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ԹԹԹԹվայինվայինվայինվային    ինտեգրալինտեգրալինտեգրալինտեգրալ    սխեմաներում արտահոսքի սխեմաներում արտահոսքի սխեմաներում արտահոսքի սխեմաներում արտահոսքի հզորությանհզորությանհզորությանհզորության    
ծախսիծախսիծախսիծախսի    չափմանչափմանչափմանչափման    ևևևև    արդյունքներիարդյունքներիարդյունքներիարդյունքների    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    

ավտոմատացված համակարգավտոմատացված համակարգավտոմատացված համակարգավտոմատացված համակարգ    

Ղուկասյան ՍևակՂուկասյան ՍևակՂուկասյան ՍևակՂուկասյան Սևակ    
Վարդանյան ՀայկՎարդանյան ՀայկՎարդանյան ՀայկՎարդանյան Հայկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ԳՄԻՍ, թվային և անալոգային ենթա-

հանգույցներ, ենթահանգույցների տարբերակում, ստանդարտ 
բջիջների գրադարան, փականային մակարդակի նկարագիր, ՊԼՋ, 
շեմային լարում 

Ներածություն։Ներածություն։Ներածություն։Ներածություն։ Ներկայումս շատ են օգտագործվում մարտկոց-
ներով սնվող գերմեծ ինտեգրալ սխեմաները (ԳՄԻՍ)։ Նրանցում 
կարևորագույն չափանիշ է հզորության ցածր ծախսը։ Հաշվի 
առնելով նաև աշխատանքային հաճախությունների բարձրացումը, 
որի հետևանքով հզորության ծախսն էլ ավելի է մեծանում [10, 82-
85], ԻՍ-ի նախագծման կարևորագույն փուլերից են ցածր էներգա-
սպառման մեթոդների կիրառումը [6, 28-31; 8, 6-21] և հզորության 
ճշգրիտ չափումը։  

Ինչպես հայտնի է, կոմպլեմենտար մետաղ օքսիդ կիսահա-
ղորդիչ (ԿՄՕԿ) սխեմաների հզորության ծախսը հաշվվում է 
հետևյալ բանաձևի միջոցով, որտեղ ընդհանուր հզորությունը 
ներկայացվում է որպես դինամիկ և ստատիկ հզորությունների 
գումար [11, 590-593]։ 

  ������ =	��	
��� + ������ ,   (1) 
14 նմ-ից փոքր տեղնոլոգիաներում Pstatic-ն սկսել է գերազանցել 

Pdynamic-ին, ուստի շատ կարևոր են Pstatic-ի կարճ ժամանակում 
չափումը նախագծման ընթացքում և անհրաժեշտության դեպքում 
նախագծի մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարումը: 

Արտահոսքով պայմանավորված հզորության ծախսը ներկա-
յացվում է որպես ենթաշեմային և փականի օքսիդի արտահոսքերի 
հզորությունների գումար։ Ենթաշեմային արտահոսքի հոսանքը 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով [4, 1-6]՝ 	 	���� = ����� �� ����.��� !"�#$%� 	:		 (2)	
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Գոյություն ունեն չափման տարբեր մեխանիզմներ, որոնց 
հիմքում հիմնականում ընկած են լինում երկու պարամետր՝ 
չափման ճշգրտությունը և չափման տևողությունը։ Ակնհայտ է, որ 
չափման ճշգրտության աճին զուգընթաց աճում է նաև չափման 
տևողությունը։ 

Ճշգրիտ չափման համար օգտագործում են spice մոդելավո-
րումներ [3, 6-18; 7], որոնք մեծ նախագծերի համար կարող են բա-
վական երկար ժամանակ պահանջել։ 

Թվային ԻՍ-երում հզորության ծախսի արագ հաշվարկների 
համար ժամանակի ընթացքում մշակվել են մեթոդներ, որոնց 
ճշտությունը ավելի ցածր է՝ համեմատած spice մոդելավորման 
հետ։ Նմանատիպ մոտեցմամբ աշխատում է «Սինոփսիս» ընկերու-
թյան PrimeTime ծրագրային գործիքը [5, 5-12; 9]։ 

Թվային հանգույցներԹվային հանգույցներԹվային հանգույցներԹվային հանգույցներըըըը    և դրանց ստուգման միջոցները։և դրանց ստուգման միջոցները։և դրանց ստուգման միջոցները։և դրանց ստուգման միջոցները։ 
Թվային հանգույցների նախագծումը հիմնականում կատարվում է 
ավտոմատացված նախագծման գործիքների միջոցով, քանի որ այդ 
հանգույցներում, ի տարբերություն անալոգային սխեմաների, ազ-
դանշանների համար օգտագործվում են երկու ակտիվ մակարդակ-
ներ՝ տրամաբանական “1” և “0” մակարդակները։ Դրանք սովորա-
բար նկարագրվում և նախագծվում են՝ կիրառելով մոդելավորման 
համար նախատեսված լեզուներ (Verilog) [2, 46-188]: Ավտոմա-
տացված նախագծման գործիքների օգնությամբ այդ նկարագրերից 
սինթեզվում են համապատասխան սխեմաները նախապես նախա-
գծված գրադարանների միջոցով։ Որի արդյունքում թվային ենթա-
հանգույցների տրամաբանությունը ներկայացվում է ստան-դարտ 
բջիջների և նրանց միջմիացումների տեսքով։ Ֆիզիկական նախա-
գծման արդյունքում ստացվում է նախագծի վերջնական տեսքը,    
[1, 14-52] որից ստացած քաղվածքների և փականային մակար-
դակի նկարագրի միջոցով կարելի է չափել նախագծի արտահոսքի 
հզորության ծախսը: 

Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակման 
անհրաժեանհրաժեանհրաժեանհրաժեշտությունը: շտությունը: շտությունը: շտությունը: ԻՍ-երի ֆունկցիոնալության ամբողջակա-
նությունն ապահովելու համար անհրաժեշտություն է առաջանում 
նախագծում կիրառել և՛ անալոգային, և՛ թվային ենթահանգույց-
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ներ, քանի որ շատ դեպքերում անհնար է խնդրի լուծմանը հասնել 
առանց անալոգային ենթահանգույցների օգտագործման։ Դա հան-
գեցնում է նախագծման և նախագծի ստուգման խնդիրների բար-
դացման։ Ընդհանուր սխեմայի ստուգման համար կարիք է առա-
ջանում համակցել վերոնշյալ մեթոդները։    

Նշված համակցությունն իրականացնելու համար անհրաժեշ-
տություն է առաջանում նախագծի մեջ ինչ-որ կերպ տարբերակել և 
առանձնացնել անալոգային և թվային ենթահանգույցները։ Տարբե-
րակումը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր ենթահանգույցի համար 
կիրառել իրեն հարմար մոտեցում։ 

Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը: Առաջարկվող մոտեցումը թույլ է 
տալիս նախագծի արդյունքում ստացված փականային մակար-
դակի verilog նկարագրի և ստանդարտ բջիջների գրադարանների 
օգնությամբ նախագծի մեջ տարբերակել անալոգային և թվային 
ենթահանգույցները, որի արդյունքում էլ հնարավոր է դառնում 
չափել թվային հանգուցի արտահոսքի հզորության ծախսը։ Մոտե-
ցումն իրականացվում է նկ. 1-ում բերված ալգորիթմի միջոցով։    

Առաջին քայլով մուտքագրվում են փականային մակարդակով 
verilog նկարագիրն ու ստանդարտ բջիջների գրադարանը։ Փակա-
նային մակարդակի նկարագիրը ենթարկվում է վերծանման և 
առանձնացվում են բոլոր ենթահանգույցները։ Գրադարանները ևս 
վերծանվում են և առանձնացվում են բոլոր բջիջները։ 

Երբ բոլոր մուտքային տվյալները վերծանված են, համակարգը 
սկսում է նախագծի բոլոր ենթահանգույցները համապատասխա-
նեցնել գրադարանի հետ։ Այն ենթահանգույցները, որոնց բաղադ-
րակազմի բոլոր անդամները հանդիսացել են ստանդարտ բջիջներ, 
ներկայացվում են որպես թվային ենթահանգույցներ։ Իսկ նրանք, 
որոնց համար հնարավոր չի եղել գտնել համապատասխան բջիջ, 
անալոգային ենթահանգույցներ են, քանի որ անալոգային ենթա-
հանգույցները հիմնված չեն ստանդարտ գրադարանում առկա 
բջիջների վրա։ 

Անալոգային և թվային ենթահանգույցների տարբերակումից 
հետո թվային ենթահանգույցում պարունակող բոլոր ստանդարտ 
բջիջների արտահոսքի հզորությունները, որոնք նշված են գրադա-
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րանում, գումարվում են իրար, ինչի արդյունքում ստացվում է 
ամբողջ սխեմայի արտահոսքի հզորության ծախսը, և արդյունք-
ները գրանցվում են Excel ֆայլի մեջ: 

    
Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 1. Առաջարկվող մոտեցման     

ալգորիթմի բլոկալգորիթմի բլոկալգորիթմի բլոկալգորիթմի բլոկ----սխեմանսխեմանսխեմանսխեման    
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Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։
Նշված ալգորիթմի հիման վրա կառուցվել է ավտոմատացված 
համակարգ, որի հետ աշխատանքը հեշտացնելու համար նախա
գծվել է գրաֆիկական միջավայր։ Գրաֆիկական միջավայրի 
պատուհանը բերված է նկ. 2-ում։ 

 

Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 2. Առաջարկվող մոտեցման     
գրաֆիկական պատուհանըգրաֆիկական պատուհանըգրաֆիկական պատուհանըգրաֆիկական պատուհանը    

    
“gate level verilog file” դաշտի միջոցով նախագծողին հնա

րավորություն է տրվում ներմուծել նախագծի verilog 
“set lib path” դաշտում անհրաժեշտ է տալ ստանդարտ բջիջների 
գրադարանների տեղը, իսկ “top module name” դաշտում գրել 
գլխավոր հանգույցի անունը: Այնուհետև սեղմելով “Parse” 
համակարգը կսկսի թվային և անալոգային ենթահանգույցների 
տարբերակումը նախագծի մեջ, ինչից հետո էկրանի
նկ. 3-ում բերված պատուհանը, որի միջոցով նախագծողը կարող է 
ընտրել առկա ստանդարտ բջիջների գրադարաններից անհրա
ժեշտ ՊԼՋ-ով (պրոցես, լարում, ջերմասիճան) գրադարանները, 
որոնց համար անհրաժեշտ է կատարել չափումը: 

Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։Առաջարկվող մոտեցման ավտոմատացված համակարգը։ 
Նշված ալգորիթմի հիման վրա կառուցվել է ավտոմատացված 

կարգ, որի հետ աշխատանքը հեշտացնելու համար նախա-
է գրաֆիկական միջավայր։ Գրաֆիկական միջավայրի 

 

դաշտի միջոցով նախագծողին հնա-
verilog նկարագիրը: 

դաշտում անհրաժեշտ է տալ ստանդարտ բջիջների 
դաշտում գրել 
“Parse” կոճակը 

համակարգը կսկսի թվային և անալոգային ենթահանգույցների 
տարբերակումը նախագծի մեջ, ինչից հետո էկրանին կհայտնվի 

ում բերված պատուհանը, որի միջոցով նախագծողը կարող է 
ընտրել առկա ստանդարտ բջիջների գրադարաններից անհրա-

պրոցես, լարում, ջերմասիճան) գրադարանները, 
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Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման Նկար 3. Առաջարկվող մոտեցման     

գրաֆիկականգրաֆիկականգրաֆիկականգրաֆիկական    պատուհանըպատուհանըպատուհանըպատուհանը    
    
Ստացված արդյունքները: Ստացված արդյունքները: Ստացված արդյունքները: Ստացված արդյունքները: Համակարգը աշխատեցնելուց հետո 

այն գեներացնում է Excel ֆայլ, որում գրանցում է սպառվող 
արտահոսքի հզորության արժեքները, ինչպես նաև նախագծում 
օգտագործված ստանդարտ բջիջների քանակը: Նկ. 4-ում բերված 
են saed14նմ տեխնոլոգիայի գրադարանների հիման վրա նախա-
գծված ChipTop պրոցեսսորի սպառած արտահոսքի հզորության 
արժեքները: 

    

Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Նկար 4. Ստացված արդյունքները գրանցված Excel Excel Excel Excel ֆայլի պատուհանումֆայլի պատուհանումֆայլի պատուհանումֆայլի պատուհանում    

leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount

0.075870251 3495 0.325121336 1206 0.011460857 516 2.927182442 1890 3.339634886 7107

leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount

2.37255E-05 3495 2.33231E-05 1206 3.74855E-06 516 0.00018863 1890 0.000239427 7107

leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount leakage (mW) amount

0.000399793 3495 0.003600595 1206 0.000108071 516 0.040736699 1890 0.044845159 7107

tt0p8v25c

SAEDHVT14 SAEDLVT14 SAEDRVT14 SAEDSLVT14 total

ss0p72vm40c

SAEDHVT14 SAEDLVT14 SAEDRVT14 SAEDSLVT14 total

ff0p88v125c

SAEDHVT14 SAEDLVT14 SAEDRVT14 SAEDSLVT14 total
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Ինչպես երևում է նկ. 4-ից ստացվել են արտահոսքի հզորու-
թյան արժեքները և բջիջների քանակը նախագծողի կողմից 
ընտրած ՊԼՋ-ով գրադարանների համար, ընդ որում ամեն շեմա-
յին լարմամբ գրադարանի համար ստացվել են իր արժեքները և 
վերջում ընդհանուր՝ ամբողջ թվային ենթահանգույցի սպառած 
արտահոսքի հզորության արժեքը և օգտագործված ստանդարտ 
բջիջների քանակը: 

Բացի նկ. 4-ում բերված պատուհանից՝ Excel ֆայլում գեներաց-
վում է մեկ այլ՝ ավելի մանրամասն պատուհան, որտեղ բերված է 
ամեն շեմային լարմամբ գրադարանից օգտագործված բոլոր տար-
րերը, իրենց ծախսած հզորությամբ, ինչպես նաև թե ամեն տարրից 
քանի հատ է օգտագործվել: Նկարագրված պատուհանը բերված է 
նկ. 5-ում: 

 
Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Եզրակացություն: Հետազոտվել են ԳՄԻՍ-ներում ստու-

գումներ և չափումներ կատարելու բարդությունները կապված 
միևնույն սխեմայում անալոգային ու թվային ենթահանգույցների 
կիրառումից։ Ցույց է տրվել, որ ստուգումները հեշտացնելու հա-
մար անհրաժեշտ է ընդհանուր սխեմայում տարբերակել անալո-
գային և թվային ենթահանգույցները։ Մշակվել է ալգորիթմ, որը 
փականային մակարդակի verilog նկարագրման և ստանդարտ 
բջիջների գրադարանների միջոցով նախագծի նկարագրման մեջ 
տարբերակում և առանձնացնում է թվային և անալոգային ենթա-
հանգույցները, որից հետո չափվում է թվային ենթահանգույի 
սպառած արտահոսքի հզորությունը։ Առաջարկված ալգորիթմի 
հիման վրա մշակվել է գրաֆիկական միջավայրով ավտոմատաց-
ված համակարգ, որի կիրառումը հեշտացնում է չափումների 
գործընթացը և արդյունքների վերլուծությունը։    
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ՆկաՆկաՆկաՆկար ր ր ր 5555. . . . ՍտացվածՍտացվածՍտացվածՍտացված    արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    գրանցվածգրանցվածգրանցվածգրանցված        
Excel Excel Excel Excel ֆայլիֆայլիֆայլիֆայլի    պատուհանումպատուհանումպատուհանումպատուհանում    

    
    

        

corner cell_name leakage (mW) amount total_leakage (mW) 

saed14hvt_ff0p88v125c

SAEDHVT14_EN3_1 0.00008149 33 0.00268917

SAEDHVT14_AO221_0P5 0.00002196 754 0.01655784

SAEDHVT14_OAI21_0P5 0.00002025 991 0.02006775

SAEDHVT14_BUF_U_0P5 0.000009673 177 0.001712121

SAEDHVT14_OAI22_0P5 0.00001226 465 0.0057009

SAEDHVT14_OA2BB2_V1_1 0.00002667 584 0.01557528

SAEDHVT14_EN3_U_0P5 0.00007534 30 0.0022602

SAEDHVT14_ND2_CDC_1 0.00001226 4 0.00004904

SAEDHVT14_FDPCBQ_V2_1 0.00006377 1 0.00006377

SAEDHVT14_BUF_UCDC_1 0.00001944 1 0.00001944

SAEDHVT14_AO21_U_0P5 0.00001887 3 0.00005661

SAEDHVT14_ND2_CDC_0P5 0.00001226 15 0.0001839

SAEDHVT14_AO21B_0P5 0.00001854 393 0.00728622

SAEDHVT14_AO221_1 0.00003073 10 0.0003073

SAEDHVT14_CLKSPLT_8 0.0002557 1 0.0002557

SAEDHVT14_AN2_MM_1 0.0001887 13 0.0024531

SAEDHVT14_AO32_1 0.00002812 15 0.0004218

SAEDHVT14_ND3B_1 0.00003291 1 0.00003291

SAEDHVT14_NR4_0P75 0.0000374 1 0.0000374

SAEDHVT14_FDPCBQ_V2LP_0P5 0.0000466 3 0.0001398 3495 0.075870251

saed14lvt_ff0p88v125c

SAEDLVT14_INV_8 0.0004826 1 0.0004826

SAEDLVT14_BUF_3 0.0002358 518 0.1221444

SAEDLVT14_AN4_1 0.0001752 2 0.0003504

SAEDLVT14_FSDPSYNRBQ_V2LP_0P5 0.000432 1 0.000432

SAEDLVT14_AOI31_0P5 0.0001406 1 0.0001406

SAEDLVT14_TIE0_V1_2 0.000001272 13 0.000016536

SAEDLVT14_EN3_1 0.0004234 285 0.120669

SAEDLVT14_AN2_1 0.0001306 1 0.0001306

SAEDLVT14_OAI22_1 0.0002103 384 0.0807552 1206 0.325121336

saed14rvt_ff0p88v125c

SAEDRVT14_EN3_U_0P5 0.00006753 72 0.00486216

SAEDRVT14_AO221_0P5 0.00001958 96 0.00187968

SAEDRVT14_AN4_1 0.00002387 1 0.00002387

SAEDRVT14_CLKSPLT_8 0.0002333 1 0.0002333

SAEDRVT14_INV_16 0.0001696 1 0.0001696

SAEDRVT14_OR2_MM_0P5 0.00001427 14 0.00019978

SAEDRVT14_ND3B_0P75 0.0000315 1 0.0000315

SAEDRVT14_FSDPSYNRBQ_V2LP_0P5 0.00006689 8 0.00053512

SAEDRVT14_EN3_1 0.00007284 12 0.00087408

SAEDRVT14_AO22_1 0.00002222 16 0.00035552

SAEDRVT14_NR2_ISO_1 0.0000106 136 0.0014416

SAEDRVT14_OA21_1 0.00002239 1 0.00002239

SAEDRVT14_INV_S_0P5 0.000005301 157 0.000832257 516 0.011460857

saed14slvt_ff0p88v125c

SAEDSLVT14_FDPCBQ_V2LP_0P5 0.001125 704 0.792

SAEDSLVT14_AN2_MM_1 0.003917 28 0.109676

SAEDSLVT14_NR2_MM_0P5 0.0001994 1 0.0001994

SAEDSLVT14_NR4_0P75 0.0006777 8 0.0054216

SAEDSLVT14_AO221_0P5 0.0004276 5 0.002138

SAEDSLVT14_EO2_V1_0P75 0.0005422 1 0.0005422

SAEDSLVT14_ND2_CDC_1 0.0003686 66 0.0243276

SAEDSLVT14_INV_0P5 0.0001219 129 0.0157251

SAEDSLVT14_OR4_1 0.0006554 97 0.0635738

SAEDSLVT14_OA21B_U_0P5 0.0005867 13 0.0076271

SAEDSLVT14_FSDPSYNRBQ_V2LP_0P5 0.001674 1 0.001674

SAEDSLVT14_FDP_V2LP_1 0.001352 1 0.001352

SAEDSLVT14_AN3_0P75 0.0005821 3 0.0017463

SAEDSLVT14_ADDF_V1_1 0.001548 63 0.097524

SAEDSLVT14_AO21_1 0.0005509 4 0.0022036

SAEDSLVT14_NR3_1 0.0008747 1 0.0008747

SAEDSLVT14_OR3_0P75 0.0005386 2 0.0010772

SAEDSLVT14_OAI21_0P5 0.0003055 4 0.001222

SAEDSLVT14_TIE1_4 0.000001371 2 0.000002742

SAEDSLVT14_INV_S_1 0.002476 69 0.170844

SAEDSLVT14_INV_S_0P75 0.0001845 7 0.0012915

SAEDSLVT14_ND3B_0P75 0.0008686 32 0.0277952

SAEDSLVT14_INV_1 0.002476 645 1.59702

SAEDSLVT14_AOI21_0P5 0.0003311 4 0.0013244 1890 2.927182442

7107 3.339634886
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ААААвтоматизированнаявтоматизированнаявтоматизированнаявтоматизированная    система измерения система измерения система измерения система измерения потребляемой мощностипотребляемой мощностипотребляемой мощностипотребляемой мощности    
утечкиутечкиутечкиутечки    ииии    анализа резуланализа резуланализа резуланализа резулььььтатовтатовтатовтатов    в цифрв цифрв цифрв цифроооовыхвыхвыхвых    интинтинтинтеееегралгралгралгралььььных схемахных схемахных схемахных схемах    

    Гукасян СевакГукасян СевакГукасян СевакГукасян Севак    
    Варданян АйкВарданян АйкВарданян АйкВарданян Айк    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: СБИС, цифровые и аналоговые подблоки, 

различение блоков, библиотека стандартных ячеек, описание вентильного 
уровня, ПНТ, пороговое напряжение 

В современных сверхбольших интегральных схемах (СБИС) основ-
ными требованиями проектирования являются высокая скорость и функ-
циональность. Для этого рабочие частоты увеличиваются, а размеры 
элементов уменьшаются. Изменения этих параметров вызывают увеличе-
ние тока утечки, что значительно увеличивает энергопотребление цепи. 
Поскольку в современных конструкциях СБИС электропитание очень 
часто обеспечивается от батарей, поэтому наиболее важными критериями 
конструкции являются измерение потребляемой мощности интегральной 
схемы (ИС) и анализ результатов.  

Принимая во внимание проблемы точной оценки энергопотребления в 
микросхемах, в этой статье предлагается новый подход к измерению 
мощности утечки путем разделения цифровых и аналоговых подблоков в 
описании вентильного уровня. На основе предложенного подхода разрабо-
тана автоматизированная система с графическим интерфейсом, которая дает 
разработчику возможность легко измерить потребляемую мощность утечки 
цифровых ИС (которые также могут содержать аналоговые подблоки) с 
определенной точностью. Автоматизированная система дает возможность 
измерять потребляемую мощность утечки всей цепи, а также мощность 
утечки, потребляемую всеми логическими элементами, и их количество в 
цепи. После импорта данных, необходимых для измерений, автоматизиро-
ванная система, разделяя цифровые подблоки в цифровой ИС, выполняет 
необходимые измерения и записывает результаты в файл Excel. 
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AAAAn n n n AAAAutoutoutoutomated mated mated mated SSSSystem of the ystem of the ystem of the ystem of the MMMMeasurement of easurement of easurement of easurement of LLLLeakage eakage eakage eakage PPPPower ower ower ower 
CCCConsumption and onsumption and onsumption and onsumption and AAAAnalysis of the nalysis of the nalysis of the nalysis of the RRRResults in esults in esults in esults in DDDDigital igital igital igital IIIIntegrated ntegrated ntegrated ntegrated CCCCircuitsircuitsircuitsircuits    

                                Ghukasyan SevakGhukasyan SevakGhukasyan SevakGhukasyan Sevak    
    Vardanyan HaykVardanyan HaykVardanyan HaykVardanyan Hayk    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: VLSI, digital and analog sub-blocks, sub-blocks partitioning, 

standard cells library, gate level description, PVT, threshold voltage 
In the modern very large integrated circuits (VLSI), one of the 

requirements for design is the high speed and functionality. To ensure the 
mentioned increases, operational frequencies are increased, and the 
technologies are scaled. The changes of those parameters cause the increase of 
the leakage current, which significantly increases the power consumption of a 
circuit. Because in the modern VLSI designs power supply very often is 
provided by batteries, therefore the most important criteria of the design are 
the measurement of power consumption of the integrated circuit (IC) and the 
analysis of results. 

Taking into consideration the accurate estimation challenges of power 
consumption in ICs, in this article, a new approach of leakage power 
measurement is proposed, by partitioning digital and analog sub-blocks in gate 
level description of design. Based on the proposed approach, an automated 
system with graphical interface is developed, which gives an opportunity to 
easily measure the consumed leakage power of digital ICs (which can also 
contain analog sub-blocks) with some accuracy. An automated system gives a 
chance to measure leakage power consumption of the whole circuit, as well as 
the leakage power consumed by all logic elements and their quantity in the 
circuit. After importing the data needed for the measurements, the automated 
system, by separating the digital sub-blocks in the digital IC, performs the 
necessary measurements and records the results in the Excel file. 
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