ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑُﺮدﻫﺎی ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎدرﺑﻮرد؛ ﺳﻼم Si-IF

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮور .در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه را روی ﯾﮏ ﺑﺮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ،ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ ) (PCBﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد PCB .در
واﻗﻊ راﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻣﺪار ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣﺎن
ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ  PCBاﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن راﻫﮑﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺷﺮ  PCBﺧﻼص ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ و ارزانﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎدرﺑﻮرد؛ ﺳﻼم  « Si-IFﮐﻪ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در وبﺳﺎﯾﺖ اﺳﭙﮑﺘﺮوم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯽﻧﻮﯾﺰ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ را ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮی
از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ
راﻫﮑﺎر ﮐﻪ  Si-IFﺳﺮﻧﺎم ) (silicon-interconnect fabricﻧﺎم دارد ،ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮد ﻣﺪار
ﭼﺎﭘﯽ ،ﺳﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﻣﺪار ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻇﺮاﻓﺖ ﺳﯿﻢﺑﻨﺪی درون ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮاﻓﺘﯽ در
ﺳﯿﻢﺑﻨﺪی ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺻﺮف ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮ ،دادهﻫﺎ را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
 Si-IFﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد .ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﺷﻮار و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﺗﺮاﺷﻪ ) (SoCرا ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪSoC .
در اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﺮوزی از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
از ﭼﯿﭗﻟﺖﻫﺎی )ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن دایﻟﺖ( ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﺳﺎدهﺗﺮ اﺳﺖ را روی ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اِیاِمدی ،اﯾﻨﺘﻞ و اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﭗﻟﺖﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﺪه  Si-IFﻣﺴﯿﺮ ﻓﻮق را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﮐﺎﺑﻮس ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺮاﺷﻪ
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺬف ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ  SoCﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آنﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ را روی ﺗﮑﻪای از
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺎی دﻫﯿﻢ .ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺮاﺷﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪ و اﯾﻦ اﺟﺰا را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺗﺮاﺷﻪ را در ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ
ﺗﺮاﺷﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ در اﻧﺪازه ﺗﺮاﺷﻪ و ﻣﺤﻔﻈﻪاش دﺳﺖﮐﻢ

دو ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻣﺪار اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و وزن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮاﻓﺖ و وزن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻞ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪار ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ در روش ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،از
ﯾﮏ ﺳﻮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش را ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ دادهاﯾﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدهاﯾﻢ.
اﯾﻦ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از
داده ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه دﺷﻮار
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﺮاﺷﻪ را
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ دﻟﯿﻞ آن ،وﺟﻮد ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﺮدازش ﻓﺎرغ از اﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻤﺮﯾﺴﺘﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﯾﺮ ،ﭘﺮدازش ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺎرغ از اﺑﺮ

راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪون ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ
ﻫﺪف از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻣﺮوزی اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺪار ﭼﺎﭘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻄﺢ ،دﺷﻮار اﺳﺖ
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﻄﺢ آنﻫﺎ ﺗﺎب ﺑﺮدارد .ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﺮد
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ) (warpageﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﻧﻘﺎط ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰اﺗﺼﺎل را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﻪ و ورود و ﺧﺮوج
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺮاﺷﻪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری
اﺗﺼﺎﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﻇﺮﯾﻒ روی ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۱ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت  ۵۰۰ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮی روی  PCBﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن روی  ،PCBﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
روی ﯾﮏ وﯾﻔﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻧﺎزک ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۵۰۰ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺗﺎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﻓﻈﻪ،
ﭼﯿﭗﻟﺖﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ و  ،RFﻣﺎژولﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ و ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻠﻒﻫﺎ و ﺧﺎزنﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
روی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺪارﭼﺎﭘﯽ ﻣﻌﻤﻮل ،ﯾﮏ وﯾﻔﺮ
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎومﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﻣﺴﻄﺢﺗﺮ از  PCBﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮد را ﺣﻞ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ و ﺑﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﺮاﺷﻪ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ )ﺳﯿﻠﮑﻮن( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ روی
اﯾﻦ دو ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺰرگ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺎط
ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی ﻧﻘﺎط ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری از ﭘﯿﻦ ﻣﺴﯽ )(pillar
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺑﻌﺎدی در ﺣﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺮو و
ﺣﺮارت ،ﭘﻮرتﻫﺎی ﻣﺴﯽ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﯽ ،روی ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ
ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﯾﯽ
ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

ﺣﺬف  PCBاز ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻮرتﻫﺎی ورودی-ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮاﺷﻪ را در ﻓﻮاﺻﻞ  ۱۰ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮی ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  ۵۰۰ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮی روش  PCBﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﺷﻤﺎر ﭘﻮرتﻫﺎی ورودی-ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮاﺷﻪ را  ۲۵۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ را
روی  Si-IFﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی  PCBﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  Si-IFﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼف  PCBو ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ،ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﯾﮏ ﻫﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﺣﺮارت اﺳﺖ .ﺑﺮای دﻓﻊ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺮﻣﺎﺑﺮﻫﺎ را در دو ﻃﺮف  Si-IFﻧﺼﺐ ﮐﺮد .دﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮارت اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ،PCBﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در روش  Si-IFﮔﺮانﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﯾﮏ  PCBﻫﺸﺖ
ﻻﯾﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﻔﺮ  Si-IFﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺮاﺷﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮد ﻣﺪار و ﺟﻤﻊﺗﺮ ﺷﺪن ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺮﺗﺮی  Si-IFدر ﻣﻘﺎﺑﻞ  PCBرا ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

شکل- ۱
مقایسها
ی بین
Si-IF
)سمت چپ
تصویر(
و روش
مرسوم
نصب
تراشه
بستهبند
ی شده
روی برد
مدار چاپی )سمت راست( .در روش  ،Si-IFتراشهها با اتصالات بیشتر و متراکمتری به اجزای مدار
متصل شده و دفع حرارتی هم بهتر انجام میشود.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎلﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻓﻊ ﺣﺮارت ،در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  Si-IFﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﻣﺪار ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻫﻢ از ﻫﺰار ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻨﮏﺳﺎزی را ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از اﯾﻦ ،ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮ آرم ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Si-IFﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪازه ﺑﺮد  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وزن آن ﻫﻢ از  ۲۰ﮔﺮم ﺑﻪ ۸
ﮔﺮم رﺳﯿﺪ .اﻣﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  Si-IFوﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  Si-IFﻃﺮاﺣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻤﮏ  Si-IFﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻏﻮلآﺳﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻ ،روی ﻫﺮ  PCBدو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﺮدازﻧﺪه وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
راﯾﺎﻧﺸﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺮور ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ را روی ﯾﮏ وﯾﻔﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺎده
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺮاﺷﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﻘﺺ در آن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ راﺑﻄﻪای ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻧﻘﺺ در ﺗﺮاﺷﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .در روش  Si-IFﻣﯽﺗﻮان ﭼﯿﭗﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪون ﺧﻄﺎی آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺰرگﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ راﻫﮑﺎر  Si-IFﭼﻨﯿﻦ

ﺗﺮاﺷﻪای در ﻣﻘﯿﺎس وﯾﻔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ  ۴۰ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﺎ  GPUدر آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۴۰ﭘﺮدازﻧﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را
ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ دﻓﻊ ﺣﺮارت از روی وﯾﻔﺮ ،اﯾﻦﮐﻪ
ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺮق ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(2

شکل - 2دایلتها )یا چیپلتها ( بر بستر سیلیکونی  Si-IFبه هم متصل میشوند .بر خلاف روشهای
مرسوم نصب تراشه روی برد مدار چاپی ،در این روش جدید دایلتها را میتوان با فاصله صد
میکرومتر از هم چید و این ،سرعت انتقال سیگنالها را افزایش داده و مصرف توان را کاهش
میدهد.
ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻟﺖ ،ﺳﯿﻢﺑﻨﺪی ﻇﺮﯾﻒ وﯾﻔﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان را
ﺑﻪ  ۲ﮐﯿﻠﻮوات ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺗﻐﺬﯾﻪ  ۱۲وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﯿﺎده
ﮐﺮدن اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی وﻟﺘﺎژ و ﺧﺎزنﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎیﺟﺎی وﯾﻔﺮ ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪای از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ وﯾﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﻨﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی آﻣﺎده ﺷﻮد.

 SoIFﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای SoC
ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن Si-IF ،راﻫﮑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﺮاداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن  SoCﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .دو دﻫﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ
روی ﺗﺮاﺷﻪ ) (SoCرا ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ روی ﺗﺮاﺷﻪای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﺒﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ SoC .ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻄﺎ و ﻧﻘﺺ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ و اﯾﻦﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰﯾﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻞ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی روی ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ .در اﺳﺘﻔﺎده از  SoCﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری و روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی داﺧﻠﯽ  SoCﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپ Apex.AI
در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدرانﻫﺎ
روش  Si-IFاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺟﺰای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ  SoCرا ﺑﻪ دایﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﺮد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دایﻟﺖ
ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن دایﻟﺖ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی  SoCرا ﻣﯽﺗﻮان در
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی وﯾﻔﺮ ) (system-on-waferﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ روی  ) Si-IFﯾﺎ  (system–on–Si-IFﭘﯿﺎده ﮐﺮد و از
ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺎده ﺷﺪن روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺰای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ) ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺠﺎی ﭼﯿﭗﻟﺖ ،آنﻫﺎ را دایﻟﺖ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ( ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ  Si-IFﺳﻮار ﻧﻤﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﯾﻦ اﺟﺰا در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ  SoCﻣﺮﺳﻮم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ دایﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ دایﻟﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ SoC
ﺑﺰرگ ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﯽ دارد ﺑﺴﺘﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ  SoIFاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ SoIF .ﻫﺮ آنﭼﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭼﯿﭗﻟﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ  SoIFﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،ارزانﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ دایﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮدش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ
ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ دارﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﻣﻮردی ﮐﻪ در روش ﻓﻌﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ  SoCدور از دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺠﺘﻤﻊﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﺮاح اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ دایﻟﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻧﺴﻞﻫﺎ و
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺴﺎزد.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ  SoIFﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  SoCﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ در
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(3

شکل - ۳مجتمعسازی در مقیاس ویفر با
استفاده از  ،Si-IFپهنای باند را افزایش
میدهد و تأخیر را کاهش و در مقایسه با
یک سامانه مبتنی بر برد مدار چاپی ،مصرف
توان کمتری دارد.

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ SoIF
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن ،اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺴﯿﺮی رو ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊﺳﺎزی  Si-IFﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد .اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آزﻣﻮدن دایﻟﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮدﻫﺎی  Si-IFﻫﻢ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻦ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ دﻓﻊ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﮑﺎری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﮏﺳﺎزی و ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻘﯿﺎس وﯾﻔﺮ ) (PowerThermﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺪﻧﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻧﺼﺐ ،ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎ و ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋهای اﺳﺖ و
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻢ روشﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻢ دﻗﺖ ﮐﺮد و راﻫﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
دایﻟﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ
آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  SoIFﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ دایﻟﺖﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﯾﮏ  SoCاز دایﻟﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺮﺳﻮم ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪروزﺳﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در ﯾﮏ دایﻟﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊﺳﺎزی
ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﺸﻐﻮل رﻓﻊ
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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