ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﺎﻣﻪ ﮔﻞ زاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۳
وﻗﺘﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ روی ‘ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ’ ﺷﺪن آن
ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮای رﯾﺰﺗﺮﺷﺪن ﻣﺪارﻫﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎو دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ

ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را روان و راﺣﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
در واﻗﻊ ،ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﺪار و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ
را اوراق ﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ و ﺧﺎزن ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺪارﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺎﻧﻪ دﯾﺪه اﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در واﻗﻊ واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردم ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ راه ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﮐﺮدن
ﻣﯿﮑﺮوﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﺳﻮﺋﯿﭻ آﻧﻬﺎ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺳﺮﯾﻊ
ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزﻧﯽ دارد ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ وﻟﺘﺎژ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﻤﺘﺮی راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ) (^2وﻟﺘﺎژ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد ﭘﺲ ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ وﻟﺘﺎژ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺪار ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﻣﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ وﯾﻔﺮ )ﺑﺮد/ﻣﺪار( ﺟﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮی ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟ ﺧﺐ؛ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدﻟﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺑﺮای ﻧﺸﺖ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺸﺖ وﻟﺘﺎژ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ اﺗﻼف ﺗﻮان دارﯾﻢ .در دﻧﯿﺎی اﯾﺪه آل،
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﺮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎگ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ،ﮔﺮادﯾﺎن ﻫﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،دردﺳﺮزا ﺗﺮ ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ.

از ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۲۸ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺳﺴﻮر ﺗﺠﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺘﻞ  ۱۴ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮدازﻧﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎپ و ﻧﻮت ﺑﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﭘﺮوﺳﺴﻮرﻫﺎی  ۵ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺎل  ۲۰۲۸ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  ۱ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ

ﭘﺮوﺳﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺳﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﯾﺰ

ﯾﮏ اﺗﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭼﯿﭗ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

