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 CMOSآشنایی با اصول طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال در فناوری 

 

 :  سرفصل مطالب درس

فناوری   - با  ترانزیستورهای    :CMOSآشنایی  فیزیک  بر  ساخت  MOSFETمروری  فناوری  با  ،آشنایی 

مبتنی    MOSFET، آشنایی با طراحی جانمایی فیزیکی، مدل تفصیلی ترانزیستورهای  CMOSمدارهای مجتمع  

مزاحم   عوامل  و  سیلیکان  پالی  و  فلز  با چند الیه  های  فناوری  در  میانی  اتصاالت  ها،  آن  فیزیکی  بر ساختار 

 فناوری و آثار آن سناریوهای مختلف کوچک سازی  )پارازیتی( مربوط به آنها،

مباحث پایه )مشخصه های ایستا، سرعت پردازش، بررسی همزمان سرعت و توان، نویز،    :ترکیبیمدارهای   -

...(، خانواده های گوناگون مدارهای منطقی )ایستا، دروازه های عبور، ...(، طراحی دروازه های پایه، طراحی 

 با عملکرد پیچیده ترترکیبی مدارهای 

، ...(، پدیده گلیچ و راه حل NORAپویا )دومینو،  خانواده های مدارهای منطقی  :  مدارهای منطقی پویا -

 های آن، محاسبه حداقل و حداکثر فرکانس کاری مدارهای پویا 

طراحی در سطح ترانزیستور سلول های ذخیره ساده، فلیپ فالپ، شمارنده های آسنکرون :  مدارهای پیاپی -

 و سنکرون 

انواع مدارهای جمع کننده، مدارهای ضرب کننده، شیفت دهنده های    پیاده سازی  :قالب های محاسباتی -

 ترکیبی، مدارهای پایپ الین 

 مولفه های توان ایستا، توان اتصال کوتاه، توان نشتی، توان پویا : اجزای توان -

 تولید پالس ساعت، مسائل غیرایده آل، توزیع پالس ساعت، زنجیره بافرها  :تولید و توزیع ساعت -

 مفاهیم اولیه، سلول های اولیه و ساختار حافظه های ایستا و پویا حافظه های نیمه هادی:  -

  تکنیک های توان پایین -

 مدارهای ورودی و خروجی  -
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