
Chip được thiết kế tùy chỉnh giúp giảm chi 

phí và tiêu thụ năng lượng 

Trong thế giới của các thiết bị điện tử, chip được thiết kế tùy chỉnh 

là một cách tuyệt vời để giảm chi phí và tiêu thụ năng lượng. Đây là 

những con chip có thể lập trình có thể được sử dụng để thực hiện 

một loạt các chức năng, chẳng hạn như xử lý tốc độ khung hình của 

máy quay video hoặc xử lý đồ họa. Điều này làm cho những con 

chip này trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều loại ứng dụng, 

bao gồm thiết bị y tế, thiết bị bảo mật và điện tử tiêu dùng. 

Logic có thể lập trình 

Chip logic có thể lập trình, còn được gọi là PLD, là các thiết bị nhỏ 

với bộ vi xử lý được bao quanh bởi các mạch logic. Chúng cho 

phép các nhà thiết kế thêm các tính năng vào chip và thực hiện 

các thay đổi đối với bảng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, tiêu thụ 

điện năng là một mối quan tâm trong các thiết kế này. 

Chip logic có thể lập trình dựa trên công nghệ SRAM. Đây là 

những thiết bị nhỏ có số lượng cổng thấp. Chúng cho phép bạn 

thay đổi thiết kế của chip mà không cần thiết kế lại hoàn toàn. Nó 

cũng cho phép bạn sử dụng đầu vào và đầu ra từ các thiết bị 

chung. Trong một số trường hợp, bạn có thể chỉ định mức công 

suất cho mỗi khối logic. 

Một trong những mục tiêu chính của việc giảm công suất động là hạn 

chế lượng chuyển đổi logic ở mỗi cạnh đồng hồ. Điều này có thể 

được thực hiện bằng cách giới hạn số lượng chân I / O, giảm thiểu 

độ dài của độ dài dấu vết và giảm điện dung của mạng định tuyến. 

Một cách khác để giảm năng lượng là sử dụng dép xỏ ngón có bật 

đồng hồ chuyên dụng. Bạn cũng có thể xem xét việc phân loại đầu 

ra để giảm mức tiêu thụ điện năng. Bạn cũng có thể giảm thiểu 

lượng thời gian cần thiết để chuyển đổi giữa các trạng thái logic. 

Bạn càng có nhiều thời gian chờ đợi quá trình chuyển đổi logic, 

tổng chi phí và mức tiêu thụ năng lượng của bạn sẽ càng cao. 



Logic có thể lập trình là một lĩnh vực đang phát triển của thiết bị 

điện tử. Một số nhà cung cấp đang quảng bá sản phẩm của họ. Ví 

dụ, Intel có một loạt các sản phẩm logic có thể lập trình, bao gồm 

ASIC có cấu trúc và nền tảng tăng tốc. Những người khác cung 

cấp CPLD, cho phép bạn tổng hợp các bit bộ nhớ trên chip. Các 

tùy chọn khác bao gồm VHDL, một ngôn ngữ lập trình phổ biến 

được sử dụng cho các thiết kế mới và phức tạp. 

Một số nhà cung cấp cũng đảm bảo rằng các thiết bị logic lập trình 

được đóng gói bằng nhựa sẽ hoạt động ở nhiệt độ 125 độ. Điều 

này rất hữu ích, vì hiệu suất có thể giảm ở nhiệt độ thấp hơn. Bạn 

có thể tham khảo bảng dữ liệu của thiết bị để xác định xem chức 

năng của thiết bị có bị suy giảm ở nhiệt độ đó hay không. Nếu hiệu 

suất không được cải thiện, bạn có thể muốn chọn một thiết bị khác. 

Giá của các chip logic có thể lập trình đang giảm nhanh chóng. 

Ngoài ra, ngày càng có nhiều nhà cung cấp bán bộ vi xử lý của họ 

ở dạng tích hợp sẵn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và đưa 

hệ thống của bạn ra thị trường nhanh hơn. 

Kiến trúc ARM 

ARM là công ty đứng sau kiến trúc bộ xử lý Arm. Nó là một nền 

tảng năng lượng thấp mạnh mẽ và hiệu quả, lý tưởng cho các thiết 

bị yếu tố hình thức nhỏ. Kiến trúc đường ống RISC cho phép xây 

dựng đơn giản, dẫn đến kích thước khuôn nhỏ gọn. Nó cũng có 

khả năng đa luồng đồng thời, có nghĩa là nó có thể xử lý nhiều 

luồng cùng một lúc. Điều này, đến lượt nó, có nghĩa là nhiều năng 

lượng hơn cho các thiết bị ngoại vi và máy gia tốc. 

ARM cung cấp một mô hình cấp phép mở cho phép các kỹ sư xây 

dựng silicon xung quanh thiết kế của Arm. Những thiết kế này có 

thể được bán cho thị trường thương mại. Có ba lý do tại sao các 

công ty chọn sử dụng chip dựa trên Arm: Chúng có công suất thấp, 

rẻ và linh hoạt. 



Chương trình ARM Flexible Access cho phép trả chậm chi phí vật 

liệu và thiết kế. Ngoài ra, nó cung cấp một gói tiền bản quyền trung 

lập về giá cả, không bao gồm những thay đổi đáng kể về giá cả. 

Chip Cortex-X mới của ARM được thiết kế để thích ứng với thế 

giới mới. Chúng có thể xử lý nhiều luồng cùng một lúc, cho phép 

hiệu suất cao hơn trong khi giảm tiêu thụ năng lượng. Chúng cũng 

có thể mở rộng, rất hữu ích cho các ứng dụng trung tâm dữ liệu. 

Một lý do khác khiến mọi người muốn sử dụng chip dựa trên Arm 

là chúng cung cấp bảo mật nội bộ. Chúng được sử dụng trong máy 

ảnh thông minh, cảm biến nhiệt độ và máy quét an ninh sinh trắc 

học. Chúng cũng được sử dụng để giảm tải các chức năng trên 

cao trong các trung tâm dữ liệu. 

Arm là công ty đầu tiên phát hành các thiết kế chip dành riêng cho 

các trung tâm dữ liệu. Chúng bao gồm một dòng sản phẩm 

Neoverse mới nhằm vào cơ sở hạ tầng internet và điện toán đám 

mây. Chúng sẽ được sử dụng trong bộ định tuyến, thiết bị chuyển 

mạch và trạm gốc. 

Các ưu điểm khác của việc sử dụng chip dựa trên Arm bao gồm 

kích thước khuôn nhỏ hơn, thuận tiện cho các yếu tố hình thức 

nhỏ. Nó cũng được biết đến với mức tiêu thụ điện năng thấp, có 

nghĩa là nó có thể được sử dụng trong các thiết bị chạy bằng pin. 

Chip dựa trên ARM có thể dễ dàng tùy chỉnh, rất hữu ích cho các 

công việc máy học và khối lượng công việc phức tạp khác. 

Internet vạn vật là một lợi ích cho ARM. Nó không ch ỉ là điện thoại 

thông minh, mà còn là các thiết bị khác, bao gồm cảm biến và tai 

nghe AR. Những sản phẩm này sẽ cho phép một hệ sinh thái đám 

mây linh hoạt và có thể mở rộng hơn. 

Thung lũng Silicon thiếu người có kỹ năng thiết 

kế bộ vi xử lý cao cấp 

Thung lũng Silicon có rất nhiều tài năng trong lĩnh vực phát triển 

phần mềm và thiết kế chip, nhưng thiếu người có kỹ năng thiết kế 



bộ xử lý cao cấp. Đó là theo Tim O'Donnell, trợ lý giáo sư kỹ thuật 

điện tại Đại học Stanford. 

Trong đầu những năm 1980, Thung lũng Silicon là một điểm nóng 

của sự đổi mới công nghệ. Vào thời điểm đó, có khoảng 3.000 

công ty điện tử ở Vùng Vịnh. Ngành công nghiệp bán dẫn đang 

bùng nổ, cung cấp nhiều loại thị trường. Ngành công nghiệp bán 

dẫn cũng phụ thuộc lẫn nhau rất nhiều. 

Một máy trạm, một loại máy tính cá nhân, thường dựa trên bộ vi xử 

lý Motorola 68000. Các máy tính này được kết nối với mạng và sử 

dụng hệ điều hành Unix. Đây là những cỗ máy mạnh mẽ so với các 

đối tác máy tính cá nhân của họ. 

Các máy trạm đầu tiên có giao diện người dùng đồ họa ấn tượng. 

Nhưng chúng không phải là những máy tính duy nhất có giao diện 

người dùng đồ họa. Một số công ty đã có chip được thiết kế tùy 

chỉnh, hiệu quả hơn và có thể hoạt động tốt hơn so với các đối tác 

chung của họ. 

Ví dụ, một công ty phát triển chip trí tuệ nhân tạo có thể đạt được 

lợi thế cạnh tranh bằng cách tích hợp chuyên môn thiết kế chip với 

khả năng phần mềm của mình. Tuy nhiên, không có khả năng bất 

kỳ công ty Big Tech nào có khả năng phát triển tất cả các chip của 

riêng họ. 

Một ví dụ khác là Google. Công cụ tìm kiếm bắt đầu như một dự án 

sau đại học tại Stanford. Chủ tịch của nó, Steve Jobs, ngồi cùng 

bàn với Obama vào năm 2011. 

Một số công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon được xây dựng 

vào những năm 80. Chúng bao gồm SUN, được thành lập vào năm 

1982 và Autodesk, được thành lập vào năm 1981. Ngoài ra còn có 

nhiều công ty phần mềm hơn, điều này đã thay đổi tỷ lệ tương đối 

giữa phần cứng và phần mềm. 

Vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90, một lớp chất bán 

dẫn mới đã xuất hiện, khác với các thiết kế hiện có. Bộ xử lý RISC 



lớn đầu tiên được MIPS phát hành vào năm 1985. Nó đã được 

Siemens ở châu Âu và Nintendo ở Nhật Bản chấp nhận. 

Một trong những nơi tốt nhất để tìm một bộ xử lý cao cấp là ở 

Vùng Vịnh. Tuy nhiên, không có th ị trường địa phương nào có tất 

cả các khả năng cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn đầu cuối. Các 

chính phủ gần đây đã bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn đến việc hỗ 

trợ các ngành công nghiệp bán dẫn địa phương. Họ đặt ra các quy 

tắc và quy định để thúc đẩy tăng trưởng. Điều này giúp thu hút 

nhân viên tiềm năng với các kỹ năng phù hợp. 

 


