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Abstract
 Power and speed are two parameters which have attracted the designer’s trends in the integrated circuit 
designs. The memory blocks and specially the SRAM cells consume high chips area and consequently 
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these cells optimization can increase the whole system performance.  In this paper, a new twelve transis-
tors (12T) SRAM cell is proposed that improves read and write speed and stability, along with lower 
power consumption speeds so that overall static reading margin is up to 19% better than 12 transistor 
memory cells. And it has a 43% improvement over a conventional six-transistor SRAM cell, and also an 
average reading and writing speed of about 30% compared to a 12-transistor cell, as the number of tran-
sistors increased compared to the six-transistor cell, the power consumption decreased by about 40% and 
compared to the 12-cell transistor cell, the power consumption decreased dramatically by 80% for best 
efficiency. The simulation results show progress in improving energy loss and reducing the reading and 
writing noise margins compared to the previous design.

1- مقدمه
مدارهای مجتمع مبتنی بر CMOS به دلیل سادگی، مساحت کوچک 
و تناسب مناسب برای طراحی مدارهای دیجیتال بسیار مورد استفاده 
قرار می گیرند. با این وجود، افزایش تعداد ترانزیستورها در یک منطقه 
ثابت، باعث نش��ت انرژی و گرمای بیشتر مي شود. در مدارهای مدرن 
VLSI، بیش از 40٪ از کل انرژی به دلیل جریان های نش��تی مصرف 
مي ش��ود ]1[، ]2[. بنابراین، طراحان سعی دارند مدارهای مجتمع را 
با ترانزیس��تورهای کمتری پیاده س��ازي کنند. سلول SRAM عنصری 
اس��ت که به طور گسترده در سیستم های دیجیتال مورد استفاده قرار 
مي گیرد و بهینه س��ازی آن مي تواند عملکرد سیس��تم را ارتقا بخشد. 
حافظه ها مقدار زیادی از قدرت سیستم را مصرف می کنند و معماری 

آنها نقش مهمی در مصرف برق ایفا مي کند]3[.
آرایه های SRAM بر اس��اس فن��اوری CMOS مهمترین منبع جریان 
 SRAM نشتی در پردازنده پرسرعت است. بنابراین، طراحی سلول های
با جریان نش��تی پایین، یکی از اولویت های طراحی سیستم دیجیتال 
است. ولتاژ پایین س��لول SRAM جریان نشتی را کاهش مي دهد. اما 
با کاهش منبع تغذیه، حاش��یه نویز استاتیک )SNM( کاهش می یابد. 
عملک��رد ولتاژ کم مصرف باعث افزایش حساس��یت ب��ه انواع مختلف 
مي ش��ود و باع��ث عملکرد ضعیف SRAM در تع��دادی از پارامترها از 

جمله پایداری خواندن و نوشتن و غیره مي شود]4-5[.
امروزه بس��یاری از س��لول های حافظه SRAM که ب��رای ولتاژ پایین 
ساخته مي ش��وند، بهبود پایداری را توسط اضافه کردن ترانزیستور به 
خط خواندن و نوش��تن در س��لول حافظه SRAM شش ترانزیستوری 
معمولی انجام می دهند که در سلول حافظه باعث افزایش ترانزیستور 
ت��ا 8 ترانزیس��تور]6[، ۹ ترانزیس��تور ]7[، 10 ترانزیس��تور ]8[، 11 
ترانزیس��تور ]۹[، 12 ترانزیس��تور ]10[، 14 ترانزیس��تور ]11[ و یا 

بیشتر مي شوند.
ضع��ف س��لول حافظه 6 ترانزیس��توری در پای��داری و مصرف انرژی، 
طراح��ان را وادار کرده اس��ت تا  روش های جدی��دی را برای حل این 
مشکالت جستجو کنند ]13-12[. در ]12[ از ترانزیستور nMOS بین 
اینورترهای سلول 6T SRAM برای افزایش نوشتن SNM استفاده شده 
اس��ت. در ]13[، ترانزیستور pMOS به موازات ترانزیستور nMOS، هر 
 SNM دو سطح منطقی )0 و 1( را به شدت به سلول منتقل مي کند و
را باال می برد. روش دیگری که در ]14-15[ به کار می رود، استفاده از 
زمین مجازی یا VDD مجازی برای تقویت ثبات در نوش��تن است. در 
این تکنیک، VDD و ریل های زمینی مجازی به سلول 6 ترانزیستوری 

اضافه مي ش��وند. این ریل ها بین س��لول ها به اشتراک گذاشته شده و 
باعث مي شوند کمترین مساحت، مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله، یک س��لول جدید 12 ترانزیس��توری ارایه ش��ده است 
که س��رعت خواندن و نوش��تن را ب��اال می برد و باع��ث بهبود مصرف 
انرژی و SNM در خواندن و نوش��تن مي ش��ود. ش��رح کلی این مقاله 
به صورت زیر س��ازماندهی ش��ده است: در بخش دو، SRAM معمولی 
شش ترانزیستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد و نگاهی به یک 
س��لول SRAM قوی 12ترانزیستوری می اندازیم که در ]16[ طراحی 
ش��ده است. سلول پیش��نهادی 12 ترانزیس��توری SRAM با عملکرد 
خواندن و نوش��تن آن در بخش س��ه معرفی شده است. بخش چهارم 
نتایج شبیه س��ازی و مقایسه بین س��لول پیشنهادی 12 ترانزیستوری 
و س��ایر SRAMها را نشان مي دهد. س��رانجام، نتیجه گیری در بخش 

پنجم آورده شده است.

2- سلول حافظه ۶ ترانزيستوری معمولی
یک س��لول حافظه 6 ترانزیس��توری SRAM  در شکل )1( نشان داده 
 Q5( شده اس��ت. این س��لول از دو اینورتر و دو ترانزیستور دسترسی
و Q6( تشکیل ش��ده است. ترانزیستورهای دسترسی عالوه بر خطوط 
بیت )BL و BLB( برای عملیات خواندن و نوش��تن استفاده مي شوند. 
کلمه خط )WL( نیز برای فعال کردن خواندن و نوشتن به کار می رود.

]13[ . 6T SRAM شکل 1: سلول حافظه

طراحی مناس��ب س��لول SRAM باید ویژگی های خواندن غیرمخرب 
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و ویژگی های قابل اعتماد نوش��تن را در نظ��ر بگیرد. با این حال، این 
دو ویژگی الزامات متناقض را بر اندازه س��لول تحمیل می کنند]15[. 
در ادامه، خصوصیات ذکر ش��ده در س��لول حافظه شش ترانزیستوری 

معمولی را مطالعه می کنیم.
SRAM6Tالف(عملیاتخواندندر

در فرآیند خواندن، خطوط بیت )BL و BLB( به VDD شارژ مي شوند. 
پ��س از آن، WL روی حال��ت High تنظیم ش��ده و خطوط بیت را به 
گره های داخلی سلول وصل مي کند. به عنوان مثال، همان طور که در 
ش��کل )2( نشان داده شده است، هر دو طرف Q6 دارای ولتاژ یکسان 
هس��تند. بنابراین، BL بدون تغییر باق��ی مي ماند. اما، بهدلیل اختالف 
 Q1 از طریق ترانزیس��تورهای BLB تخلیه گره ،Q5 ولتاژ بین دو طرف
و Q5 به »0« می رس��د. بنابراین، در عملیات خواندن، گره های داخلی 

ولتاژ انتقال سلول به خطوط BL و BLB را انجام می دهند.

]13[ SRAM 6T شکل 2: ساده سازی عمليات خواندن در سلول

SRAM 6Tب(عملیاتنوشتندر
جهت فعلی در عملیات نوش��تن بر خالف عملیات خواندن اس��ت. به 
عنوان مثال همانطور که در ش��کل )3( نش��ان داده شده است. فرض 
کنید مقدار منطقی یک در س��لول ذخیره ش��ده اس��ت و می خواهیم 
مقدار منطقی صفر در س��لول نوشته ش��ود. در نتیجه، گره های BL و 
 WL به ترتیب روی منطق های »1« و »0« تنظیم مي ش��وند و BLB
به مقدار High متصل مي شود. بنابراین، BL از طریق Q6 به اولین گره 
داخلی متصل مي شود و منطق 1 را برای آن ارسال مي کند. همچنین، 
BLB از طری��ق Q5 به گره داخلی دیگر متصل ش��ده و منطق صفر را 
برای آن ارس��ال مي کند. بنابراین، در عملیات نوشتن، منطق خطوط 

BL و BLB به گره های داخلی سلول منتقل مي شود.

]13[ SRAM 6T شکل 3: ساده سازی عمليات نوشتن در سلول

3- سلول حافظه 12 ترانزيستوری پيشنهادی
در ابت��دا س��لول 12 ترانزیس��توری معرفی ش��ده در ]16[ را معرفی 
می کنیم که دارای خط خواندن و نوش��تن مجزا اس��ت. همان طورکه 
 QB و Q در شکل)4( نش��ان داده شده اس��ت، گره های ذخیره سازی
داده ها را توس��ط ترانزیس��تورهای M1 از طریق M4 نگه می دارند که 
 M7به صورت یک جفت اینورتر متقاطع مرتب شده اند. ترانزیستورهای
از طریق M10 سویچ های ساخت سازنده را به عنوان دو جفت دستگاه 
PMOS تعریف می کنند. این ترانزیس��تورها در حالت نوشتن خاموش 
هس��تند و باع��ث افزایش ولت��اژ عرضه از Q و QB مي ش��وند تا ثبات 
نوشتن را افزایش دهند. سویچ های دسترسی از ترانزیستورهای M5 و 
M6 به عنوان سلول معمولی شش ترانزیستوری تشکیل شده است. دو 
 8T یک پورت خواندن را مانند سلول معمولی M12 و M11 ترانزیستور

SRAM در ]17[ تشکیل می دهند.

شکل ۴: سلول حافظه 12 ترانزيستوری مورد مقايسه ]1۶[

ش��کل )5( س��لول پیش��نهادی 12 ترانزیستوری را نش��ان مي دهد. 
همان طورکه نش��ان داده شده اس��ت، خطوط خواندن و نوشتن سلول 
 MNL2 ،MNL1( رایج هس��تند و دو ترانزیس��تور سری )BLB و BL(
و MNR2 ،MNR1( در ه��ر ط��رف خط��وط BL و BLB برای عملیات 
خواندن استفاده مي شوند. مسیرهای مستقل خواندن و نوشتن، سلول 
را قادر می س��ازد ترانزیستورهای دسترسی خواندن به اندازه خود برای 
عملیات خواندن و ترانزیس��تورهای نوش��تن به بیش��ترین اندازه برای 

دسترسی به اینتورترها را برای عملیات نوشتن انتخاب کنیم.
خط خواندن از 4 ترانزیستور تشکیل شده است که از هر طرف دارای 
دو NMOS هس��تند و BL و BLB را در عملک��رد خواندن به گره های 
داخلی متصل می کنند. دو ترانزیس��تور دیگر در ب��اال و پایین مدار با 
نام ه��ای MND و MPU برای افزایش س��رعت و SNM س��لول اضافه 
ش��ده اند. در ادامه مقاله وظیفه هر ترانزیستور را در عملیات خواندن و 

نوشتن توضیح مي دهیم.

الف(عملیاتخواندندرسلولحافظهپیشنهادی
همان طورکه در ش��کل )6( نش��ان داده شده اس��ت، عملکرد خواندن 
توسط سیگنال RWL فعال مي شود. قبل از فعال کردن RWL، خطوط 
BL و BLB از قبل به اندازه VDD ش��ارژ مي شوند. اگر »0« و »1« به 
ترتیب در Q و QB ذخیره ش��وند و RWL فعال شود، در مسیر سمت 
 BLB به »0« تخلیه مي کند و  MNL2 ،MNL1 توس��ط BL چپ خط
در حالت High باقی مي  ماند. بنابراین خروجی )BL( تخلیه مي ش��ود 



فصلنامه

علمـي
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال هفتم/ شماره13/  تابستان 1399 10

و منطق صفر خوانده مي ش��ود. در مورد نقطه Q = 1 و QB = 0، مسیر 
سمت راست توسط ترانزیس��تورهای MNR2،MNR1 خط BLB را به 
مق��دار صفر تخلیه مي کند. بنابراین BL در وضعیت High باقی خواهد 
ماند و 1 خوانده مي ش��ود. در خواندن سلول، ترانزیستورهای MPU و 
MND روش��ن هستند و VDD و GND را به اینورتر وصل می کنند. با 
 WLB این کار از خرابی اطالعات ذخیره شده جلوگیری مي شود. خط
مخالف خط WL است و ترانزیستور MND را در هنگام خواندن سلول 

نگه می دارد.

شکل ۵: سلول حافظه 12 ترانزيستوری پيشنهادی 

شکل ۶: عمليات خواندن در حافظه پيشنهادی 

ب(عملیاتنوشتندرسلولحافظهپیشنهادی
 MNAR و MNAL عملیات نوش��تن با فعال ک��ردن ترانزیس��تورهای
مطابق شکل )7( انجام مي شود. فرض کنید که »1« در سلول حافظه 
)Q = 1 و QB = 0( ذخی��ره مي ش��ود و پردازنده می خواهد »0« را در 
س��لول بنویس��د، در این حالت، خطوط BL و BLB به ترتیب »0« و 

»1« تنظیم مي شوند و خط )WL( فعال مي شود.
در نتیج��ه، گره Q از طریق ترانزیس��تور MNAL به مقدار صفر تخلیه 
مي شود و گره QB از طریق ترانزیستور MNAR به یک منتقل مي شود. 

بنابراین، منطق صفر در سلول ذخیره مي شود.
در نوش��تن س��لول، خ��ط WLB صف��ر اس��ت ک��ه باعث مي ش��ود 
ترانزیس��تورهای MND و MPU خاموش ش��وند. بنابراین، MND خط 
زمین اینورتر را از GND قطع مي کند و ترانزیس��تور MPU خط تغذیه 
را از VDD قط��ع کرده اس��ت. در این حالت، اینورتر ضعیف اس��ت و 
 SRAM داده های جدید به راحتی قابل ارسال به سلول هستند. وقتی

در حالت نوش��تن است، ترانزیستور MND وMPU  خاموش هستند و 
 GND را خاموش ک��رده و خط را به MND صفر اس��ت تا WLB خط
قط��ع کند و البته با قطع کردن ارتباط توس��ط ترانزیس��تور MPU به 
VDD غیر قابل دستیابی خواهد بود و بهترین زمان برای نوشتن بیت 
در سلول SRAM است. همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است، 
هنگامی که س��لول در حال نوشتن صفر در س��لول است، ترانزیستور 
MPU خاموش خواهد ش��د و خط را به VDD قطع مي کند و نوش��تن 

را سرعت می بخشد. 

شکل ۷: عمليات خواندن در حافظه پيشنهادی 

شکل ۸: نقطه D در عمليات خواندن حافظه پيشنهادی 

۴- نتايج و شبيه سازی
همه شبیه س��ازی ها و محاسبات در Hspice با تکنولوژی 32 نانومتری 
CMOS طراحی و محاس��به شده اند. نتایج شبیه سازی مدار پشنهادی 
با سلول حافظه شش ترانزیستوری معمولی و سلول 12 ترانزیستوری 
]16[ مقایس��ه مي شوند. همان طورکه در ش��کل )۹( و)10( مشاهده 
 SRAM مي ش��ود، عملکرد خوانده ش��دن 4.25 نانوثانیه س��ریع تر از
12T قبل��ی و 1.3487 نانوثانی��ه س��ریع تر از SRAM معمولی ش��ش 
ترانزیستوری است، همچنین، حدود 23 نانووات را مصرف مي کند که 
بس��یار پایین تر از سلول 12 ترانزیستوری در ]16[ است. این به دلیل 
ترانزیس��تورهای خط خواندن اس��ت که باید از ع��رض و طول زیادی 

برخوردار باشند تا بتوانند به درستی در سلول خوانده شوند. 
همچنی��ن تاخیر مدار در خواندن صفر، نوش��تن صف��ر و یک پایین تر 
اس��ت که باعث مي شود مدار ما با سرعت باالتر کار کند. تنها استثناء 
در خواندن مقدار یک اس��ت که س��لول 12 ترانزیستوری قبلی دارای 
تاخیر کمتری اس��ت، که در واقع مقدار ی��ک را با توجه به اینکه یک 

خط خواندن دارد همیشه ثابت درنظر گرفته مي شود.



فصلنامه

علمـي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

11      سال هفتم/ شماره13/ تابستان 1399

شکل 9: تاخير بين مدار پيشنهادی و سلول 12 ترانزيستوری در ]1۶[

شکل1۰: تاخير بين مدار پيشنهادی و سلول ۶ ترانزيستوری

شکل11: شبيه سازی SNM خواندن در 12ترانزيستوری در ]1۶[

شکل12: شبيه سازی SNM خواندن در 12ترانزيستوری پيشنهادی

شکل )11( و )12( نمونه SNM را در سلول 12 ترانزیستوری قبلی و 
مدار پیشنهادی ما نش��ان مي دهد. همان طور که قابل مشاهده است، 
مدار ما دارای ش��کلی پروانه مانند اس��ت و مقدار آن 0/3۹3 اس��ت، 
در حالی که RSNM برای مدار در ]16[ به ش��کل پروانه ای نیس��ت و 

درنتیجه، قابل محاسبه نیست.
در ش��کل )11( با توجه به اینکه باید بال های منحنی به ش��کل مربع 
نزدیکتر باش��ند و کل صفحه را شامل شوند نتیجه حاصله بسیار بهتر 

اس��ت و مقدار نویز اس��تاتیک خواندن را افزایش می دهند. در سلول 
حافظه 12 ترانزیستوری قبلی با توجه به استفاده از یک خط خواندن 
مقدار Q تغییری ندارد و همیش��ه ثابت در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 

دارای SNM نامشخصی در خواندن نسبت به مدار پیشنهادی دارد.
همانطور که در جدول )1( نشان داده شده است، مصرف انرژی نوشتن 
»0« و »1« به SRAM 12T پیش��نهادی 42 و 40 نانووات اس��ت که 
کمتر از س��لول های بررسی شده 12 ترانزیستور و شش ترانزیستوری 

است.
جدول 1: نتايج مقايسه توان مصرفی مدار پيشنهادی با سلول 6T و12T قبلی

Parameter Conventional 
6T SRAM

A robust 12T 
SRAM

Proposed 12T 
SRAM

Write 0(nw) 54 300 42
Write 1(nw) 56 307 40

Read 0(nw) 48 1035 23

Read 1(nw) 49 340 23

در جدول)2( تاخیر در خواندن و نوش��تن و یا همان س��رعت عملکرد 
سلول پیش��نهادی طراحی شده با سلول حافظه شش ترانزیستوری و 
12 ترانزیستور  نشان داده شده است، سرعت سلول حافظه پیشنهادی 
در شرایط برابر با سلول 12 ترانزیستوری طراحی شده در سال 2017 
بهبود چش��مگیری داشته اس��ت و حتی نسبت به سلول حافظه شش 
ترانزیس��توری با توجه به دو برابر شدن تعداد ترانزیستورها نیز تاخیر 

آن همچنان کمتر است.

جدول 2: مقايسه تاخير در مدار پيشنهادی با سلول 6T و12T قبلی

Parameter Conventional 
6T SRAM

A robust 
12T SRAM

Proposed 
12T SRAM

Delay Read 0 (nsec) 5.2 8.15 3.9

Delay Read 1 (nsec) 34.3 29.21 33

Delay Write 0 (nsec) 33.2 48.13 32

Delay Write 1 (nsec) 51.5 222.43 51

همان طور که در جدول )3( آورده ش��ده و در ش��کل)12( نیز مشهود 
اس��ت، نویز استاتیکی خواندن در مدار پیشنهادی به طور کامل نسبت 

به دو مدار مقایسه شونده بهبود داشته است.
جدول 3: مقايسه نيوز استاتيکی خواندن و نوشتن در مدار پيشنهادی

 با سلول 6T و12T قبلی

Parameter  Conventional
6T SRAM

A robust 
12T SRAM

Proposed
12T SRAM 

Write Static Noise 
Margin (v) 0.371 0.445 0.533

Read Static Noise 
Margin (v) 0.106 --- 0.359

ش��کل )13( و )14( شبیه س��ازی SNM عملیات نوشتن را در سلول 
12 ترانزیس��توری قبلی و مدار پیشنهادی ما نشان مي دهد. همانطور 
که مش��خص است نوشتن SNM برای سلول حافظه 12 ترانزیستوری 
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پیش��نهادی 0.533 اس��ت در حال��ی ک��ه SNM ب��رای س��لول 12 
ترانزیستوری قبلی 0.445 است، که این نتایج نشان از بهبود عملکرد 

در سلول حافظه پیشنهادی دارد.

شکل13: شبيه سازی SNM نوشتن در 12ترانزيستوری قبلی

شکل1۴: شبيه سازی SNM نوشتن در 12ترانزيستوری قبلی

همان طورکه در شکل )13( مشخص است مقدار نمودار هنگام نوشتن 
به صفر نمی رسد که نشان از عملکرد بد سلول 12 ترانزیستوری قبلی 
در نوش��تن صفر دارد. اما این مش��کل همان گونه که در ش��کل )14(

قابل مشاهده است به طورکامل در سلول حافظه پیشنهادی ما برطرف 
شده است.

۵- نتيجه گيری
ما یک سلول حافظه استاتیک جدید 12 ترانزیستوری با مدار خواندن 
و نوشتن جداگانه پیشنهاد داده ایم. سلول پیشنهادي12 ترانزیستوری 
از انرژی کمتری برخوردار اس��ت و س��رعت باالیی دارد و در عملیات 
خواندن و نوش��تن پایدار است. هدف از پیشنهاد این مدار بهینه سازی 
دو پارامتر SNM و توان بوده است. به طوری که ترانزیستورهای MND و 
 MNL2 و MNL1 نوشتن و ترانزیستورهای SNM موجب افزایش MPU
و MNR1 و MNR2 موجب افزایش SNM خواندن مي ش��وند. مدار ما 
با سلول 12 ترانزیس��توری قبلی و سلول شش ترانزیستوری معمولی 
مقایسه شده است. نتایج شبیه س��ازی در جدول )1( نشان می دهند، 
که مدار ما در مقایس��ه با مداره��ای قبلی از مصرف انرژی کمتری در 
خواندن و نوش��تن مقدار صفر و یک در سلول حافظه برخوردار است. 
سرعت مدار در نوشتن »1« و »0« و خواندن »1« نیز بهتر است. تنها 
استثنا در خواندن »0« است که سلول 12 ترانزیستوری قبلی سرعت 
 SNM خواندن و SNM بهتری داشت. همچنین این مدار پیشنهادی از

نوشتن باالتری نسبت به سلول های برخوردار است. 
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