθνληθή γε ηνπ ππνθπθιψκαηνο sub-CUT(R/L) θαζξεπηίδεη ην ξεχκα αλαθνξάο πνπ 
εηζέξρεηαη ζηνλ αξηζηεξφ θιάδν ηνπ θαζξέπηε (ζην ζρήκα 7.6 αλαθέξεηαη σο Injection 
Current Port) δηακέζνπ ελφο αξηζκνχ ηξαλδίζηνξ απαγσγήο (M1 - Mn) (sinking 
transistors) κε δηαθνξεηηθά πιάηε W. 

Σν θάζε ηξαλδίζηνξ απαγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πιάηνο ηνπ Wi (φπνπ ην  

i(1,2,…,n)) θαη δίλεη έλα ζπληειεζηή ελίζρπζεο ci ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη θαηά κνλαδηθφ 
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ηξφπν ζηελ παξαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ ξεχκαηνο πφισζεο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα 
επηπιένλ ηξαλδίζηνξ ζπλδεκέλν ζε ζεηξά κε θάζε έλα ηξαλδίζηνξ απαγσγήο. Με ηελ 
βνήζεηα απηψλ ησλ επηπιένλ ηξαλδίζηνξ (SEL1 - SELn) επηιέγεηαη ε ελεξγνπνίεζε ή φρη 
ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ θαη έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπληίζεηαη ην θαηάιιειν 
ξεχκα πφισζεο γηα θάζε δηάλπζκα δνθηκήο πνπ εθαξκφδεηαη ζην CUT. Σν ζχλνιν 
απηψλ ησλ ζεκάησλ (SEL1, SEL2, …, SELn) ζηε ζπλέρεηα ζα ην νλνκάδνπκε δηάλπζκα 
ελεξγνπνίεζεο.  

 

 

 

 
Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ παξαπάλσ ηερληθή IDDQ 
είλαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί, λα νκαδνπνηεζνχλ ηα δηαλχζκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο, ζχκθσλα κε ην απαηηνχκελν ξεχκα πφισζεο. ηε ζπλέρεηα 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο θαηαρσξεηήο ζάξσζεο (IDDQ Scan Register - ISR) κε 
ηφζεο βαζκίδεο φζνο ν αξηζκφο (n) ησλ θιάδσλ ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο. Ζ έμνδνο ηεο 
θάζε βαζκίδαο νδεγεί θαη απφ έλα μερσξηζηφ ηξαλδίζηνξ επηινγήο. Ο θαηαρσξεηήο 
απηφο (ISR) κπνξεί λα είλαη κέξνο ηεο αιπζίδαο ζάξσζεο (scan chain) ηνπ CUT, ή λα 
είλαη έλαο εηδηθά ζρεδηαζκέλνο θαηαρσξεηήο δνθηκήο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο 
IEEE 1149.1 (boundary scan) ή ην πξφηππν IEEE 1500 [193]. Δηδηθφηεξα, ν 
θαηαρσξεηήο ISR πξέπεη λα έρεη δχν επηπιένλ βαζκίδεο γηα ηα ζήκαηα Test_sub-
CUT_L θαη Test_sub-CUT_R, ηα νπνία θαζνξίδνπλ πνην ηκήκα ηνπ CUT δνθηκάδεηαη 
θάζε θνξά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο IDDQ, θαη γηα θάζε νκάδα ησλ δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο, ην αληίζηνηρν δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο εηζάγεηαη ζηνλ θαηαρσξεηή ISR. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο ην δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο θαζνξίδεη πνηνη θιάδνη ηνπ 
θαζξέπηε ξεχκαηνο ζα ελεξγνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ζέζε ησλ bit πνπ βξίζθνληαη 
ζε πςειή ζηάζκε (―1‖). Γηα παξάδεηγκα, ζην ζρήκα 7.6 απφ φια ηα bits ηνπ θαηαρσξεηή 
ISR κφλν ην ζήκα SEL2 είλαη ―1‖ θαη ελεξγνπνηείηαη κφλν ν θιάδνο κε ην ηξαλδίζηνξ Μ2. 

Δπνκέλσο, ε απαηηνχκελε απνιαβή ξεχκαηνο (L/R) δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ 
ζπληειεζηψλ ελίζρπζεο ci ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ θιάδσλ ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο 
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Gnd 

0 1 0 
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SEL1 SEL2 SELn 

W/L 

Ρπζκηδόκελνο Δληζρπηήο Καζξέπηε 

Ρεύκαηνο     T-CMA 

Injection Current 

Port 

IB(R/L)= c2IB(L/R) 
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… 

ρήκα 7.6. Ο ξπζκηδόκελνο εληζρπηήο θαζξέπηε ξεύκαηνο (T-CMA). 
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((L/R)=ci). Με ηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ κεγεζψλ ησλ ηξαλδίζηνξ απαγσγήο, ν T-
CMA κπνξεί λα παξάγεη φια ηα απαηηνχκελα ξεχκαηα πφισζεο. Μφιηο νινθιεξσζεί ε 
δνθηκή IDDQ κε ην ηξέρνλ ππνζχλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο, μεθηλά ε εηζαγσγή ηνπ 
επφκελνπ δηαλύζκαηνο ελεξγνπνίεζεο ζηνλ θαηαρσξεηή ISR θαη κφιηο νινθιεξσζεί ε 
θφξησζε, ν T-CMA είλαη έηνηκνο γηα ηελ δνθηκή IDDQ ηεο επφκελεο νκάδαο 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο πνπ αληηζηνηρεί. Απηφ ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
δηαλπζκάησλ. 

 

7.3.3 Καηάηκεζε ηνπ CUT ζε ππνθπθιώκαηα  

Ζ ζεκειηψδεο απαίηεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο IDDQ είλαη ε θαηάηκεζε (partitioning) 
ηνπ CUT ζε δχν ππνθπθιψκαηα είηε ρξεζηκνπνηεζεί ελζσκαησκέλν θχθισκα BICS είηε 
εμσηεξηθφ θχθισκα BICS. χκθσλα κε απηή ηελ απαίηεζε, θάζε ππνθχθισκα  ηνπ CUT 
ρξεηάδεηαη ηηο δηθέο ηνπ μερσξηζηέο γξακκέο ηξνθνδνζίαο. ηελ πεξίπησζή καο, φπνπ ν 
θαζξέπηεο παξεκβάιιεηαη ζηνλ αθξνδέθηε ηεο γείσζεο (φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.4), 
ε ηξνθνδνζία VDD είλαη θνηλή γηα ηα δχν ππνθπθιψκαηα, ελψ ην θάζε έλα ππνθχθισκα 
έρεη μερσξηζηή γε. Μηα δηάηαμε ησλ γξακκψλ ηεο ηξνθνδνζίαο (power rail) πνπ ζα 
κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί (θαη εηδηθά ησλ γξακκψλ ησλ δχν γεηψζεσλ πνπ καο 
ελδηαθέξεη) θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.7. χκθσλα κε απηή ηε δηάηαμε, νη δχν αλεμάξηεηεο 
νκάδεο ησλ γξακκψλ ησλ γεηψζεσλ (V_GndL θαη V_GndR) ηνπνζεηνχληαη ελαιιάμ κέζα 
ζην CUT θαη θαηαλέκνπλ νκνηφκνξθα ηηο δχν γεηψζεηο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ CUT. 
Σα κέξε ηνπ θπθιψκαηνο πνπ έρνπλ ηελ κία θνηλή γείσζε ζρεκαηίδνπλ ην έλα 
ππνθχθισκα (sub-CUT).  

 

 

 
 

sub-CUTR 

sub-CUTL 

CUT 

B I C S 

VDD V_GndR V_GndL 

V_GndL VDD V_GndR 

ρήκα 7.7. Μηα πηζαλή δηάηαμε ησλ γξακκώλ ηξνθνδνζίαο (power rail). 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ηνπηθέο (intradie) κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο θαη θαηαζθεπαζηηθψλ 
παξακέηξσλ επεξεάδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηα δχν ππνθπθιψκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα 
δνθηκήο IDDQ. ε έλα κεγάιν θχθισκα πνπ απνηειείηαη απφ παξφκνηα θειηά, ε ρξήζε 
ηεο πξνηεηλφκελεο ηνπνινγίαο ζρεδίαζεο ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο, κε ηελ 
αιιεινεκπινθή ησλ δχν ππνθπθισκάησλ, εμαζθαιίδεη φηη ηα δχν απηά ππνθπθιψκαηα 
ζηαηηζηηθά ζα έρνπλ παξαπιήζην κέγεζνο. Θα πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη δελ είλαη 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηα δχν απηά ππνθπθιψκαηα λα έρνπλ ίδην ή παξαπιήζην 
κέγεζνο πξνθεηκέλνπ ε πξνηεηλφκελε ηερληθή λα είλαη επηηπρήο.  

 

7.3.4 Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θπθιώκαηνο BICS  

Γεδνκέλνπ φηη ην ππφ δνθηκή θχθισκα έρεη δηακνηξαζηεί ζε δχν ππνθπθιψκαηα, κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δνθηκή IDDQ έλα εμσηεξηθφ ή έλα ελζσκαησκέλν θχθισκα 
δνθηκήο ζχκθσλα κε ην ζρήκα 7.3. Όκσο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ελζσκαησκέλεο 
δνθηκήο IDDQ (δει. κε ηε ρξήζε ελφο BICS), ππάξρνπλ ηξεηο αιιεινεμαξηψκελεο 
παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ: 

 ην κέγεζνο ηνπ CUT,  

 ην κέγεζνο ηνπ BICS θπθιψκαηνο θαη  

 ε επηζπκεηή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθάικαηνο (defective current 
resolution).  

Ζ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθάικαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ 
ξεχκαηνο ζθάικαηνο πνπ κπνξεί λα αληρλεχζεη ν αηζζεηήξαο ζε ζρέζε κε ην ξεχκα 
ππνβάζξνπ [174] - έλαο πην απζηεξφο νξηζκφο ζα δνζεί ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζρέζε 7.10. 
ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηαζηεί ε αιιειεμάξηεζε ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ ζρεδίαζεο 
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

Γηα ιφγνπο απιφηεηαο, ην CUT ζα κνληεινπνηεζεί σο έλα θχθισκα απνηεινχκελν απφ 
N φκνηνπο αλαζηξνθείο κε ηξαλδίζηνξ ίδησλ δηαζηάζεσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.8. 
Σν θχθισκα CUT ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθπθιψκαηα, ην sub-CUTL θαη ην sub-CUTR, κε 
NL θαη NR αλαζηξνθείο αληίζηνηρα (N=NL+NR). Ο ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο (BICS) 
απνηειείηαη απφ έλαλ ηππηθφ θαζξέπηε ξεχκαηνο. Ο ζπγθξηηήο θαη ην SBOX δελ 
θαίλνληαη ζην ζρήκα απηφ. Σν ζθάικα κνληεινπνηείηαη σο κηα αληίζηαζε RDEF κεηαμχ 
ηεο ηξνθνδνζίαο VDD θαη ηεο εηθνληθήο γεο VGNDR. Σν ξεχκα IDEF πνπ δηαξξέεη απηή ηελ 
αληίζηαζε είλαη ην ξεχκα ζθάικαηνο. 

Τπνζέηνπκε φηη νη απφιπηεο ηηκέο ησλ ηάζεσλ θαησθιίνπ ηνπ pMOS θαη ηνπ nMOS 
ηξαλδίζηνξ είλαη ίζεο. Δπίζεο, ζε θάζε αλαζηξνθέα ηα nMOS ηξαλδίζηνξ έρνπλ ηηο 
ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο (WN=Wmin), ελψ νη δηαζηάζεηο ησλ pMOS 
ηξαλδίζηνξ είλαη α θνξέο κεγαιχηεξεο (WP=α.WN) έηζη ψζηε, θάησ απφ ηηο ίδηεο 
ζπλζήθεο ηξνθνδνζίαο, θαη ηα δχν ηξαλδίζηνξ λα δίλνπλ ην ίδην ξεχκα απαγσγήο (drain 
current). Δπνκέλσο, ην ξεχκα δηαξξνήο ελφο pMOS ηξαλδίζηνξ (ζε έλα αλαζηξνθέα κε 
είζνδν ζην ―1‖) ηζνχηαη, ζην κνληέιν καο, κε ην ξεχκα δηαξξνήο ελφο nMOS ηξαλδίζηνξ 
(ζε έλαλ αλαζηξνθέα κε είζνδν ζην ―0‖). πλεπψο, γηα ιφγνπο απιφηεηαο αιιά ρσξίο 
βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην ζπλνιηθφ ξεχκα ππνβάζξνπ 
ηνπ θπθιψκαηνο πξνέξρεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ δηαξξνήο ησλ nMOS 
ηξαλδίζηνξ. 

Σν ππνθαησθιηθφ ξεχκα (IOFF) ελφο nMOS ηξαλδίζηνξ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε πνπ 
αθνινπζεί [194]: 
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φπνπ VGS, VDS θαη VBS ζπκβνιίδνπλ ηελ ηάζε ηεο πχιεο, ηνπ απαγσγνχ (drain) θαη ηνπ 
ππνζηξψκαηνο σο πξνο ην δπλακηθφ ηεο πεγήο (source) αληίζηνηρα, κn είλαη ε 
επθηλεζία, Cox ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ νμεηδίνπ ηεο πχιεο αλά κνλάδα επηθάλεηαο, W θαη L 
είλαη νη ελεξγέο δηαζηάζεηο (πιάηνο θαη κήθνο αληίζηνηρα) ηνπ ηξαλδίζηνξ, Vth0 είλαη ε 
ηάζε θαησθιίνπ κεδεληθήο πφισζεο, VT είλαη ην ζεξκηθφ δπλακηθφ, n είλαη ν 
ζπληειεζηήο αηψξεζεο ππνθαησθιίνπ (subthreshold swing coefficient), ε είλαη ν 
ζπληειεζηήο DIBL (επαγφκελε απφ ηνλ απαγσγφ κείσζε ηνπ θξάγκαηνο δπλακηθνχ) θαη 
γ είλαη ν γξακκηθνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο επίδξαζεο ζψκαηνο (linearized body effect 
coefficient). 

Αλ ζεσξήζνπκε έλα nMOS ηξαλδίζηνξ φπσο ην MN ηνπ αλαζηξνθέα ζην ζρήκα 7.8 θαη 
ππνζέζνπκε φηη ε πχιε ηνπ νδεγείηαη ζην ―0‖ απφ θάπνηνλ άιιν αλαζηξνθέα, ηφηε 
ηζρχνπλ νη εμήο ζρέζεηο γηα ηηο ηάζεηο ηνπ ηξαλδίζηνξ:  

α) VGS=0 (δηφηη ζήκα ρακειήο ζηάζκεο ζηελ είζνδν είλαη ζήκα κε ηάζε ίζε κε 
ηελ VGNDR),  

β) VDS=VDDVGNDR θαη  

γ) VBS=VBVS=0VGNDR=VGNDR ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ππφζηξσκα ζπλδέεηαη 
ζηε γε, δηαθνξεηηθά VBS=0 αλ ην ππφζηξσκα ζπλδέεηαη κε ηελ VGNDR.  

 

 

 

Σππηθόο Καζξέπηεο 

Ρεύκαηνο 

VDD 

WL WR 

IL  

ML  MR  

IR  

VDD 

MN  

IOFF  

VGNDR  VGNDL  

IOFF  

… … 

MP  

sub-CUTL sub-CUTR 

RDEF  

IDEF_CM 

VDD VDD VDD 

ρήκα 7.8. Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ηνπ CUT. 
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Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα πην πάλσ, ε ζρέζε ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο (7.1) γξάθεηαη:   
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Σν ηξαλδίζηνξ MR ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή θφξνπ, νπφηε ην 
ξεχκα απαγσγήο ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  
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φπνπ WR θαη L είλαη ην πιάηνο θαη ην κήθνο ηνπ ηξαλδίζηνξ, VGSR, VDSR είλαη ε ηάζε 
πχιεο-πεγήο θαη απαγσγήο-πεγήο αληίζηνηρα, Vth είλαη ε ηάζε θαησθιίνπ θαη ι είλαη ε 
παξάκεηξνο δηακφξθσζεο κήθνπο θαλαιηνχ. Ηζρχεη φηη:  

 

  220  SBthth VVV                              (7.4) 

 

φπνπ γ  είλαη ν ζπληειεζηήο επίδξαζεο ζψκαηνο θαη Φ είλαη ην δπλακηθφ Fermi. 
Δπίζεο, γηα ηα ηξαλδίζηνξ ML θαη MR ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο ηνπ ζρήκαηνο 7.8 ηζρχεη 

VGSR=VGSLVGNDL θαη VDSRVGNDR, ζπλεπψο ε ζρέζε (7.3) κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο:  
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ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηζρχεη:  

 

IDR=IR=NRIOFF                                                            (7.6) 

 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο ζρέζεηο (7.2) θαη (7.5) ζηελ ζρέζε (7.6) έρνπκε:  
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Γεληθά ηζρχεη NL=s.NR (φπνπ s κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε πξαγκαηηθφο αξηζκφο). Γηα 
απιφηεηα ζα ππνζέζνπκε, ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, φηη ηζρχεη NL=NR=N/2. ηελ 
ζπλέρεηα ζέηνπκε WL=WR θαη έρνπκε φηη α) ην ξεχκα ηνπ αξηζηεξνχ ηκήκαηνο IL ζα 
ηζνχηαη κε ην ξεχκα δηαξξνήο ηνπ δεμηνχ ηκήκαηνο IR (IL=IR=N.IOFF/2) θαη β) 
VGNDR=VGNDL. Ζ ζρέζε (7.7) κε ηηο πην πάλσ ππνζέζεηο γξάθεηαη σο εμήο:  
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χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο δνθηκήο IDDQ, ε νπνία θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.3, 
ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπγθξηηήο γηα λα μερσξίζεη ηα ιεηηνπξγηθά άςνγα απφ ηα 
ειαηησκαηηθά θπθιψκαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηάζε VGNDR είλαη κηθξφηεξε απφ κηα 
ηάζε αλαθνξάο VREF ηφηε ην δεμί ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο ιεηηνπξγηθά 
άςνγν, δηαθνξεηηθά σο ειαηησκαηηθφ. Δπνκέλσο, γηα κηα δεδνκέλε ηάζε αλαθνξάο 
VREF θαη ζέηνληαο VGNDR=VREF ζηελ ζρέζε (7.8) κπνξνχκε, κε δεδνκέλν επίζεο ην 
κέγεζνο ηνπ θπθιψκαηνο N, λα θαζνξίζνπκε ην θαηάιιειν πιάηνο WR ηνπ ηξαλδίζηνξ 
πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ θαζξέπηε ξεχκαηνο. 

Γηαηππψλνληαο δηαθνξεηηθά, κε βάζε πάιη ηελ ζρέζε (7.8), κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε 
ην κέγεζνο N ηνπ θπθιψκαηνο CUT ην νπνίν κπνξεί λα ειέγμεη ν θαζξέπηεο, κε 
δεδνκέλν ην πιάηνο WR ηνπ ηξαλδίζηνξ, απφ ηελ εμήο ζρέζε:  
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Αθνινχζσο, ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
παξακέηξσλ ζηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο, ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη καδί κε ην CUT 
επεξεάδνληαη απφ απηέο ηηο κεηαβνιέο θαη ηα ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο.  

ηε ζρέζε (7.9), νη δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ επεξεάδνπλ ηελ 
ηάζε θαησθιίνπ (Vth or Vth0), ηελ θηλεηηθφηεηα (κn), ηελ ρσξεηηθφηεηα νμεηδίνπ πχιεο 
αλά κνλάδα επηθαλείαο (Cox) θαη ηνλ ζπληειεζηή επίδξαζεο ζψκαηνο (γ) ηνπ 
ηξαλδίζηνξ. Όπσο αλακέλεηαη (αιιά θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ζρέζε (7.8)), αλ 
αληηθαηαζηήζνπκε ζηελ ζρέζε απηή ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ δίλνπλ κεγάιν 
ξεχκα δηαξξνήο γηα απηή ηελ ηερλνινγία (αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο fast process corner) 
ηφηε ε ηάζε VGNDR απμάλεη, ελψ αληηθαζηζηψληαο ηηο ηηκέο πνπ δίλνπλ ην κηθξφηεξν 
ξεχκα δηαξξνήο (slow process corner) ε ηάζε VGNDR κεηψλεηαη. 

ηε ζπλέρεηα, αλ γηα έλα δεδνκέλν N θαη απνπζία ζθαικάησλ, ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 
ζρέζε (7.9) γηα λα θαζνξίζνπκε ην WR ζε ζπλζήθεο ηππηθψλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ 
(typical process), ηφηε ζα παξαηεξήζνπκε γηα ηα δχν corners ηεο ηερλνινγίαο (ην fast 
θαη ην slow) ηα εμήο: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην CUT βξίζθεηαη ζην fast corner ε ηάζε 
VGNDR ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ VREF κε απνηέιεζκα λα έρνπκε απψιεηα απφδνζεο 



ΑΝΑΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΘΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CMOS ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ     

σηήξηνο Γ. Μαηαθηάο                                                        160       

(yield loss) θαη β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην CUT βξίζθεηαη ζην slow corner ε ηάζε VGNDR 
ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ VREF νδεγψληαο ζε κεησκέλε θάιπςε ζθαικάησλ. Ζ κείσζε 
απηή ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα λα αλπςσζεί ε ηάζε 
ηνπ θφκβνπ VGNDR πάλσ απφ ηελ VREF απαηηείηαη έλα ζθάικα κε κεγάιν ξεχκα (κηθξή 
σκηθή αληίζηαζε) έηζη ψζηε λα κπνξέζεη απηφ λα αληρλεπηεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
ζθάικαηα κε κεγαιχηεξεο σκηθέο αληηζηάζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληρλεπηνχλ. Γηα 
ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ WR, κε δεδνκέλν ην κέγεζνο N ηνπ 
θπθιψκαηνο CUT, δεδνκέλε ηελ ηάζε αλαθνξάο VREF θαη γηα κηα δεδνκέλε επίζεο 
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθαικάησλ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη νη 
δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ.  

 

Οξηζκόο. Γηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθαικάησλ (defective current resolution) 
res νλνκάδεηαη ν ιφγνο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ζθάικαηνο IDEF, πνπ πξνθαιείηαη απφ 
θάπνηα σκηθή αληίζηαζε κε ηελ νπνία κνληεινπνηείηαη ην ζθάικα, πξνο ην νιηθφ 
ξεχκα δηαξξνήο IB ηνπ θπθιψκαηνο απνπζία ζθάικαηνο. 

%100
B

DEF

I

I
res               (7.10) 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ, φζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηφζν πην κηθξφ 
ξεχκα ζθάικαηνο κπνξεί λα αληρλεπηεί - γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ηνλ ζηφρν ηεο 
δνθηκήο IDDQ. Δπνκέλσο, ην ειάρηζην αληρλεχζηκν ξεχκα ζθάικαηνο IDEF ζα πξνέξρεηαη 
απφ ηελ κέγηζηε σκηθή αληίζηαζε RDEF ε νπνία κπνξεί λα αληρλεπηεί. Άξα, ζηελ δνθηκή 
IDDQ ζέινπκε ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε, έηζη ψζηε 
ζθάικαηα κε κεγάιε σκηθή αληίζηαζε λα κπνξνχλ λα αληρλεχνληαη. Ζ ρεηξφηεξε 
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, γηα έλα δεδνκέλν θχθισκα CUT θαη γηα έλα δεδνκέλν αηζζεηήξα 
BICS, εκθαλίδεηαη πξνθαλψο ζην slow process corner, φπνπ ην ξεχκα IB έρεη ηελ 
κηθξφηεξε ηηκή ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (7.1).  

Γηα λα απνθχγνπκε ηελ κείσζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο απφδνζεο (yield loss) θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηεο δνθηκήο IDDQ ζε έλα θχθισκα CUT κε κέγεζνο N, ππνινγίδνπκε αξρηθά 
ηελ δηάζηαζε WR ηνπ θαζξέπηε απφ ηελ εμίζσζε (7.9), έηζη ψζηε ε ηάζε VGNDR ζην fast 
process corner λα ηζνχηαη κε ηελ ηάζε αλαθνξάο VREF (VGNDR_FA = VREF). πλεπψο, ζηε 
ζρέζε (7.9) ε ηηκή ηεο ηάζεο θαησθιίνπ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ απηή ηνπ fast 
process corner (Vth0_FA) ηεο ηερλνινγίαο πνπ εμεηάδνπκε. 
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Μεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάζηαζεο ηνπ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ζα πξέπεη λα 
ππνινγηζηεί θαη ε ηάζε ηνπ θφκβνπ VGNDR γηα slow process corner (VGNDR_SL) θαη ζηε 
ζπλέρεηα λα ππνινγηζηεί ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 
πξνηεηλφκελε ηερληθή. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ηζρχεη φηη VGNDL_SL=VGNDR_SL. Γηα λα 
ππνινγίζνπκε ηελ ηάζε VGNDR_SL, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζρέζε (7.8) ζηελ νπνία ζα 
αληηθαηαζηήζνπκε ηελ ηηκή ηνπ WR πνπ ππνινγίζακε παξαπάλσ θαη επίζεο, σο ηάζε 
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θαησθιίνπ ζα ζέζνπκε ηελ ηηκή ηεο slow process corner (Vth_SL) ηεο ηερλνινγίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε:  
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  (7.12) 

 

Ζ εμίζσζε (7.12) είλαη δχζθνιν λα ιπζεί αλαιπηηθά σο πξνο ηελ ηάζε VGNDR_SL, φκσο 
κπνξνχκε λα βξνχκε ιχζε ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο κε ηελ βνήζεηα 
δηαθφξσλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ φπσο ην Maple [195]. 

χκθσλα κε ηε ζρέζε (7.10), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο res 
ξεχκαηνο ζθαικάησλ, ζα ρξεηαζηεί αξρηθά λα ππνινγίζνπκε ην ειάρηζην αληρλεχζηκν 
ξεχκα ζθάικαηνο IDEF ζηελ θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθιψκαηνο CUT. Σν 
ειάρηζην απηφ ξεχκα ζθάικαηνο ππνινγίδεηαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ θαζξέπηε 
ξεχκαηνο, κε ηνλ θφκβν VGNDR βξαρπθπθισκέλν ζηε γε, απφ ηελ ζρέζε IDEF=VDD/RDEF 
θαη αληηζηνηρεί ζηελ κέγηζηε αληρλεχζηκε αληίζηαζε ζθάικαηνο RDEF (ρήκα 7.8). 

Όκσο, παξνπζία ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο, ην ξεχκα ζθάικαηνο πνπ ζα δηαξξέεη ηελ 
RDEF ζα είλαη ην IDEF_CM θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην IDEF. Γηα λα κπνξεί απηή ε 
αληίζηαζε ζθάικαηνο RDEF λα αληρλεχεηαη ζε φια ηα process corner ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίζνπκε φηη ζα αληρλεχεηαη απφ ην slow process corner. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή 
πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζην corner απηφ ην δπλακηθφ ζηνλ θφκβν VGNDR (δειαδή 
ζηελ εηθνληθή γε VGNDR ηνπ δεμηνχ ηκήκαηνο ηνπ CUT) έρεη ηελ ειάρηζηε ηηκή VGNDR_SL. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ε παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο RDEF ζην δεμί ηκήκα ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα αλπςψζεη ην δπλακηθφ ηεο εηθνληθήο γεο απφ ηελ ηηκή VGNDR_SL ζε ηηκή 
ειάρηζηα παξαπάλσ απφ VREF γηα λα κπνξεί λα αληρλεπζεί. ηελ νξηαθή πεξίπησζε, 
ζεσξνχκε φηη, κε ηελ παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο, ε VGNDR_SL ζα γίλεη ίζε κε ηελ VREF. Με 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο επνκέλσο έρνπκε VGNDR=VREF θαη επίζεο ζα ηζρχεη: 
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           (7.13) 

 

Όπνπ ην IDR_SL_DEF είλαη ην ξεχκα απαγσγνχ ηνπ ηξαλδίζηνξ MR παξνπζία ζθάικαηνο 
θαη ην νπνίν ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζρέζε (7.5) γηα ην slow corner ζέηνληαο 
VGS=VGNDL_SL θαη VDS=VREF: 
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Δλψ ην ξεχκα IOFF_SL_DEF είλαη ην ξεχκα δηαξξνήο ηνπ ηξαλδίζηνξ ζηελ πεξίπησζε 
παξνπζίαο ζθάικαηνο θαη ππνινγίδεηαη γηα ην slow corner απφ ηελ ζρέζε (7.2) 
ζέηνληαο VGNDR=VREF: 
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πλεπψο, ε κέγηζηε αληίζηαζε ζθάικαηνο RDEF πνπ κπνξεί λα αληρλεπηεί ζε φια ηα 
process corners δίλεηαη απφ ηελ εμήο ζρέζε: 
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                                                          (7.16) 

 

ηε ζπλέρεηα, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ειάρηζην αληρλεπφκελν ξεχκα ζθάικαηνο 
IDEF ζηνλ θαλνληθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο (normal mode) απφ ηελ ζρέζε:  
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                (7.17) 

 

Σν αληίζηνηρν ξεχκα δηαξξνήο (background current) IB ηνπ θπθιψκαηνο CUT κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί γηα ην slow corner απφ ηε ζρέζε (7.1) ζέηνληαο VGS=VBS=0, VDS=VDD:  
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Σειηθά, αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε (7.10) ην ξεχκα IDEF απφ ηελ (7.17) θαη ην IB απφ 
ηελ (7.18), κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηελ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθάικαηνο res 
ηνπ BICS κε δεδνκέλα ην κέγεζνο N ηνπ θπθιψκαηνο CUT, ηελ ηάζε αλαθνξάο VREF θαη 
ην πιάηνο WR ηνπ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο. 

Οη πην πάλσ ππνινγηζκνί καο δίλνπλ κηα εθηίκεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ξεχκαηνο 
ζθάικαηνο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην θχθισκα θαηαζθεπάζηεθε ζην slow corner, 
δειαδή γηα ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε. Απηή είλαη κηα απαηζηφδνμε εθηίκεζε εθφζνλ έλα 
θχθισκα θαηαζθεπαζκέλν κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ 
(π.ρ. θαηαζηάζεηο typical ή fast) ζα έρεη ζαθψο θαιχηεξε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, κε ηελ 
πην θαιή γηα ην θχθισκα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε fast corner. Δθφζνλ επηιέρηεθε 
ε ηάζε αλαθνξάο VREF λα είλαη ίζε κε ηελ VGNDR γηα ην fast corner (VREF=VGNDR_FA), 
ζπλεπάγεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε φηη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα γηα ηηο ρεηξφηεξεο 
ζπλζήθεο κπνξεί λα βειηησζεί αλ κεησζεί ε δηαθνξά ηεο ηάζεο VGNDR ζην slow corner 

απφ ηελ ηάζε αλαθνξάο VREF (VREFVGNDR_SL→0). Όζν ε δηαθνξά κεηψλεηαη ζα 
απαηηείηαη νινέλα θαη κηθξφηεξν ξεχκα ζθάικαηνο IDEF_CM γηα λα αλπςψλεη ηελ ηάζε 
ζηνλ θφκβν VGNDR απφ VGNDR_SL ζε VREF. πλεπψο, ζα κπνξεί λα αληρλεπηεί, ζχκθσλα 
κε ηελ ζρέζε (7.17), κηθξφηεξν ξεχκα ζθάικαηνο IDEF.  

Απφ ηελ ζρέζε (7.8) κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε δηαθνξά VGNDR_FAVGNDR_SL κεηψλεηαη 
θαζψο ην κέγεζνο N ηνπ θπθιψκαηνο CUT ειαηηψλεηαη, ή θαζψο ην πιάηνο WR ηνπ 
ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο απμάλεηαη. Δθφζνλ φκσο ην κέγεζνο N είλαη 
ζηαζεξφ γηα έλα δεδνκέλν θχθισκα CUT, γηα λα κπνξέζνπκε λα ειαηηψζνπκε ηελ 
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δηαθνξά VGNDR_FAVGNDR_SL ζα πξέπεη λα απμήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνθπθισκάησλ 
(partitions) κέζα ζην CUT ψζηε ην λέν Ν ζηε ζρέζε λα είλαη ην κέγεζνο ηνπ θάζε 
δεχγνπο ππνθπθιψκαησλ. Γηα λα κπνξέζνπκε επνκέλσο λα εμαζθαιίζνπκε κηα 
θαζνξηζκέλε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθαικάησλ ζα πξέπεη λα βξνχκε ηελ 
ηδαληθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνθπθισκάησλ κέζα ζην CUT θαη ζην 
θφζηνο επηθάλεηαο ππξηηίνπ (ην φπνην θαζνξίδεηαη απφ ην WR) ηνπ ελζσκαησκέλνπ 
αηζζεηήξα (BICS). 

ηε ζπλέρεηα, ζα εθαξκφζνπκε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
παξακέηξνπο ηεο 180nm CMOS ηερλνινγίαο ηεο ST-Microelectronics (STM), γηα λα 
έρνπκε κηα πνζνηηθή εθηίκεζε αλάκεζα ζην κέγεζνο ηνπ θπθιψκαηνο (N) θαη ηηο 
απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ηνπ αηζζεηήξα (WR). Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαίλνληαη ζηνλ 
πίλαθα 7.1. Ζ ηάζε ηξνθνδνζίαο VDD είλαη 1.8V θαη ε ηάζε αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε 
είλαη VREF=0.9V. 

ην ζρήκα 7.9 θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ξεχκαηνο ζθάικαηνο res ζε 
ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηνπ θπθιψκαηνο N γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ πιάηνπο ηνπ 
θαζξέπηε ξεχκαηνο WR. Απφ ηηο θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ζην ζρήκα 7.9 θαίλεηαη 
φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε νπνηαδήπνηε επηζπκεηή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα αξθεί λα 
απμάλνπκε ην πιάηνο ηνπ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο θαζψο απμάλεηαη ην 
κέγεζνο ηνπ θπθιψκαηνο. ην ζρήκα 7.10 θαίλεηαη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο 
ζθάικαηνο σο ζπλάξηεζε ηνπ πιάηνπο ηνπ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο γηα 
δηάθνξεο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θπθιψκαηνο.  

 
Πίλαθαο 7.1. Παξάκεηξνη Σερλνινγίαο ηεο STM CMOS 180nm. 
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ρήκα 7.9. H δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ξεύκαηνο ζθάικαηνο res ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηνπ 
θπθιώκαηνο N, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ πιάηνπο ηνπ θαζξέπηε ξεύκαηνο WR. 
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7.4 ρεδηαζκόο ηνπ θπθιώκαηνο δνθηκήο IDDQ θαη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

7.4.1 Σν νινθιεξσκέλν θύθισκα επίδεημεο 

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο IDDQ ζρεδηάζηεθε θαη 
θαηαζθεπάζηεθε έλα θχθισκα επίδεημεο ζε κηα ηππηθή ηερλνινγία CMOS ζηα 180nm 
(STM) κε VDD=1.8V. Σν θχθισκα επίδεημεο πεξηιακβάλεη: α) έλα ςεθηαθφ θχθισκα ην 
νπνίν είλαη ην ππφ δνθηκή θχθισκα θαη β) έλαλ ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα ξεχκαηνο 
(BICS), ν νπνίνο απνηειείηαη απφ έλα ξπζκηδφκελν θαζξέπηε ξεχκαηνο θαη έλαλ 
ζπγθξηηή ηάζεο. Σν ςεθηαθφ θχθισκα έρεη θαηαηκεζεί ζε δχν ππνθπθιψκαηα 
(subcircuits). Ζ κηθξνθσηνγξαθία ηνπ θπθιψκαηνο επίδεημεο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.11.  

 

 
 
 

ρήκα 7.11. Μηθξνθσηνγξαθία ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο επίδεημεο δνθηκήο IDDQ. 
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ρήκα 7.10. Ζ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ξεύκαηνο ζθάικαηνο res σο ζπλάξηεζε ηνπ πιάηνπο ηνπ 
ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε ξεύκαηνο WR, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θπθιώκαηνο N. 
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7.4.1.1 Σν ςεθηαθφ θχθισκα 

Σν ππφ δνθηκή θχθισκα (CUT) είλαη έλα ςεθηαθφ θχθισκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ 
10800 πχιεο NAND δχν εηζφδσλ θαη 10800 πχιεο NOR δχν εηζφδσλ. Πεξηιακβάλεη 
ζπλνιηθά 86400 ηξαλδίζηνξ ηα νπνία ηζνδπλακνχλ κε 199028 κνλαδηαία ηξαλδίζηνξ 
(κνλαδηαίν ζεσξείηαη ην ηξαλδίζηνξ ειάρηζηεο δηάζηαζεο, W=0,28κm θαη L=0,18κm ηεο 
ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε). Ζ θαηάηκεζε ηνπ θπθιψκαηνο ζε δχν 
ππνθπθιψκαηα έγηλε ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πνπ πξνηείλεηαη ζην ζρήκα 7.7. Κάζε 
ππνθχθισκα (subcircuit) πεξηέρεη ηηο κηζέο NAND θαη ηηο κηζέο πχιεο NOR. Δπίζεο, 
θάζε ππνθχθισκα έρεη έλα μερσξηζηφ δεχγνο ζεκάησλ εηζφδνπ πνπ νδεγεί φιεο ηηο 
πχιεο NAND θαη έλα μερσξηζηφ δεχγνο ζεκάησλ εηζφδνπ πνπ νδεγεί φιεο ηηο πχιεο 
NOR, ζπλνιηθά ηέζζεξα ζήκαηα γηα ην θάζε ππνθχθισκα. Απηά ηα νθηψ ζήκαηα ζηηο 
εηζφδνπο ηνπ CUT είλαη αλεμάξηεηα θαη ειέγρνληαη εμσηεξηθά παξέρνληαο 256 
δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Σν CUT δελ εθηειεί θάπνηα ρξήζηκε ιεηηνπξγία εθφζνλ 
δελ είλαη απηφ ην ζεκαληηθφ γηα ηελ επίδεημε, αιιά ην θάζε ηκήκα ηνπ CUT παξέρεη έλα 
κεηαβιεηφ ξεχκα δηαξξνήο εμαξηψκελν απφ ηηο ηηκέο ησλ ζεκάησλ ζηηο εηζφδνπο ησλ 
ππιψλ, θαζψο ην ξεχκα δηαξξνήο κηαο πχιεο CMOS εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ 
εηζφδσλ ηεο [182], [167].  

Παξφιν πνπ ηα δχν ππνθπθιψκαηα ηνπ CUT είλαη φκνηα, ε εγθπξφηεηα ηεο 
πξνηεηλφκελεο ηερληθήο δελ αλαηξείηαη, δηφηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο ζηηο εηζφδνπο ησλ δχν ππνθπθισκάησλ ηνπ, κπνξνχκε λα 
πεηχρνπκε πνιχ κεγάιε δηαθνξά ζηα ξεχκαηα δηαξξνήο ηνπ θάζε ππνθπθιψκαηνο, έσο 
θαη 17 θνξέο. 

 

7.4.1.2 Ο ξπζκηδφκελνο θαζξέπηεο ξεχκαηνο  

Σν βαζηθφ κέξνο ηνπ ελζσκαησκέλνπ αηζζεηήξα ξεχκαηνο είλαη ν ξπζκηδφκελνο 
εληζρπηήο/θαζξέπηεο ξεχκαηνο (T-CMA), ν νπνίνο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.12. Βαζίδεηαη 
ζηελ ηνπνινγία ηνπ θαζξέπηε Wilson θαη επηιέρζεθε δηφηη παξνπζηάδεη κεγάιε 
αληίζηαζε εμφδνπ [196]. Ο T-CMA απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ έμη θιάδνπο, ηξείο ζην 
ηκήκα παξαγσγήο ηνπ ξεχκαηνο αλαθνξάο (ή ξεχκαηνο IINJ, ή ξεχκαηνο IL), 
ζπλδεκέλνπο ζηνλ αθξνδέθηε ICP (Injection Current Port) θαη ηξεηο ζην ηκήκα 
παξαγσγήο ηνπ ξεχκαηνο πφισζεο, ζπλδεκέλνπο ζηνλ αθξνδέθηε BCP (Bias Current 
Port). Τπάξρνπλ έμη ζήκαηα επηινγήο (SEL1-SEL6), έλα γηα θάζε θιάδν, ηα φπνηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο. Σα ζήκαηα απηά νδεγνχλ ηα 
ηξαλδίζηνξ επηινγήο MS1-MS6 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δηαθφπηεο CMOS ζε θάζε θιάδν. 
Σα πιάηε ησλ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε M1-M12, επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
παξάγνπλ φια ηα απαξαίηεηα ξεχκαηα πφισζεο, κεηά απφ πξνζνκνηψζεηο γηα θάζε 
ζπλδπαζκφ εηζφδσλ ηνπ ςεθηαθνχ θπθιψκαηνο θαη γηα θάζε process corner ηεο 
ηερλνινγίαο.  
 

Σα πιάηε (W) ησλ ηξαλδίζηνξ ηνπ ξπζκηδφκελνπ θαζξέπηε ηνπ ζρήκαηνο 7.12 είλαη:  

i) 20κm γηα ηα ηξαλδίζηνξ M12 θαη M11,  

ii) 30κm γηα ηα ηξαλδίζηνξ M21 θαη M22,  

iii) 100κm γηα ηα ηξαλδίζηνξ M31 θαη M32,  

iv) 50κm γηα ηα ηξαλδίζηνξ M41 θαη M42,  

v) 100κm γηα ηα ηξαλδίζηνξ M51 θαη M52 θαη  

vi) 200κm γηα ηα ηξαλδίζηνξ M61 θαη M62  
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Σν κήθνο (L) φισλ ησλ ηξαλδίζηνξ ηνπ θαζξέπηε επηιέρζεθε λα είλαη 1κm γηα λα 
κεησζεί ε επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ. Σν πιάηνο (W) 
φισλ ησλ ηξαλδίζηνξ επηινγήο MS1-MS6 είλαη 50κm θαη ηέινο ην πιάηνο ησλ pMOS 
ηξαλδίζηνξ ζηνπο δηαθφπηεο CMOS είλαη 2κm, ελψ ησλ nMOS ηξαλδίζηνξ είλαη 1κm. Ο 
ξπζκηδφκελνο απηφο εληζρπηήο/θαζξέπηεο ξεχκαηνο κπνξεί λα ηεζεί ζε 49 δηαθνξεηηθέο 
θαηαζηάζεηο, ή κε άιια ιφγηα κπνξεί λα παξάγεη 49 δηαθνξεηηθά ξεχκαηα πφισζεο γηα 
θάζε ξεχκα αλαθνξάο (IINJ) πνπ δηαξξέεη ηνλ αθξνδέθηε ICP. χκθσλα φκσο κε ηηο 
πξνζνκνηψζεηο απαηηνχληαη κφλν 10 απφ ηηο 49 θαηαζηάζεηο γηα λα εθηειεζηεί κηα 
πιήξεο δνθηκή IDDQ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ςεθηαθνχ θπθιψκαηνο (CUT) ησλ 199028 
κνλαδηαίσλ ηξαλδίζηνξ, γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ εηζφδσλ ηνπ θαη ζε φια ηα 
process corners.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ (layout) ηνπ θαζξέπηε ξεχκαηνο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο, φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία 
[197], γηα ηελ απνθπγή ηεο δηακφξθσζεο κήθνπο θαλαιηνχ, devices mismatching θαη 
local process gradients, έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο αηέιεηεο πνπ ζα κείσλαλ 
ηελ αθξίβεηα ηνπ θαζξέπηε. Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζέζηκεο επηθάλεηαο ππξηηίνπ ν 
θαζξέπηεο έπξεπε λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν πιάηνο 
θαη κέγηζην δηαζέζηκν κήθνο 600κm δειαδή ζρήκα ιεπηήο ισξίδαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, νη θιάδνη ηνπ θαζξέπηε νλνκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 
θηινζνθία πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.13.  

 

ρήκα 7.12. Σν θύθισκα ηνπ πξνηεηλόκελνπ T-CMA θαη ν δηαθόπηεο CMOS. 
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ην ζρήκα 7.13 ν θνηλφο θφκβνο πνπ ζπλδέεη ηηο πχιεο ησλ ηξαλδίζηνξ Μ12, Μ22, …, 
Μ62 έρεη νλνκαζηεί CN1 θαη ν θνηλφο θφκβνο πνπ ζπλδέεη ηηο πχιεο ησλ ηξαλδίζηνξ 
Μ11, Μ21, …, Μ61 έρεη νλνκαζηεί CN2. 

Κάζε θιάδνο ηνπ θαζξέπηε ζα ζρεκαηίδεηαη απφ παξάιιεια ζπλδεκέλα ηξαλδίζηνξ κε 
πιάηνο ην θαζέλα W=10κm, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδνληαη «βαζηθέο κνλάδεο» 
θαη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε φζν ην δπλαηφλ ηπραίεο ζέζεηο κέζα ζηελ επηθάλεηα πνπ 
θαηαιακβάλεη ν θαζξέπηεο. Ο θιάδνο Α κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ζρεκαηίδεηαη απφ 2 
ηέηνηεο βαζηθέο κνλάδεο, ν θιάδνο Β απφ 3, ν C θαη ν D απφ 10 θ.ν.θ. Γηα λα είλαη 
δπλαηή ε επαλάιεςε ηεο βαζηθήο κνλάδαο αθνινπζήζεθε ε ζρεδίαζε πνπ θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 7.14. 

 

 

 
 

ρήκα 7.13. Σν απινπνηεκέλν ζρεκαηηθό ηνπ T-CMA ρσξίο ηνπο δηαθόπηεο επηινγήο, όινη νη 

θιάδνη ζπλδένληαη ζηελ γείσζε. 
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ρήκα 7.14. (α) ρεκαηηθό βαζηθήο κνλάδαο. (β) Ζ βαζηθή κνλάδα ζρεκαηηζκνύ ησλ θιάδσλ ηνπ 
T-CMA ε νπνία απνηειείηαη από δύν παξάιιεια ζπλδεκέλα ηξαλδίζηνξ ησλ 5κm ηα νπνία 

ζρεκαηίδνπλ ην ηξαλδίζηνξ x1 θαη επίζεο δύν παξάιιεια ζπλδεκέλα ηξαλδίζηνξ ησλ 5κm ηα 

νπνία ζρεκαηίδνπλ ην x2. (γ) Ζ θπζηθή ζρεδίαζε ηεο βαζηθήο κνλάδαο γηα ηνλ θιάδν Α. 
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Ο παξαπάλσ ζρεδηαζκφο επηηξέπεη ηελ γεηηλίαζε κε επηθάιπςε ησλ βαζηθώλ κνλάδσλ, 
δειαδή ηελ επηθάιπςε ηεο γείσζεο κηαο βαζηθήο κνλάδαο κε ηελ επφκελή ηεο, 
εμνηθνλνκψληαο επηθάλεηα ππξηηίνπ. Ζ πξαγκαηηθή θπζηθή ζρεδίαζε ηεο βαζηθήο 
κνλάδαο ηνπ θιάδνπ Α θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.14(γ).  

ην ζρήκα 7.15 θαίλνληαη δχν ζπλδεκέλεο βαζηθέο κνλάδεο, ε x (Block X) θαη ε y (Block 
Y), πνπ αλήθνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, θαη επηθαιχπηνληαη ζην κέζνλ έρνληαο 
θνηλή γείσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν θάζε θιάδνο βξίζθεηαη θαηαλεκεκέλνο ζε φιε ηελ 
επηθάλεηα ηνπ θαζξέπηε θαη ην ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε φινπο ηνπο θιάδνπο ψζηε 
λα επεξεάδνληαη φια ηα ηξαλδίζηνξ ηνπ T-CMA κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηηο δηαθπκάλζεηο 
ησλ παξακέηξσλ.  

ην ζρήκα 7.16 θαίλεηαη ε πξνηεηλφκελε δηάηαμε ησλ βαζηθώλ κνλάδσλ πνπ 
ζρεκαηίδνπλ ηνλ πιήξε θαζξέπηε ησλ έμη θιάδσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα απηφ, έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη κηα λέα νκάδα απφ ηέζζεξηο βαζηθέο κνλάδεο (ε DEEC), ε νπνία 
θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.17(α) θαη επίζεο έρεη γίλεη πξνζπάζεηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην 
ηπραία θαηαλνκή ζηε δηαζέζηκε επηθάλεηα ηνπ θαζξέπηε, ηφζν απηήο ηεο νκάδαο, φζν 
θαη ησλ ππνινίπσλ βαζηθψλ κνλάδσλ. Σέινο, ζην ζρήκα 7.17(β) θαίλεηαη ε θπζηθή 
ζρεδίαζε ηνπ  πιήξνπο θαζξέπηε.  

 

 

 
ρήκα 7.16. Ζ πξνηεηλόκελε δηάηαμε ησλ βαζηθώλ κνλάδσλ γηα ην ζρεκαηηζκό ηνπ θαζξέπηε. 
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ρήκα 7.15. Γύν βαζηθέο κνλάδεο ε Υ θαη ε Τ νη νπνίεο επηθαιύπηνληαη ζην κέζνλ. 
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ρήκα 7.17. (α) Φπζηθή ζρεδίαζε ηνπ ηκήκαηνο CEED, (β) Φπζηθή ζρεδίαζε ηνπ T-CMA. 

 

7.4.1.3  Ο ζπγθξηηήο ηάζεο  

Ο ζπγθξηηήο ηάζεο βαζίδεηαη ζε έλα CMOS δηαθνξηθφ εληζρπηή. Σν θχθισκα απηφ 
επηιέρηεθε γηα ηελ πςειή αληίζηαζε εηζφδνπ ηνπ. Έηζη, δελ επεξεάδεηαη ην ξεχκα 
πφισζεο ηνπ T-CMA. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, έζησ θαη κε κηα ειάρηζηε κεηαβνιή 
ζην ξεχκα ηνπ θφκβνπ πφισζεο ηνπ θαζξέπηε (BCP), ν νπνίνο είλαη θαη ν θφκβνο ζηνλ 
νπνίν γίλεηαη ε αλίρλεπζε ηεο ηάζεο, δηαηαξάζζεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ T-CMA. 
Πξνθαλψο, νπνηνζδήπνηε ελζσκαησκέλνο ή εμσηεξηθφο ζπγθξηηήο ηάζεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ηάζεο. ην ζρήκα 7.18 θαίλεηαη ε θπζηθή 
ζρεδίαζε ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ζπγθξηηή. Ζ κία είζνδνο ηνπ ζπγθξηηή ζπλδέεηαη ζηνλ 
αθξνδέθηε πφισζεο (BCP) ηνπ θαζξέπηε (T-CMA) θαη ε άιιε είζνδνο ζηελ εμσηεξηθή 
ηάζε αλαθνξάο VREF. Ζ έμνδνο ηνπ ζπγθξηηή νλνκάδεηαη Fail/Pass, είλαη ςεθηαθή θαη 
παξέρεη ηελ έλδεημε χπαξμεο ζθάικαηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο IDDQ ν 
ζπγθξηηήο παξάγεη ζηελ έμνδφ ηνπ έλα ζήκα πςειήο ζηάζκεο (―high‖ ή ―1‖) ζηε 
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζθάικα (φηαλ δειαδή ε ηάζε ζηνλ θφκβν αλίρλεπζεο είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηελ ηάζε αλαθνξάο VREF), ή έλα ζήκα ρακειήο ζηάζκεο (―low‖ ή ―0‖) 
ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο (φηαλ ε ηάζε ζηνλ θφκβν αλίρλεπζεο είλαη 
κηθξφηεξε απφ ηελ VREF). 

Ζ απαηηνχκελε επηθάλεηα ππξηηίνπ γηα ην θχθισκα ηνπ T-CMA θαη ην ζπγθξηηή ηάζεο 
είλαη κφλν ην 2.42% ηνπ ςεθηαθνχ CUT. Όπσο έρεη αλαθεξζεί, γηα ηελ παξαπάλσ 
ηερληθή, δελ είλαη απαξαίηεην νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν απηά θπθιψκαηα λα είλαη 
ελζσκαησκέλν ζην chip καδί κε ην ππφ δνθηκή θχθισκα,  αιιά ην κφλν πνπ απαηηείηαη 
ζηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ε θαηάιιειε θαηάηκεζε ηνπ CUT ζε ππνθπθιψκαηα.  

 

 

 

(β) 

(α) 

ρήκα 7.18. Ζ θπζηθή ζρεδίαζε ηνπ ζπγθξηηή ηάζεο. 
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7.4.2 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα  

ην chip πνπ επξφθεηην λα θαηαζθεπαζηεί πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
ζρεδίαζεο, φιεο νη απαξαίηεηεο πξνζνκνηψζεηο ζε φια ηα process corners γηα λα 
θαζνξηζηνχλ νη επηδφζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθάικαηνο 
θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν εθαξκνγήο ηεο δνθηκήο IDDQ. Αξρηθά, κε βάζε ηηο 
πξνζνκνηψζεηο, γηα θάζε ζπλδπαζκφ ηηκψλ ζηηο εηζφδνπο ηνπ CUT θαη ζε θάζε έλα απφ 
ηα δχν ππνθπθιψκαηα θαζνξίζηεθε έλα μερσξηζηφ δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο γηα ηα έμη 
ζήκαηα επηινγήο <SEL1-SEL6>. Σα δηαλχζκαηα ελεξγνπνίεζεο θαίλνληαη ζηελ πξψηε 
ζηήιε ηνπ πίλαθα 7.2. ηελ δεχηεξε ζηήιε θαίλεηαη γηα θάζε δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο ν 
παξάγνληαο ελίζρπζεο β ηνπ T-CMA θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο πνπ εμππεξεηεί ην θάζε δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο. 

Ζ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο δηαξξνήο IB, ηνπ CUT, ζχκθσλα κε ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη 
ιακβάλνληαο ππφςηλ φια ηα corners θαη φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ζηηο εηζφδνπο ηνπ, 
θπκαίλεηαη απφ 100nA κέρξη 10κA. Υξεζηκνπνηψληαο ηάζε αλαθνξάο 0.9V, ε δηαθξηηηθή 
ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθαικάησλ πνπ επηηπγράλεηαη είλαη 0.16%, θαη ν ρξφλνο 
εθαξκνγήο ηεο δνθηκήο είλαη 300κs αλά δηάλπζκα δνθηκήο. Ζ παξαπάλσ δηαθξηηηθή 
ηθαλφηεηα αληηζηνηρεί ζε ηζνδχλακε σκηθή αληίζηαζε ζθάικαηνο 400MΩ. Ο ρξφλνο ησλ 
300κs/(test_vector) κεηξήζεθε γηα ην δηάλπζκα εηζφδνπ πνπ δίλεη ηελ πην αξγή 
απφθξηζε ζηελ έμνδν pass/fail γηα ην slow corner. Απηφο ν ρξφλνο δνθηκήο, ζα 
κπνξνχζε λα παξάγεηαη απφ ηαιαλησηή ελζσκαησκέλν ζην chip, ν νπνίνο ζα 
παξήγαγε ρξφλνπο αλάινγα κε ην corner θαηαζθεπήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 
νινθιεξσλφηαλ ζπληνκφηεξα ε δνθηκή ζηα chip πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζην typical 
corner θαη αθφκε πην ζχληνκα ζην fast corner. Δλ γέλεη, ν κέζνο ρξφλνο γηα ηα 
δηαλχζκαηα δνθηκήο είλαη 100κs. 

 

Πίλαθαο 7.2. Καηαλνκή δηαλπζκάησλ δνθηκήο γηα θάζε δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο. 

Γηάλπζκα 
Δλεξγνπνίεζεο 
<SEL1-SEL6> 

Δλίζρπζε T-CMA 

(β=ci) 

Αξηζκόο 
δηαλπζκάησλ 

δνθηκήο 

<100 – 010> 200/20 2 

<100 – 110> 300/20 6 

<010 – 100> 100/30 10 

<010 – 010> 200/30 46 

<010 – 110> 300/30 2 

<001 – 001> 50/100 24 

<001 – 100> 100/100 129 

<001 – 101> 150/100 1 

<001 – 010> 200/100 32 

<001 – 110> 300/100 4 

ύλνιν δηαλπζκάησλ δνθηκήο: 256 

 

Δπηπξφζζεηα, ζρεδηάζηεθε θαη κία δεχηεξε έθδνζε ηνπ chip, ζηελ νπνία νη δχν θφκβνη 
ησλ εηθνληθψλ γεηψζεσλ (VGNDL θαη VGNDR ζην ζρήκα 7.7) ζπλδέζεθαλ κε αθξνδέθηεο 
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γείσζεο ηξνθνδνζίαο (ground pads). Οη αθξνδέθηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
ζχλδεζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο κε ηνπο αθξνδέθηεο γείσζεο ηνπ 
πεξηβιήκαηνο (pins) θαη ελζσκαηψλνπλ δηφδνπο κεγάισλ δηαζηάζεσλ πξνο ηε γε θαη 
ηελ ηξνθνδνζία, γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ (ESD protection 
diodes). Οη αθξνδέθηεο ησλ εηθνληθψλ γεηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δεχηεξε 
έθδνζε παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε εμνηθνλφκεζε 
επηθάλεηαο ππξηηίνπ, ιφγσ ηεο ρξήζεο κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ ηξαλδίζηνξ 
απνκφλσζεο ηεο γείσζεο (MNGL θαη MNGR ζην ζρήκα 7.4), ε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο 
θαη ε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ ζηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο 
ιεηηνπξγίαο. Με ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δεχηεξεο έθδνζεο ε ηάζε αλαθνξάο πεξηνξίδεηαη 
απφ ηελ ηάζε απνθνπήο ησλ δηφδσλ πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
θπθιψκαηα ESD ησλ pad ηεο γείσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ηάζε 
αλαθνξάο 0.5V, ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθαικάησλ είλαη 3% θαη αληηζηνηρεί ζε 
σκηθή αληίζηαζε ζθάικαηνο ησλ 24MΩ. 

Αλ ζειήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηελ ηππηθή δηάηαμε ηεο δνθηκήο IDDQ πνπ θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 7.2 κε ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή θαη επαλαιάβνπκε ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα (κε 
ην θαηάιιειν, αιιά ζηαζεξφ γηα φια ηα process corner, ξεχκα αλαθνξάο (IINJ) γηα φια 
ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο θαη κε κηα ηάζε αλαθνξάο VREF=0.9V), ηφηε ε δηαθξηηηθή 
ηθαλφηεηα ξεχκαηνο ζθάικαηνο ππνβαζκίδεηαη δξακαηηθά κέρξη θαη ζην 700%. Μηα ηφζν 
κεγάιε ηηκή δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ είλαη πξνθαλψο κε απνδεθηή, νθείιεηαη ζην 
γεγνλφο φηη ε θιαζζηθή ηνπνινγία δνθηκήο IDDQ ηνπ ζρήκαηνο 7.2, δελ ιακβάλεη ππφςηλ 
ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ξεχκαηνο. 

Οη κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηα θαηαζθεπαζκέλα θπθιψκαηα επίδεημεο ζην εξγαζηήξην 
(ζρήκα 7.19) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ αθξνδέθηεο γείσζεο (ground pads) ζηνπο 
θφκβνπο εηθνληθήο γεο (virtual ground), επηβεβαίσζαλ φια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 
ησλ πξνζνκνηψζεσλ. Σν ξεχκα δηαξξνήο πνπ κεηξήζεθε βξηζθφηαλ ζην δηάζηεκα απφ 
0.2κA έσο 3.4κΑ.  

 

 

 
 

Γηα ηελ δνθηκή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια 
ηα δηαλχζκαηα ελεξγνπνίεζεο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη θαίλνληαη 

Πιαθέηα κεηαηξνπήο ινγηθήο 
απφ 1.8V ζε 5V 

Λνγηθόο Αλαιπηήο 

Πιαθέηα ε νπνία θηινμελεί ην 
νινθιεξσκέλν θχθισκα επίδεημεο 

ρήκα 7.19. Πιαθέηα δνθηκώλ κε ην θαηαζθεπαζκέλν chip ζην εξγαζηήξην. 
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ζηνλ πίλαθα 7.2. Σα ζθάικαηα πξνζνκνηψλνληαη κε κηα σκηθή αληίζηαζε ζπλδεκέλε 
αλάκεζα ζηελ ηξνθνδνζία VDD θαη ηνπο αθξνδέθηεο ζηνπο θφκβνπο ησλ εηθνληθψλ 
γεηψζεσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο θαη 
αθνινπζήζεθε γηα θάζε έλα δηάλπζκα δνθηκήο θαη γηα έλα πιήζνο ζθαικάησλ 
γεθχξσζεο κε σκηθέο αληηζηάζεηο απφ 4MΩ κέρξη 24MΩ, σο εμήο: 

1ε ΦΑΖ: Πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο, ν T-CMA απελεξγνπνηεκέλνο. 

1α) Αξρηθά εθαξκφδεηαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ ςεθηαθνχ θπθιψκαηνο θάζε έλα 
δηάλπζκα δνθηκήο, κε ην ςεθηαθφ θχθισκα λα βξίζθεηαη ζηελ θαλνληθή 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (normal mode), δειαδή ην ζήκα T_ENB λα βξίζθεηαη 
ζε πςειή ζηάζκε (T_ENB=―high‖), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη δχν θφκβνη 
εηθνληθήο γεο (V_GndL/R) ζπλδένληαη ζηε γε. Ο T-CMA γίλεηαη αλελεξγφο 
ζέηνληαο σο δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο έλα δηάλπζκα πνπ πεξηέρεη παληνχ 
κεδέλ (<000_000>).  

1β) Μεηά ηελ εθαξκνγή ελφο δηαλχζκαηνο δνθηκήο, ην ζήκα T_ENB ηίζεηαη ζε 
ρακειή ζηάζκε (T_ENB=―low‖) θαη θαηαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκήο 
IDDQ ζηελ έμνδν Fail/Pass ηνπ ζπγθξηηή.  

Ζ πξψηε θάζε είλαη φκνηα κε ηε ζπκβαηηθή ηερληθή δνθηκήο IDDQ φπσο απηή ηνπ 
ζρήκαηνο 7.1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ειέγρεηαη αλ ππάξρεη θάπνην 
δηάλπζκα δνθηκήο πνπ κε κηα ζηαζεξή ηάζε αλαθνξάο θαη κε απνπζία ζθάικαηνο, ζα 
δψζεη κηα ιαλζαζκέλε έλδεημε ζθάικαηνο ζηελ έμνδν Fail/Pass ηνπ ζπγθξηηή. ηελ 
πεξίπησζε απηή, ν T-CMA είλαη αλελεξγφο θαη ε πξνηεηλφκελε ηερληθή δελ εθαξκφδεηαη. 
χκθσλα κε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, φια ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο δίλνπλ 
ιαλζαζκέλε έλδεημε ζθάικαηνο, δειαδή ε ζπκβαηηθή κέζνδνο δνθηκήο IDDQ ζα 
νδεγνχζε ζε κείσζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο απφδνζεο (yield loss). 

2ε ΦΑΖ: Πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο, ν T-CMA ελεξγνπνηεκέλνο. 

2α) ηε ζπλέρεηα γηα θάζε έλα δηάλπζκα δνθηκήο ε γξακκή T_ENB νδεγείηαη θαη 
πάιη ζε πςειή ζηάζκε (T_ENB=―high‖) θαη εθαξκφδεηαη ζηνλ T-CMA ην 
θαηάιιειν δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο.  

2β) Μεηά ε γξακκή T_ENB νδεγείηαη ζε ρακειή ζηάζκε (T_ENB=―low‖) θαη 
παξαηεξείηαη ε έμνδνο Fail/Pass ηνπ ζπγθξηηή. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο ειέγρεηαη αλ κε κηα ζηαζεξή ηάζε αλαθνξάο κε 
ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο δνθηκήο IDDQ, ε έλδεημε ηεο εμφδνπ ηνπ 
θπθιψκαηνο BICS είλαη ζσζηή ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ζθάικαηνο. χκθσλα κε ηα 
πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, απηφ επαιεζεχεηαη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ δηαλπζκάησλ 
δνθηκήο. Δπνκέλσο, ε πξνηεηλφκελε ηερληθή δνθηκήο IDDQ δελ κεηψλεη ηελ 
θαηαζθεπαζηηθή απφδνζε. 

3ε ΦΑΖ: Πεξίπησζε παξνπζίαο ζθάικαηνο, ν T-CMA ελεξγνπνηεκέλνο. 

3α) Γηα θάζε δηάλπζκα δνθηκήο ε γξακκή T_ENB νδεγείηαη θαη πάιη ζε πςειή 
ζηάζκε (T_ENB=―high‖) ην αληίζηνηρν δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο παξακέλεη 
ζηνλ ελεξγνπνηεκέλν T-CMA θαη εηζάγεηαη ζην ςεθηαθφ θχθισκα ζθάικα 
γεθχξσζεο ρξεζηκνπνηψληαο σκηθέο αληηζηάζεηο ζην δηάζηεκα απφ 4ΜΩ έσο 
24ΜΩ. 

3β) ηε ζπλέρεηα, ε γξακκή T_ENB νδεγείηαη ζε ρακειή ζηάζκε (T_ENB=―low‖) θαη 
παξαηεξείηαη ε έμνδνο Fail/Pass ηνπ ζπγθξηηή. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο ειέγρεηαη αλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα δηάλπζκα 
δνθηκήο ην νπνίν κπνξεί λα δψζεη ηελ έλδεημε παξνπζίαο ζθάικαηνο κε κηα ζηαζεξή 
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ηάζε αλαθνξάο, φηαλ εθαξκφδεηαη ε πξνηεηλφκελε ηερληθή δνθηκήο IDDQ ππφ ηελ 
παξνπζία ζθάικαηνο.  

ηνλ πίλαθα 7.3 παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ 
δηαδηθαζία γηα έλα εθ ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ θπθισκάησλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πίλαθα 
απηφ ην ζθάικα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο δνθηκέο έρεη σκηθή αληίζηαζε ίζε κε 
10ΜΩ. Ζ ηδαληθή ηάζε αλαθνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θχθισκα ππνινγίζηεθε 
πεηξακαηηθά, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζηελ ηηκή 450mV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Πίλαθαο 7.3. Δξγαζηεξηαθόο ραξαθηεξηζκόο ελόο εθ ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ. 

 

Γηάλπζκα εηζφδνπ ζηα 
2 ππνθπθιψκαηα 

WL / WR 

(κm) 
Σάζε θόκβνπ  

VGNDR 
αξηζηεξνχ δεμηνχ 

fault free Fault 10ΜΩ 

0 0 0 0 0 0 0 0 100 / 100 110 498 

0 0 0 0 0 0 0 1 30 / 200 547 569 

0 0 0 0 0 0 1 1 100 / 150 312 550 

0 0 0 0 0 1 0 0 100 / 100 105 499 

0 0 0 0 0 1 0 1 30 / 200 548 570 

0 0 0 0 0 1 1 1 30 / 200 280 550 

0 0 0 0 1 1 0 0 20 / 200 560 576 

0 0 0 0 1 1 0 1 20 / 300 578 587 

0 0 0 0 1 1 1 1 20 / 200 566 579 

0 0 0 1 0 0 0 0 100 / 100 91 504 

0 0 0 1 0 0 0 1 100 / 100 240 524 

0 0 0 1 0 0 1 1 100 / 100 144 517 

0 0 0 1 0 1 0 0 100 / 100 100 484 

0 0 0 1 0 1 0 1 100 / 100 225 510 

0 0 0 1 0 1 1 1 100 / 100 146 532 

0 0 0 1 1 1 0 0 100 / 200 209 477 

0 0 0 1 1 1 0 1 100 / 250 236 499 

0 0 0 1 1 1 1 1 100 / 200 224 514 

0 0 1 1 0 0 0 0 100 / 100 91 510 

0 0 1 1 0 0 0 1 30 / 200 373 547 

0 0 1 1 0 0 1 1 100 / 100 125 530 

0 0 1 1 0 1 0 0 30 / 100 100 511 

0 0 1 1 0 1 0 1 30 / 200 297 541 

0 0 1 1 0 1 1 1 100 / 100 193 539 

0 0 1 1 1 1 0 0 30 / 300 327 542 

0 0 1 1 1 1 0 1 20 / 300 302 530 

0 0 1 1 1 1 1 1 30 / 250 286 537 

0 1 0 0 0 0 0 0 30 / 200 99 493 

0 1 0 0 0 0 0 1 30 / 200 546 570 

0 1 0 0 0 0 1 1 20 / 200 296 523 

0 1 0 0 0 1 0 0 100 / 100 106 494 

0 1 0 0 0 1 0 1 30 / 200 546 569 

0 1 0 0 0 1 1 1 100 / 200 316 551 

0 1 0 0 1 1 0 0 30 / 200 560 575 

0 1 0 0 1 1 0 1 20 / 300 570 586 

0 1 0 0 1 1 1 1 30 / 300 561 578 

0 1 0 1 0 0 0 0 100 / 100 96 504 

0 1 0 1 0 0 0 1 100 / 100 235 538 

0 1 0 1 0 0 1 1 100 / 100 144 517 

0 1 0 1 0 1 0 0 100 / 100 100 505 

0 1 0 1 0 1 0 1 100 / 100 390 531 

 

   

Γηάλπζκα εηζφδνπ ζηα 
2 ππνθπθιψκαηα 

WL / WR 

(κm) 
Σάζε θόκβνπ  

VGNDR 
αξηζηεξνχ δεμηνχ 

fault free Fault 10ΜΩ 

0 1 0 1 0 1 1 1 100 / 100 145 518 

0 1 0 1 1 1 0 0 100 / 200 229 531 

0 1 0 1 1 1 0 1 100 / 300 276 518 

0 1 0 1 1 1 1 1 100 / 200 354 535 

0 1 1 1 0 0 0 0 100 / 200 88 511 

0 1 1 1 0 0 0 1 30 / 200 285 542 

0 1 1 1 0 0 1 1 100 / 100 193 539 

0 1 1 1 0 1 0 0 100 / 100 100 514 

0 1 1 1 0 1 0 1 30 / 200 283 538 

0 1 1 1 0 1 1 1 30 / 100 145 530 

0 1 1 1 1 1 0 0 30 / 300 331 542 

0 1 1 1 1 1 0 1 20 / 300 306 529 

0 1 1 1 1 1 1 1 30 / 300 289 534 

1 1 0 0 0 0 0 0 100 / 100 95 494 

1 1 0 0 0 0 0 1 100 / 100 226 520 

1 1 0 0 0 0 1 1 100 / 100 144 516 

1 1 0 0 0 1 0 0 100 / 100 100 494 

1 1 0 0 0 1 0 1 100 / 100 192 499 

1 1 0 0 0 1 1 1 100 / 100 145 495 

1 1 0 0 1 1 0 0 100 / 100 410 549 

1 1 0 0 1 1 0 1 100 / 200 335 535 

1 1 0 0 1 1 1 1 100 / 200 230 525 

1 1 0 1 0 0 0 0 100 / 50 95 307 

1 1 0 1 0 0 0 1 100 / 50 229 527 

1 1 0 1 0 0 1 1 100 / 50 144 464 

1 1 0 1 0 1 0 0 100 / 50 100 303 

1 1 0 1 0 1 0 1 100 / 50 229 529 

1 1 0 1 0 1 1 1 100 / 50 145 462 

1 1 0 1 1 1 0 0 100 / 100 240 481 

1 1 0 1 1 1 0 1 100 / 100 287 490 

1 1 0 1 1 1 1 1 100 / 100 257 518 

1 1 1 1 0 0 0 0 100 / 50 95 469 

1 1 1 1 0 0 0 1 100 / 100 204 533 

1 1 1 1 0 0 1 1 100 / 50 144 516 

1 1 1 1 0 1 0 0 100 / 50 100 469 

1 1 1 1 0 1 0 1 100 / 100 202 529 

1 1 1 1 0 1 1 1 100 / 100 145 516 

1 1 1 1 1 1 0 0 100 / 100 215 520 

1 1 1 1 1 1 0 1 100 / 200 347 532 

1 1 1 1 1 1 1 1 100 / 100 206 519 
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χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο απηέο ππάξρνπλ 10 δηαλχζκαηα δνθηκήο πνπ φηαλ 
εθαξκφδνληαη απνπζία ζθάικαηνο, έρνπλ σο απνηέιεζκα κηα ηάζε ζηνλ θφκβν VGNDR 
κεγαιχηεξε ηεο ηάζεο αλαθνξάο (θαη έηζη εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα σο ειαηησκαηηθά 
(erroneous fault)). Δπίζεο, ππάξρνπλ άιια 2 δηαλχζκαηα δνθηκήο πνπ κε ηελ παξνπζία 
ζθάικαηνο ζην δεμί ππνθχθισκα, δελ παξέρνπλ έλδεημε ζθάικαηνο δηφηη δελ κπνξεί λα 
αλπςσζεί ε ηάζε ηνπ θφκβνπ VGNDR πάλσ απφ ηελ ηάζε αλαθνξάο κε απνηέιεζκα ην 
ζθάικα απηφ λα κελ αληρλεχεηαη. Πξνθαλψο, απηά ηα 12 δηαλχζκαηα δνθηκήο ζα 
εμαηξεζνχλ απφ ηελ δηάγλσζε νξζήο ιεηηνπξγίαο αλ ππάξρεη ε απαίηεζε γηα αλίρλεπζε 
ζθαικάησλ κε ζπλνιηθή αληίζηαζε απφ ηελ ηξνθνδνζία VDD κέρξη ηελ εηθνληθή γε 
VGNDR ίζε κε 10ΜΩ. Σα δηαλχζκαηα δνθηκήο θαίλνληαη ζηηο δχν πξψηεο ζηήιεο ηνπ 
πίλαθα 7.3 θαη φπσο έρνπκε αλαθέξεη είλαη δηαθνξεηηθά γηα ην θάζε ππνθχθισκα. ηελ 
ηξίηε ζηήιε θαίλνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ ηξαλδίζηνξ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνιαβήο 
ηνπ T-CMA θαη ηα νπνία επηιέγνληαη κε ην θαηάιιειν δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο. ηηο 
δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο θαίλνληαη νη ηάζεηο ζηνλ θφκβν VGNDR θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
ηέηαξηε ζηήιε ε ηάζε ρσξίο ηελ παξνπζία ζθάικαηνο ελψ ζηελ πέκπηε ζηήιε ε ηάζε 
ηνπ θφκβνπ ππφ ηελ παξνπζία ζθάικαηνο. Σν ζθάικα απηφ ηζνδπλακεί κε ξεχκα 
(1.8V/10MΩ) 180nA. 
Μπνξνχκε λα απεηθνλίζνπκε ηηο δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 7.3 ζε έλα 
δηάγξακκα ζε ζρέζε κε ηα δηαλχζκαηα δνθηκήο: ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην ζρήκα 
7.20.  

 

 

ρήκα 7.20. Οη ηάζεηο ηνπ θόκβνπ VGNDR ζην θαηαζθεπαζκέλν θύθισκα. 

 

Αλ ρσξίζνπκε ηελ ηάζε ηνπ θφκβνπ VGNDR ζε δηαζηήκαηα (bins) ησλ 25mV γηα λα 
απεηθνλίζνπκε ζηαηηζηηθά ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζρεκαηίδεηαη ν πίλαθαο 7.4. 
ηνλ πίλαθα απηφλ βιέπνπκε ζηελ πξψηε ζηήιε ην δηάζηεκα ησλ ηάζεσλ ηνπ θφκβνπ 
VGNDR, ζηελ δεχηεξε ζηήιε έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπζκάησλ πνπ δίλνπλ ηάζε ζην 
δηάζηεκα απηφ ρσξίο ηελ παξνπζία ζθάικαηνο θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε έρνπκε ηνλ 
αληίζηνηρν αξηζκφ δηαλπζκάησλ ππφ ηελ παξνπζία ζθάικαηνο γεθχξσζεο ηζνδχλακν 
κε σκηθή αληίζηαζε 10MΩ. Σα απνηειέζκαηα απηά ζε κνξθή ξαβδνγξάκκαηνο 
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θαίλνληαη θαη ζην ζρήκα 7.21. Απφ ηελ κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη πξνθαλέο φηη ε 
ηδαληθή ηηκή γηα ηελ ηάζε αλαθνξάο (VREF) είλαη ηα 450mV. Σελ ίδηα ηάζε θαζνξίζακε 
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ιακβάλνληαο ππφςηλ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο 
ησλ παξακέηξσλ. 

 

Πίλαθαο 7.4. Οη ζπρλόηεηεο εκθάληζεο ησλ ηάζεσλ ηνπ θόκβνπ VGNDR γηα ιεηηνπξγηθά άςνγν 
θύθισκα θαη γηα θύθισκα πνπ πεξηέρεη ζθάικα γεθύξσζεο. 

Γηάζηεκα 
(πεξηνρή) ηάζεσλ 

VGNDR 

πρλφηεηα 
εκθάληζεο 

Fault free 

πρλφηεηα 
εκθάληζεο 

Faulty 

100-124 15 0 

125-149 4 0 

150-174 11 0 

175-199 0 0 

200-224 3 0 

225-249 7 0 

250-274 9 0 

275-229 1 0 

300-324 9 0 

325-349 4 2 

350-374 4 0 

375-399 2 0 

400-424 1 0 

425-449 1 0 

450-474 0 0 

475-499 0 4 

500-524 0 13 

525-549 0 23 

550-574 4 28 

575-599 5 6 

600-649 1 5 

650- 0 0 

 

 

ρήκα 7.21. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηάζεο ηνπ θόκβνπ VGNDR γηα ην θαηαζθεπαζκέλν θύθισκα, 
ζε κνξθή ξαβδνγξάκκαηνο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ζθάικαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ 10ΜΩ, 
απμάλεη ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο ηάζεηο ηνπ θφκβνπ VGNDR ππφ ηελ παξνπζία θαη 
ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο. Γηα ηηκέο αληίζηαζεο κηθξφηεξεο απφ 4ΜΩ ην 
ζθάικα είλαη αληρλεχζηκν γηα φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα δηαλχζκαηα δνθηκήο θαη δελ 
ππάξρεη πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ ραξαθηεξηζκνχ ελφο ειεχζεξνπ απφ ζθάικαηα 
θπθιψκαηνο σο ειαηησκαηηθνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο ζθάικαηνο 
είλαη κεγαιχηεξε απφ 10ΜΩ απμάλεη ε επηθάιπςε αλάκεζα ζηηο ηάζεηο ηνπ θφκβνπ 
VGNDR ππφ ηελ παξνπζία θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ζθάικαηνο. ηα 24ΜΩ ππάξρνπλ 
4 δηαλχζκαηα δνθηκήο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δνθηκή ηνπ CUT. 

Ζ πξνηεηλφκελε ηερληθή δνθηκήο IDDQ φπσο πεξηγξάθεθε λσξίηεξα κε ηηο ηξεηο θάζεηο 
απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ηθαλή λα αληρλεχζεη ζην ςεθηαθφ θχθισκα ζθάικαηα πνπ δίλνπλ 
πνιχ κηθξφ ξεχκα ζθάικαηνο, ελψ παξάιιεια κε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ 
δηαλπζκάησλ δνθηκήο δελ κεηψλεηαη ε θαηαζθεπαζηηθή απφδνζε.  

ην ζρήκα 7.22 θαίλνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ινγηθνχ αλαιπηή νη ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο 
γηα έλα δηάλπζκα δνθηκήο ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ ςεθηαθνχ 
θπθιψκαηνο. ηελ πξψηε θάζε, κε αλελεξγφ ηνλ T-CMA θαη απνπζία ζθάικαηνο 
έρνπκε ιαλζαζκέλε έλδεημε ζθάικαηνο. Απηή ε απφθξηζε ηνπ BICS είλαη αλακελφκελε 
δηφηη ρσξίο ηνλ T-CMA ελεξγνπνηεκέλν ε ηάζε ηνπ θφκβνπ VGNDR θπκαίλεηαη ζε έλα 
κεγάιν εχξνο ηηκψλ θαη ζηε πεξίπησζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα, έρεη μεπεξάζεη ηελ 
ηάζε αλαθνξάο νπφηε ν ζπγθξηηήο δείρλεη έλδεημε ζθάικαηνο. 

ηελ δεχηεξε θάζε, κε ελεξγφ ηνλ T-CMA θαη απνπζία ζθάικαηνο έρνπκε ζσζηή 
έλδεημε απνπζίαο ζθάικαηνο δηφηη ε ηάζε ηνπ θφκβνπ VGNDR ειέγρεηαη απφ ηνλ T-CMA 
θαη ηέινο ζηελ ηξίηε θάζε έρνπκε ζσζηή έλδεημε παξνπζίαο ζθάικαηνο. 

 

 

 

 

T_ENB 

SEL2 

SEL5 

Fault_Enable 

Fail/Pass 

θάικα αλελεξγό 

T-CMA αλελεξγόο 

Λαλζαζκέλε 

αλίρλεπζε ζθάικαηνο 

θάικα αλελεξγό 

T-CMA ελεξγόο 

σζηή κε 
αλίρλεπζε 

ζθάικαηνο 

θάικα ελεξγό 

T-CMA ελεξγόο 

σζηή αλίρλεπζε 
ζθάικαηνο 

 

ΦΑΖ 1 ΦΑΖ 2 ΦΑΖ 3 

ρήκα 7.22. Κπκαηνκνξθή ηνπ ινγηθνύ αλαιπηή από ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ελόο 
θαηαζθεπαζκέλνπ θπθιώκαηνο, κε ηελ εθαξκνγή ελόο δηαλύζκαηνο δνθηκήο. 
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7.5 πκπεξάζκαηα  

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε κηα λέα ηερληθή δνθηκήο IDDQ θαζψο θαη έλα 
θαηαζθεπαζκέλν νινθιεξσκέλν θχθισκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα ςεθηαθφ θχθισκα 
επίδεημεο θαη έλα ελζσκαησκέλν θχθισκα δνθηκήο IDDQ. χκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε 
ηερληθή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο IDDQ, ην ξεχκα δηαξξνήο ειέγρεηαη θαηάιιεια, 
ιακβάλνληαο ππφςηλ: α) φιεο ηηο δπλαηέο κεηαβνιέο ζηελ ζεξκνθξαζία β) ηηο 
δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ θαη γ) ηελ εμάξηεζε ηνπ ξεχκαηνο 
δηαξξνήο απφ ην εθαξκνδφκελν δηάλπζκα δνθηκήο. Ζ λέα ηερληθή δνθηκήο IDDQ 
θαηαθέξλεη λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζην ζχλνιν ησλ πξσηφηππσλ νινθιεξσκέλσλ 
θπθισκάησλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε CMOS ηερλνινγία ησλ 
180nm, πξνζθέξνληαο κε ηα θαηάιιεια δηαλχζκαηα δνθηκήο θάιπςε ζθαικάησλ 100% 
γηα ειάρηζην ξεχκα ζθάικαηνο ηζνδχλακν κε ην ξεχκα αληίζηαζεο κε κέγηζηε ηηκή 
24MΩ.  
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8. ΤΝΟΦΖ – ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

8.1 ύλνςε 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηεχηεθε ηξεηο λέεο αλαινγηθέο ηερληθέο γηα ηελ δνθηκή 
ςεθηαθψλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. 

Ζ πξψηε ηερληθή, αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ θπθισκάησλ κε ηε ρξήζε Οιηθά 
Απηνειεγρφκελσλ Διεγθηψλ. ην πιαίζην απηήο ηεο ηερληθήο παξνπζηάζηεθε έλαο 
Οιηθά Απηνειεγρφκελνο Διεγθηήο δηπινχ ζπξκνχ κε πεξηνδηθέο εμφδνπο βαζηζκέλνο ζε 
ιεηηνπξγία ξεχκαηνο. Ο ειεγθηήο απηφο είλαη ν κφλνο παξάιιεινο ειεγθηήο ζηελ 
βηβιηνγξαθία κε πιήξε έιεγρν ζηα κφληκα κε αγψγηκα ηξαλδίζηνξ (θάηη πνπ δελ 
επηηπγράλνπλ νη πξνεγνχκελνη ειεγθηέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία), αιιά 
θαη κε πιήξε έιεγρν ζε έλα επξχ ζχλνιν απφ ξεαιηζηηθά ζθάικαηα, φπσο ηα 
γεθπξψκαηα, ηα κφληκα αγψγηκα ηξαλδίζηνξ θαη ηα ζθάικαηα κφληκεο ηηκήο. Ο ειεγθηήο 
ζρεδηάζηεθε γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκάησλ ζηελ είζνδφ ηνπ (απφ n=8 
έσο n=512) ζε CMOS ηερλνινγία 0,18κm. Με ηε βνήζεηα πξνζνκνηψζεσλ θαη κε 
ζπγθξίζεηο κε ηνλ θαιχηεξν ζε επηδφζεηο ειεγθηή απηήο ηεο θαηεγνξίαο βξέζεθε πσο 
είλαη ν πην απνδνηηθφο απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ σο πξνο ηελ απαηηνχκελε 
επηθάλεηα ππξηηίνπ θαη ηελ ηαρχηεηα, γηα κεγάιν αξηζκφ εηζφδσλ, αιιά επίζεο θαη σο 
πξνο ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ n. 

Ζ δεχηεξε ηερληθή, αθνξά ζηελ αλίρλεπζε κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ. Ζ ηερληθή απηή 
ρξεζηκνπνηεί σο βαζηθφ θχθισκα έλαλ αηζζεηήξα ζήκαηνο φκνην κε απηνχο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κλήκεο. ηηο εηζφδνπο απηνχ ηνπ αηζζεηήξα ζπλδένληαη δηα 
κέζνπ ελφο εηδηθνχ θπθιψκαηνο, ην νπνίν νλνκάζηεθε βαζκίδα πξναηζζεηήξα, νη ππφ 
παξαθνινχζεζε γξακκέο ζήκαηνο. Σν ηκήκα κε ηηο βαζκίδεο πξναηζζεηήξσλ 
απνηειείηαη απφ 12 κνλαδηαία ηξαλδίζηνξ γηα θάζε έλα δεχγνο γξακκψλ, κεηψλνληαο 
ζεκαληηθά ηηο απαηηήζεηο ζε επηθάλεηα ππξηηίνπ. Απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο, γηα πιήζνο 
δεπγψλ ζηελ είζνδν απφ n=8 έσο n=512, πξνέθπςε φηη ην πξνηεηλφκελν θχθισκα 
παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο επηδφζεηο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ ηαρχηεηα, ελψ θαη ε 
απαηηνχκελε επηθάλεηα ππξηηίνπ είλαη κηθξφηεξε απφ αληίζηνηρα θπθιψκαηα ηεο 
βηβιηνγξαθίαο.  

Ζ ηειεπηαία ηερληθή πνπ παξνπζηάζηεθε, αθνξά ηελ δνθηκή CMOS ςεθηαθψλ 
θπθισκάησλ κε παξαθνινχζεζε ηνπ ξεχκαηνο εξεκίαο ηνπο. Ζ δνθηκή IDDQ ππήξμε 
κέρξη πξφζθαηα ε πιένλ ζεκαληηθή ηερληθή αλίρλεπζεο ζθαικάησλ γεθχξσζεο θαη 
κφληκα αγψγηκσλ ή κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ. Όκσο θαζψο ζηηο ππνκηθξνληθέο 
ηερλνινγίεο ην ξεχκα εξεκίαο νινέλα θαη κεγαιψλεη ελψ ην ξεχκα ησλ ζθαικάησλ 
γίλεηαη φιν θαη πην κηθξφ, ε κέζνδνο απηή έρεη αξρίζεη λα ράλεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. 
ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ παξνπζηαζηεί δηάθνξεο βειηηψζεηο θαη παξαιιαγέο. ε ζρέζε 
κε πξνεγνχκελεο ηερληθέο, ε πξνηεηλφκελε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή αληηκεησπίδεη θαη ην 
πξφβιεκα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ κε κία κφλν 
απαίηεζε: ηελ θαηάηκεζε ηνπ ππφ δνθηκή θπθιψκαηνο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν 
ππνθπθιψκαηα. Ο αλαινγηθφο ζρεδηαζκφο πνπ παξνπζηάδεηαη βαζίδεηαη ζε έλα 
πξνγξακκαηηδφκελν εληζρπηή ξεχκαηνο κε ηε ρξήζε θαζξεπηψλ ξεχκαηνο. χκθσλα κε 
ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή, ην ξεχκα εξεκίαο θαζελφο απφ ηα ππνθπθιψκαηα 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ξεχκα αλαθνξάο ζηελ είζνδν ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ εληζρπηή 
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θαη ε έμνδνο ηνπ εληζρπηή αληηζηαζκίδεη ην ξεχκα εξεκίαο ηνπ δεχηεξνπ ππνθπθιψκαηνο 
ζηνλ θφκβν αλίρλεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δνθηκήο. Ζ ηερληθή απηή, απαηηεί κηθξή 
επηθάλεηα ππξηηίνπ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη σο ελζσκαησκέλν θχθισκα ζε έλα 
chip. Γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηερληθήο έρεη θαηαζθεπαζηεί, ζε ηερλνινγία 0,18κm CMOS 
ηεο STMicroelectronics, θαηάιιειν νινθιεξσκέλν θχθισκα επίδεημεο, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη έλα ππφ δνθηκή ςεθηαθφ θχθισκα θαη ην ζρεηηθφ ελζσκαησκέλν θχθισκα 
δηεμαγσγήο ηεο δνθηκήο IDDQ. Με ηε βνήζεηα ελφο κνληέινπ πνπ πξνηείλεηαη ζηελ 
παξνχζα εξγαζία, κπνξεί λα εθηηκεζεί ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα πνπ επηηπγράλεη ην λέν 
θχθισκα δνθηκήο IDDQ, σο πξνο ηελ αλίρλεπζε ξεπκάησλ εμαηηίαο ζθάικαηνο, γηα 
δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο ζρεδίαζεο. Οη εθηηκήζεηο επαιεζεχνληαη απφ ηηο κεηξήζεηο, 
ζην εξγαζηήξην, ηνπ θαηαζθεπαζκέλνπ θπθιψκαηνο επίδεημεο.  

 

8.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Σν θχθισκα αλίρλεπζεο κεηαβαηηθψλ ζθαικάησλ ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζην 5ν 
θεθάιαην ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε φια ηα δεχγε ησλ ππφ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ λα 
θαηαιήγνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο θαη ε βαζκίδα πξναηζζεηήξα ηνπ 
θάζε δεχγνπο λα βξίζθεηαη θαη απηή πιεζίνλ ηνπ αηζζεηήξα ζήκαηνο. Μηα ελαιιαθηηθή 
ζρεδίαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα θαηαλεκεκέλε δηάηαμε, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο 
δξνκνιφγεζεο ησλ ζεκάησλ απφ ην ππφ παξαθνινχζεζε θχθισκα πξνο ηνλ 
αηζζεηήξα ζήκαηνο.  

ηελ ηερληθή δνθηκήο IDDQ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 7ν θεθάιαην, ρξεζηκνπνηήζεθε 
πξνγξακκαηηδφκελνο θαζξέπηεο απνηεινχκελνο απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θιάδσλ. 
Απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο δηαθάλεθε φηη, αλ απμεζεί 
ν αξηζκφο ησλ θιάδσλ, ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα βειηηψλεηαη. Ωο εθ ηνχηνπ, κία πξψηε 
επέθηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο δνθηκήο IDDQ κε ρξήζε 
πεξηζζφηεξσλ θιάδσλ ζηνλ θαζξέπηε. Με ηελ ρξήζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θιάδσλ 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα «ιεπηήο» ξχζκηζεο ηεο ηάζεο ηνπ θφκβνπ αλίρλεπζεο επηιέγνληαο 
θαηάιιειν δηάλπζκα ελεξγνπνίεζεο.  

Μηα επηζήκαλζε ζην ζεκείν απηφ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαζξέπηε κε κεγάιν πιήζνο 
θιάδσλ: ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο brutal force γηα ηελ 
εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ ησλ θιάδσλ ηνπ θαζξέπηε. ε έλα θαζξέπηε κε 
πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο αιιά θαη κε πεξηζζφηεξα δηαλχζκαηα δνθηκήο απαηηείηαη 
αιγφξηζκνο βέιηηζηεο ιχζεο γηα ηελ εμεχξεζε ησλ δηαλπζκάησλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ 
θαζξέπηε γηα ηα επηιεγφκελα δηαλχζκαηα δνθηκήο. 

Έλα κεηνλέθηεκα ηεο πξνηεηλφκελεο ηερληθήο δνθηκήο IDDQ είλαη ε κηθξφηεξε ηαρχηεηα 
δνθηκήο ζε ζρέζε κε άιια θπθιψκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. Θα ήηαλ ινηπφλ ζθφπηκν λα 
δηεξεπλεζεί ε ρξήζε ελφο θαηάιιεινπ εμσηεξηθνχ κηθξνχ ξεχκαηνο πξνθφξηηζεο θαηά 
ηελ ελαιιαγή ησλ δηαλπζκάησλ ειέγρνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο εθθφξηηζεο θαη εθ λένπ 
θφξηηζεο ησλ θφκβσλ εηθνληθήο γεο. Κάηη ηέηνην εθηηκάηαη πσο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη 
ηελ ηαρχηεηα ηεο δνθηκήο. 

Δπηπξφζζεηα, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο 
ηερληθήο δνθηκήο IDDQ ζηα ζχγρξνλα πνιππχξελα ζπζηήκαηα ζε έλα νινθιεξσκέλν 
θχθισκα (SoCs), ηδηαίηεξα δε ζηελ πεξίπησζε ησλ νκνγελψλ πνιππχξελσλ 
ζπζηεκάησλ. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δείρλεη λα επλνεί ηελ εθαξκνγή δηαθνξηθψλ 
ηερληθψλ δνθηκήο IDDQ, φπσο ε πξνηεηλφκελε, θαζψο εθ ησλ πξαγκάησλ νη ζρεδηαζηηθέο 
ηνπο απαηηήζεηο θαζίζηαληαη ζπκβαηέο κε ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ζρεδίαζεο 
πνιππχξελσλ ζπζηεκάησλ.  
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ΠΗΝΑΚΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

Ξελόγισζζνο όξνο Διιεληθόο Όξνο 

Bridging Faults θάικαηα γεθχξσζεο 

BICS - Build-In Current Sensor Δλζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο ξεχκαηνο 

Checker Διεγθηήο  

Code Disjoint Κσδηθά δηαρσξίζηκν 

Code Word Κσδηθή ιέμε 

Corner (model parameter) Αθξαίεο επηηξεπηέο ηηκέο παξακέηξσλ  

Current mode Checker  Διεγθηήο ζε Λεηηνπξγία Ρεχκαηνο 

Defect Καηαζθεπαζηηθή Αηέιεηα – Βιάβε - Διάηησκα 

Defect Level Ύςνο Αηειεηψλ  

Design For Yield ρεδίαζε γηα Καηαζθεπαζηηθή Απφδνζε 

Drain Απαγσγφο 

Drain Induced Barrier Lowering Δπαγφκελε απφ ηνλ Απαγσγφ Μείσζε ηνπ 
Φξάγκαηνο Γπλακηθνχ 

Error Λάζνο 

Failure Αζηνρία 

Fault Coverage Κάιπςε θαικάησλ 

Fault Secure Αζθαιέο απφ ζθάικαηα 

Fault Tolerant Αλεθηηθφ ζε ζθάικαηα 

Functional Test Λεηηνπξγηθφο Έιεγρνο 

IDDQ testing Γνθηκή IDDQ 

Intermittent Faults Γηαιείπνληα ζθάικαηα 

Logical Faults Λνγηθά θάικαηα 

Leaf Cell Κειηά θχιια  

Manufacturing Defects   Καηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα 

Open Αλνηθηφ θχθισκα  

Operational Faults Λεηηνπξγηθά ζθάικαηα 

Permanent Faults Μφληκα ζθάικαηα 

Physical Failures  Φπζηθέο αζηνρίεο 

Pre-Sense Block Πξναηζζεηήξαο ή Βαζκίδα Πξναηζζεηήξα 

Process Variations   Γηαθπκάλζεηο Καηαζθεπαζηηθψλ Παξακέηξσλ 

Resistive Bridging Fault Ωκηθά ζθάικαηα γεθχξσζεο  

Reject Ratio Λφγνο Απφξξηςεο  

Scan Test  Γνθηκή άξσζεο 

Self Checking Circuit Απηνειεγρφκελν θχθισκα 

Self-Testing Circuit Απηνδνθηκαδφκελν θχθισκα 

Sense Amplifier Αηζζεηήξαο ήκαηνο 

Short Γεθχξσκα ή Βξαρπθχθισκα 

Soft Errors Ήπηα θάικαηα  

Strongly-Code Disjoint Ηζρπξά θσδηθά δηαρσξίζηκν 

Strongly Fault Secure Ηζρπξά αζθαιέο απφ ζθάικαηα 

Strongly Self Test Ηζρπξά απηνδνθηκαδφκελν 

Stuck-at Fault θάικα κφληκεο ηηκήο 

Subthreshold Swing Coefficient πληειεζηήο Αηψξεζεο Τπνθαησθιίνπ 

Threshold Voltage Σάζε θαησθιίνπ 

Totally Self Checking Checker Οιηθά απηνειεγρφκελνο ειεγθηήο 

Totally Self Checking (TSC) Οιηθά απηνειεγρφκελν 
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Transient Faults Μεηαβαηηθά ζθάικαηα 

Transistor Stuck-On Faults (TSON) θάικαηα κφληκα αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ 

Transistor Stuck-Open Faults (TSOP) θάικαηα κφληκα κε αγψγηκσλ ηξαλδίζηνξ 

Two-Rail Code Κψδηθαο Γηπινχ ζπξκνχ 

Yield Καηαζθεπαζηηθή Απφδνζε  
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ΤΝΣΜΖΔΗ – ΑΡΚΣΗΚΟΛΔΞΑ – ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ 

 

 
 

ATE Automatic Test Equipment 

CMA Current Mode Amplifier 

CUT Circuit Under Test 

DIBL Drain Induced Barrier Lowering 

DL Defect Level 

FC Fault Coverage 

FS Fault Secure 

GIDL Gate Induced Drain Leakage 

NCR Neighbor Current Ratio 

PSB Pre-Sense Block 

RR Reject Ratio 

SA Stuck At 

SCC Self Checking Circuit 

TCMA Tunable Current Mirror Amplifier 

TSON  TSOP (Fault)   Transistor Stuck-On (Fault) 

TSOP  TSOP (Fault)   Transistor Stuck-Open (Fault) 

TMR Triple Modular Redundancy 

TRC Two Rail Code 

TSC Totally Self Checking 
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