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Moores lag

Moore 1965

”It went from a measure to an industry driver”

Moore 2015 (after 50 years)



Moores lag

Moores lag baseras i huvudsak på minskande geometrier

Enormt effektivt! Vid Dennard-skalning (konstant elektriskt fält):

Beräkningskapacitet per chip ökar med L-3 vid konstant effekt

Men detta måste rimligen ha ett slut

tox

electron channel
electric field

Minsta tox 1.5nm (pga tunneling)

Minsta transistorlängd, 15nm 

(skydda source från drainfält)

vid FINFET kanske 8nm



Moores lag

Rachel Courtland, Spectrum, Sept. 2016



Moores lag – och sedan?

Moores lag inte längre industriell drivkraft

Den nya drivkraften är hårdvarumedveten 

innovation

Moores lag har gett oss en enormt kraftfull teknologi med 

genomgripande påverkan på samhället.

En fortsatt utveckling baseras på innovationer inom

tillämpningar, kretsteknik, arkitektur, mm., baserat på

kunskap om hårdvarans möjligheter och begränsningar.



Moores lag – och sedan?

Möjligheter och begränsningar

Effektförbrukning, digitalt

Interconnect

Effektförbrukning, analogt



Effektförbrukning, digitalt

P=afcNCLVdd
2

aktivitet

klockfrekvens grindkapacitans

grindantal matningsspänning

databearbetningshastighet

Nedskalning ger lägre grindkapacitans, 

men interconnect tillkommer 

Nedskalning möjliggör lägre Vdd

Men det finns en gräns, 0.8V, kanske 0.25V*

* Minima processors, Finsk startup. 



Effektförbrukning, digitalt

Databearbetningshastiget består av 

önskad beräkning + overhead

Overhead kan vara kontroll, kommunikation och minne

och beror starkt på systemarkitekturen.
(Särskilt den klassiska CPUn har mycket overhead)



Effektförbrukning, digitalt

Mark Horowitz, 2014

Jämförelse mellan mikroprocessor, mikroprocessor+grafikprocessor, 

generell signalprocessor, och specialiserad signalprocessor.

En universell maskin består av flera processortyper anpassade för den aktuella 

mixen av uppgifter. Heterogen multiprocessor.



Ledningar, digitalt

B=bA/L2

datahastighet
P=V2/8Z0;  P=fccLV2/4
Lång ledning     Kort ledning

C Svensson, TVLSI, december 2002

konstant

metalltvärsnitt

längd

Vdd x swing

längdklockfrekvens

cap/längd

1-2cm, 3-10Gb/s

30cm, 10-30Gb/s



Ledningar, digitalt

W Dally, Celsius lecture, 2013

Hög effektkostnad för ledningar: Använd lokala beräkningar!



Effektförbrukning, analogt

P=16kTfsD

Boltsmanns konstant

temperaturen

dynamiskt område

samplingfrekvens

Notera 

Ej processberoende (ingen skalningsvinst)

Ej matningsspänningsberoende

C Svensson, Circuits and Systems Magazine, 3rd quarter 2015         p14



Effektförbrukning, analogt
Minsta effekt AD-omvandlare

C Svensson, Circuits and Systems Magazine, 3rd quarter 2015

Examples:

SAR, 8b, 10KS/s

2nW

Pipe, 12b 1GS/s

100mW 



Effektförbrukning, analogt

C Svensson, Circuits and Systems Magazine, 3rd quarter 2015

Jämförelse

analogt/digitalt

Enkelt filter i analog 

eller digital teknik

Notera att digitalt har 

lägre effektförbrukning 

vid hög dynamik

Notera att analogt 

blir processberoende

vid mycket lågt

dynamiskt område



Möjligheter och begränsningar

Parallella processorer vid lägre klockfrekvens

Heterogena multiprocessorer

Lokala beräkningar

Undvik analogt vid hög dynamik



Mobiltelefonen - Smarttelefonen

Smarttelefonen

En mycket kraftfull och flexibel

plattform som exekverar upp

till 100Gop/s inom några W

Endast möjligt genom en stor

mängd processorer med olika

specialiseringar

Telefoni, Internet, Kamera, TV

LTE, WiFi, GPS, Bluetooth, NFC

Virtuell/Förstärkt verklighet…



Mobiltelefonen - Smarttelefonen

Exempel på specialiserad processor, radiobasband

LiU→Coresonic

→Mediatek

Liten kontrollenhet styr många parallella processer på flera

ALUer och minnen

En instruktion startar en vektoroperation som löper under många 

klockcykler och använder 1-2 minnen och 1 ALU.

A Nilsson, JSSC, 2009



Beräkningsplattformen
Superdatorn baseras på många beräkningsplattformar

2688 cores, 3.95Tflops, 235W

6GB minne, 250GB/s

K20X



Beräkningsplattformen

Många nya applikationer av beräkningsplattformar 

Datacentra för molntjänster

Avancerad bildtolkning för robotik

Självkörande bilar

Artificiell intelligens, ”Deep learning”

Blir en tävling mellan 

Standardplattormar (Heterogena multiprocessorer)

och

Skräddarsydda lösningar (ASIC, FPGA, etc.)



Ultralåg effekt - IoT

Några exempel från LiU

A 3-nW 9.1-ENOB SAR ADC in 
65nm CMOS, for medical 
implant devices and ultra-low-
power sensors

In IEEE European Solid-State Circuits 
Conf., Sep. 2012

Ultra Low Power Wake-Up Radio 
using Envelope Detector and 
Transmission Line Transformer

IEEE Journal on Emerging and 
Selected Topics in Circuits and 
Systems, Mar 2013

2.3mW receiver



Ultralåg effekt - IoT

Sakernas internet ger utrymme för mängder med innovationer

Plattformar med radio/processor/IO och låg effekt underlättar

utvecklingen av nya tillämpningar

Industriellt: Koppla upp allt

Konsument: Koppla upp allt

Medicinskt: Koppla upp allt

Wireless 



5G – massiv MIMO

Nästa steg i bandbreddseffektivitet: rumsuppdelning 

Kräver 10x fler antenner än terminaler. Mycket stor teknisk 

utmaning. 



5G – massiv MIMO

Utmaningar

1 komplett tranceiver per antenn (tex 100st)

Hur begränsa kostnad/effekt?

Varje kanal (varje terminal, tex 10st) har en optimerad,

individuell antennlob.

Hur hantera total bandbredd?

Hur hantera total beräkningsbehov?



5G – massiv MIMO
Utmaningar

Hur begränsa kostnad/effekt?  Finns smarta lösningar!

Sändareffekten kan reduceras 100x och den delas på 

100 transceiverar – mycket liten effekt i varje.

Man kan ha konstant eller nästan konstant sändaramplitud,

amplitudmodulation ordnas genom interaktion mellan grannar.

Enkla sändare helt i CMOS, enkelt med god verkningsgrad.

Massverkan gör att felen jämnar ut sig – låga krav transceivrar

Mottagarna får högre signalstyrka pga antennens direktivitet.

Enkla mottagare, kanske 1b AD-omvandlare.

Erik Larsson, IEEE Communications Magazine, February 2014.



5G – massiv MIMO

Utmaningar

Hur hantera total bandbredd?

Hur hantera total beräkningsbehov?

100 transceivrar med 2*2*2*10b I/O per styck, 250MSymb/s

ska tala med basbandprocessorn.

8000pin vid 250Mb/s. 

Använd serdes, 2 pin per transceiver (200pin) vid 10Gb/s.

Beräkningsbehov: En uppskattning antyder ca 60Top/s för all

digital signalbehandling*. Kan hanteras i ett eller ett par chip

(kräver minst 60W).

*Dake Liu, privat, 2016.



Sammanfattning

Moores lag upphör succesivt

Ny drivkraft – hårdvarumedveten innovation

Tillämpningar, Arkitektur, Kretsteknik, Interconnect

Heterogena multiprocessorplattformar

Smarttelefon, Beräkningsplattform

Nya utmaningar

Massiv MIMO, Självkörande bilar, Sakernas internet

Användning av mm-vågsbanden.



Moores lag
Moores lag upphör succesivt: 

Vinsterna minskar eftersom man tex inte kan minska spänningen med geometrin

Man hittar nya trick för lite förlängning, high k dielectric, FINFET, FDSOI, etc.

Dessutom fler transistorer genom 3D-integration (särskilt minnen)

Rachel Courtland, Spectrum, Sept. 2016



Ledningar, digitalt

C Svensson, TVLSI, december 2002

Global on-chip ledning, ~1cm, 1-10Gb/s, effekt ~ längd

Ledning på kort, ~30cm, 10-30Gb/s, effekt oberoende längd

Chip I/O pin begränsad (hög BW, vi behöver utnyttja 10-30Gb/s)



Beräkningsplattformen

Exempel på plattform för inbäddning

Kreditkortstorlek

1Tflop/s

64b ARM CPU

Nvidia Maxwell GPU

4GB minne, 25GB/s

10W

Video 1400Mpix/s

Nvidia Jetson TX1


