
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
  )JSIAU(مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي،                                                                       49
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  اي دو  سطحي وان هات افزونه جهت تشخيص و تصحيح خطا رويكردي بهينه در سيستم اعداد مانده
  
  
  

  *سميه جعفرعلي جاسبي
  گروه کامپيوتر، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ايران

  سيد مجتبي حسيني
   ايرانگروه زيست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،

  كيوان ناوي
  گروه کامپيوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ايران

  احمد خادم زاده
  مرکز تحقيقات مخابرات ايران، تهران، ايران

  
   7/7/89:  تاريخ پذيرش                                         30/5/89:  تاريخ دريافت

  
  چكيده

تـوان و     اي يک سيستم عددي غير وزني است که محاسبات موازي و سـريع، کـم                م اعداد مانده  سيست :مقدمه

کنداز جمله مسائل مطرح در اين سيستم افزايش سرعت و کاهش توان مـصرفی در کنـار امنيتـی                     امن را پشتيباني مي   

 و کاهش توان مصرفی مـی       در اينجا با استفاده بهينه از چند تکنيک مطرح شده در کنار افزايش سرعت             .مناسب است   

  .توان به يک حدی جهت تشخيص و تصحيح خطا دست يافت 

از .اي از طريق ترکيب با سيستمهای عددی ديگـر امکـان پـذير اسـت      بهينه سازی سيستم اعداد مانده  :هدف

 اعـداد  هـات و سيـستم   اي وان اي دو سطحي ، سيستم اعداد مانـده   جمله آن سيستم ها،می توان به سيستم اعداد مانده        

هاي عددي با يکـديگر سيـستمی بـا رويکـردی بهينـه در تعريـف               با ترکيب اين سيستم   .  مانده ای افزونه اشاره نمود    

  اي چند سطحي داراي مزايايي همچون سـادگي در انتخـاب             سيستم اعداد مانده  . اي خواهيم داشت    سيستم اعداد مانده  

  
  ٠٢١- ٢٢٧٦٣٧٦٣: ، شماره فکس ٠٢١-٢٢٧٦٢٧٦٣ :اره تماس    شمsjassbi@gmail.com:ايميل: عهده دار مکاتبات*
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  هـات نيـز داراي مزايـايي از جملـه           سيـستم اعـداد مانـده اي وان       . باشـد   مجموعه پيمانه و محدوده نمايش بزرگ مي      

از سيـستم   . باشـد   توان، بسيار سريع بودن سرعت محاسبات و آرايش بسيار ساده و مـنظم مـي                سازي مدارات کم    پياده

با ترکيب اين سيـستم هـای عـددي بـا يکـديگر و              . مانده ای افزونه جهت ايجاد امنيت بيشتر استفاده می گردد         اعداد  

توان از مزاياي هر سه سيستم در کنار هم اسـتفاده             هات افزونه مي    اي دو سطحي وان     بوجود آوردن سيستم اعداد مانده    

  .نمود

بـا اسـتفاده از     .ای انتخاب مجموعه پيمانه می باشـد      اولين و مهمترين موضوع در سيستم اعداد مانده          :نتايج

سيستم اعداد مانده ای دو سطحی سريعتر به اين هدف نزديک شديم چرا که اين سيستم در اليه هـای زيـرين دارای                       

همجنين سيستم اعداد مانده ای وان هات به جهـت نـوع پيـاده              .قابليت محدوده نمايش بزرگ واتخاب ساده تر است       

در زمينه ايجاد امنيت هم سيستم اعداد مانـده ای          .بات راباال برده و در نتيجه تاخير را کم می کند          سازی سرعت محاس  

  .افزونه بدليل دارا بودن پيمانه های اضافی اين امکان را به سيستم می دهد تا با امنيت باالتری کار کند

باشـد ولـي بـه دليـل           مناسب مي  هاي کوچک بسيار    هات براي پيمانه    اي وان    سيستم اعداد مانده   :نتيجه گيري 

از . توان از اين سيستم استفاده کرد       هاي بزرگ عمال نمي     رشد تواني تعداد ترانزيستور در مدارات حسابي، براي پيمانه        

شـود بـه بيـان ديگـر          اي دو سطحي، عمليات محاسباتي در سـطح دوم انجـام مـي              طرف ديگر در سيستم اعداد مانده     

همچنين برای بهره مندی از قابليت تشخيص و تـصحيح          .گيرد  هاي کوچک صورت مي     عمليات محاسباتي روي پيمانه   

  . خطا از سيستم اعداد مانده ای افزونه استفاده کرديم

هات و سيستم اعداد افزونه سيستم جديـدی را           اي دو سطحي وان     در اين مقاله با ترکيب سيستم اعداد مانده       

 انتخاب مجموعه پيمانه،توان مصرفی،سرعت محاسبات،محدوده نمـايش        ارائه کرده ايم که در نتيجه فاکتورهايی چون       

  .و امنيت بهبود يافت

  
اي   هـات، سيـستم اعـداد مانـده         اي وان   اي چندسـطحي، سيـستم اعـداد مانـده           مانده   اعداد  يستم  س:  واژه هاي كليدي  

  توان،تشخيص و تصحيح خطا هات، مدارات کم چندسطحي وان

 
  مقدمه

در  .ای يک سيستم غير وزنی است که با مجموعه ای از پيمانه هـا مـشخص مـی شـود                   سيستم اعداد مانده    

  جهـت بهينـه سـازی ايـن سيـستم      .صورتی که تمامی پيمانه ها نسبت به هم دو به دو اول باشند سيستم بهينـه اسـت                 

ده نمـايش  می توان از ترکيب ديگر سيستم ها استفاده کرد تا انتخاب مجموعه پيمانـه هـا آسـان تـر گـشته و محـدو                      

همچنين می توان سرعت محاسبات را با کم کـردن تـاخير افـزايش داد و تـوان مـصرفی را نيـز بـدين                         .گسترش يابد 

برای دسترسی به اين اهداف می توان از ترکيب سيستم اعداد مانده ای باسيـستم اعـداد مانـده ای       .صورت کاهش داد  

همچنين برای ايجاد و افزايش امنيت سيستم اسـتفاده از          .چند سطحی و سيستم اعداد مانده ای وان هات استفاده نمود          

 .    سيستم اعداد افزونه پيشنهاد می گردد
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  مواد و روش ها
  اي سيستم اعداد مانده

در ايـن سيـستم محاسـبات بـه         .  اسـت  ۳ وزنـي    و غيـر   ۲ يک سيستم عددي نامتعارف    ۱اي  سيستم اعداد مانده  

شود در نتيجـه محاسـبات روي    ، بر چندين پيمانه مشخص انجام ميهاي تقسيم عدد   صورت موازي بر روي باقيمانده    

باشند، انجام شده و باعث باال رفتن  ها، که اعدادي به مراتب کوچکتر از خود عدد در نمايش متعارف مي          اين باقيمانده 

  )۱(.گردد سرعت محاسبات و پايين آمدن توان مصرفي مي

} همانند   ۴مانهاي به وسيله يک مجموعه پي       سيستم اعداد مانده   }1 2 3, , , , nm m m mK   هـا اعـداد      ، که همه پيمانه

 پيمانه نـسبت بـه هـم اول باشـند سيـستم داراري              nشود، در صورتي که همه        باشند مشخص مي    صحيح و مثبت مي   

]برابر-بزرگترين محدوده نمايش ممکن ), Mα α   : برابر است باMيک عدد صحيح و  αباشد که   مي-+

1

n

i
i

M m
=

=∏  

Xکه  Xعدد صحيح  Mα α≤ < وسـيله مجموعـه      اي دارد کـه بـه       ، نمايش يکتايي در سيستم اعـداد مانـده        +

1هاي  باقيمانده 2 3( , , , , )nx x x xKطوريکه  به)۲(شود  نمايش داده مي:  

mod , 1,2,i ix X m i n= = K  
1هاي     از روي باقيمانده   Xبراي به دست آوردن عدد       2 3( , , , , )nx x x xK      به  ۵ با استفاده از قضيه باقيمانده چيني 

  :شود صورت زير عمل مي

1
( )

i

n

i i m i
i M

X x N M
=

= ×∑  

1

n

i
i

M M
=

=∏  

1, , 1, 2,3, ,
i

i i i m
i

MM N M i n
m

−= = = K  

1که نماد

i
i m

M   .شود  تعريف ميim به پيمانه iM به عنوان معکوس ضربي −

هاي پـردازش   اي، اين سيستم عددي در کاربردهاي محاسباتي مانند سيستم   با توجه به خواص سيستم اعداد مانده      

هاي ادهاک،     شبکه )۸(، ارتباطات ديجيتال  )۶-۷(،RSA  سيستم رمز  )۵( ،کدينگ )۴(، فيلترهاي ديجيتال  )۳( ۶،سيگنال ديجيتال 

 مـورد  )۱۵ (پـذير خطـا   هاي تحمـل   و سيستم)۱۴-۱۰( تشخيص و تصحيح خطا      )۶(،ذخيره و بازيابي توزيع شده اطالعات     

يق و ضـرب تکـرار   گيرد و به طور کلي در کاربردهايي که در يک محدوده از اعداد، اعمال جمع، تفر       استفاده قرار مي  

هـا بـه صـورت     عالوه بر اين، در اين سيستم بـه دليـل اينکـه محاسـبات روي باقيمانـده                . شوند بسيار کاربرد دارد     مي

  . گردد ها منتقل نمي ها اتفاق بيفتد تاثير آن بر ديگر پيمانه شود اگر خطايي روي يکي از اين باقيمانده جداگانه انجام مي

  

  
1Residue Number System 
2 Unconventional 
3 Non Weighted  
4 Moduli Set  
5 Chinese Remainder Theorem 
6 Digital Signal Processing 

) 
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پذير هستند و تشخيص و تصحيح خطا را به آسـاني        ذاتًا در مقابل خطا تحمل     RNSهاي    به عبارت ديگر معماري   

  )۱۸-۱۶ (.آورند فراهم مي

اي   و سيستم اعـداد مانـده     ۱اي چند سطحي     به ترتيب سيستم اعداد مانده     در ادامه مقاله در بخش دوم و سوم،       

در بخـش  . هات ارائه شده اسـت  اي چند سطحي وان در بخش چهارم سيستم اعداد مانده     . گردند   بررسي مي  ۲هات  وان

پيمانـه،  اي از نظر سادگي انتخاب        هات با ديگر سيستم هاي عددي مانده        اي چند سطحي وان     پنجم سيستم اعداد مانده   

گيـري کلـي ارائـه        گيرد و يک نتيجـه      سرعت محاسبات، بزرگي محدوده نمايش و توان مصرفي مورد مقايسه قرار مي           

  .گردد مي

 سيستم اعداد مانده اي دوسطحي

اي در افزايش سرعت محاسبات، کاهش توان مصرفي، باال بـردن امنيـت و    با توجه به خواص سيستم اعداد مانده 

اي جديـد انجـام داد و          نيز با يک سيستم اعـداد مانـده         توان عمليات حسابي روي هر پيمانه را       تحمل پذيري خطا مي   

تـوان تـا چنـد     هاي بسيار کوچک ادامه يابد، به بياني ديگر اين کار را مـي  تواند تا رسيدن به پيمانه تکرار اين عمل مي   

تنهـا  . شـود   اي چنـد سـطحي ناميـده مـي          هسيستم بدست آمده از فرآيند فوق، سيستم اعـداد مانـد          . سطح تکرار نمود  

بايست لحاظ شود، اين است کـه محـدوده نمـايش سيـستم               اي چند سطحي مي     محدوديتي که در سيستم اعداد مانده     

)هاي سطح     ام که براي هر کدام از پيمانه      iاي سطح     اعداد مانده  1)i يد بزرگتر يا مـساوي     شود، با   ام در نظر گرفته مي    −

اي دو سطحي در نظر گرفته شـده، الزم بـه         در اين مقاله براي سادگي ارائه، سيستم اعداد مانده        . پيمانه مورد نظر باشد   

  )۱۹ (.باشد ذکر است که اين روش براي سطوح بيشتر نيز قابل تعميم مي

صورت تو در تو مورد اسـتفاده قـرار     بهاي دو سطحي، دو الگوريتم رمزنگاري کليد متقارن در سيستم اعداد مانده   

از ديگـر مزايـاي سيـستم       . باشد  اي مي   گيرد، بنابراين اين سيستم داراي امنيت باالتري نسبت به سيستم اعداد مانده             مي

باشد يعني با انتخاب تعداد       اي دو سطحي، سادگي انتخاب مجموعه پيمانه براي محدوده نمايش بزرگ مي             اعداد مانده 

هاي کوچکتر بـراي سـطح دوم ايـن قابليـت             اي جديد با توان      بزرگ و سپس استفاده از يک سيستم مانده         کمي پيمانه 

هـا نـسبت بـه     با داشتن تعداد کمي پيمانه با توان بزرگ در سـطح اول، اوًال مـشکل اول بـودن پيمانـه     . آيد  بدست مي 

هـا، مـدارات مبـدل سـاده       ل کم بودن تعداد پيمانه    ثانيًا به دلي  . ها وجود نخواهد داشت     يکديگر و نيز عدم توازن پيمانه     

 بـدليل  -باشـند  هـا کوچـک مـي    همچنين در سطح دوم به دليل اينکه پيمانه. گيرد بوده و تبديالت به سرعت انجام مي    

  )۲۰ (.شود اي با سرعت زياد انجام مي  محاسبات داخلي سيستم اعداد مانده-انتشار محدودتر رقم نقلي

  :اي دو سطحي عبارتند از ستفاده شده در اين مقاله براي سيستم اعداد ماندهاصطالحات و عبارات ا

• { }1 2 3, , , , nm m m mK :اي سطح اول هاي سيستم اعداد مانده پيمانه. 

• { }1 2 3, , , ,
ii i i inm m m mK :اي ســطح دو بــراي پيمانــه    هــاي سيــستم اعــداد مانــده    پيمانــهim کــه 

)1,2,3, ,i n= K.( 

• 1 2 3( , , , , )nr r r rK :اي سطح اول هاي عدد وزني در سيستم اعداد مانده باقيمانده. 

• 1 2 3( , , , , )
ii i i inr r r rK :هاي  باقيماندهir1,2,3( اي سطح دوم مربوطه براي  در سيستم اعداد مانده, ,i n= K.( 

1Multi-Level Residue Number System 
2 One-Hot Residue Number System 
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عمليات حسابي دو عملوندي در اين سيـستم  . شود هاي سطح دوم اجرا مي  اي دو سطحي روي باقيمانده      عمليات حسابي سيستم اعداد مانده    
  :شوند عددي به صورت زير تعريف مي

1 2 3

1 2 3 1 2 3

{ , , , , }

{ , , , , } { , , , , }
i

i i

i i i in

i i i in i i i in

z z z z

x x x x y y y y

=K

K o K  

)که               ) modij ij ij ijz x y m= o  

،1, 2,3, ,i n= K  ،  1, 2,3, , ij n= K  

  )۲۵-۲۱ (.تواند عمل جمع، تفريق و يا ضرب باشد مي» o«و

اي دو سطحي ابتدا بايد عدد مورد نظر به سيـستم اعـداد               براي تبديل از سيستم اعداد وزني به سيستم اعداد مانده         

. اي سـطح دو تبـديل گردنـد         عداد مانده هاي بدست آمده به سيستم ا       اي سطح اول تبديل شود و سپس باقيمانده         مانده

  . نشان داده شده است۱دياگرام کلي اين عمل در شکل 

X

1mod( )m

11x
11nx 1nx

nnnx

11mod( )m
11mod( )nm

mod( )nm

1mod( )nm mod( )
nnnm

 
  

  اي دو سطحي سيستم اعداد مانده  تبديل از سيستم اعداد وزني به-۱شكل

  
in عدد   nدر تبديل برعکس،     Channel CRT−   1,2,3 که, ,i n= K    هاي سطح دوم را بـه         الزم است تا باقيمانده

n هاي معادل در سطح اول تبديل نموده و سپس با استفاده از يـک               باقيمانده Channel CRT−       بـه سيـستم اعـداد ،

  . است۲دياگرام کلي اين کار همانند شکل . شود وزني تبديل مي
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CRTChanneln −1

CRTChanneln −

X

nn Channel CRT−

111 1nx x� 1 nn nnx x�

  
  

  سيستم اعداد وزني اي دو سطحي به سيستم اعداد مانده تبديل از -۲شكل
  

  هات اي وان سيستم اعداد مانده
1im از عدد صفر تا      imهاي پيمانه     باقيمانده هات براي هر کدام از اين اعـداد          باشند که در نمايش وان       مي −

نمـايش  . باشـد   شود و فعال بودن هر سيگنال نشان دهنده باقيمانده متناظر با آن مي              يک خط سيگنال در نظر گرفته مي      

  . نشان داده شده است۳ در شکل imهاي پيمانه  هات براي باقيمانه وان

  

1im −

0

1
2

 
  

  imهاي هات براي باقيمانده  نمايش وان-۳شكل 

بـا  . باشـند   شود و بقيه خطوط غير فعال مي        در اين سيستم نمايشي در هر لحظه فقط يکي از اين خطوط فعال مي             

مدارات سيستم اعداد   . باشد کند در نتيجه اتالف توان حداقل مي        تغيير مقادير ورودي، حداکثر مقدار دو خط تغيير مي        

در . باشـند  اي مـي  شوند ساده و سـريع هـستند و داراي سـاختار مـنظم و سـاده      سازي مي   هات پياده   اي که با وان     مانده

تـوان    شود که به چندين روش مختلف مي        وسيله شيفت چرخشي انجام مي      ها، عمل جمع به     هات باقيمانده   نمايش وان 

  .باشد هاي موازي مي ن آن استفاده از شيفت دهندهاين شيفت را انجام داد و بهتري

 يکـي از    imباشـد در جمـع بـه پيمانـه            هات شيفت دهنده مـوازي مـي        اي در جمع کننده وان      المان اصلي و پايه   

  . شود عملگرها به اندازه عملگر ديگر شيفت داده مي
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و » ورودي داده «هـاي     ه دو ورودي آن را بـا نـام        هات نشان داده شـده اسـت کـ          الف جمع کننده وان   -۴ در شکل 

  . ساختار اين جمع کننده نشان داده شده است۴-کنند و در شکل ب گذاري مي نام» ورودي شيفت«

Moduli  Adderim

im

im

im

  
 )الف(

  

1im −

1im −

1im − 2im − 3im −

  
  )ب(

  imهات براي پيمانه   نماد جمع کننده وان- الف -۴شكل 

  imهات براي پيمانه   ساختار جمع کننده وان-ب           

  
. شـود  دهد و بـه خروجـي هـدايت مـي     انتقال مي» ورودي شيفت «را به اندازه مقدار     » ورودي داده «شيفت دهنده   

 در سـطح    ۵هـات بـراي پيمانـه          يک جمع کننده وان    ۵ در شکل  )۲۶ (.باشد  تاخير اين مدار به اندازه يک ترانزيستور مي       

  .ترانزيستور نشان داده شده است و تاخير يک ترانزيستور نيز به وضوح در اين شکل مشخص است
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4Out

3Out

2Out

1Out

0Out

4Sh 3Sh 2Sh 1Sh 0Sh

0In

1In

2In

3In

4In

  
  ۵هات براي پيمانه   جمع کننده وان-۵شكل

  

، »ورودي شـيفت  « انـدازه    بـه » ورودي داده «باشد با اين تفاوت کـه         عمل تفريق نيز کامًال مشابه با عمل جمع مي        

   .شود شيفت معکوس داده مي

  

در تمـامي کارهـاي برجـسته بـر روي          . باشـد   سازي عدم وابستگي به نوع پيمانه مي        از خصوصيات مهم اين نوع پياده     

             :هايي مانند ها، مجموعه پيمانه
1(2 , 2 1, 2 1)n n n−− − 

(2 3,2 1,2 1,2 3)n n n n− + − + 
سـازي    امـا در پيـاده    . باشـد   سازي مدارات آنهـا مـي       دليل اصلي اين انتخاب براي سادگي در پياده       اند، که     انتخاب شده 

  .باشد  مستقل از نوع پيمانه مي سازي کامًال هات، پياده وان

چرا که تعداد ترانزستورها . باشد هاي بزرگ مي  پيمانه سازي هات، عدم توانايي در پياده    از اشکاالت وارد به سيستم وان     

هاي بزرگ عمًال     هاي کوچک مناسب، ولي براي پيمانه       در نتيجه اين سيستم براي پيمانه     . روند  صورت تواني باال مي   به  

  .باشد غيرقابل استفاده مي

  سيستم اعداد مانده اي افزونه
  .در سيستم اعداد مانده ای قابليت تشخيص و تصحيح خطا با داشتن پيمانه های اضافه امکان پذير است

  :نيم مجموعه پيمانه اصلی به شکل زير باشداگر فرض ک

},....,,{ 21 hmmm  
  :مجموعه پيمانه های اضافه به صورت ذيل خواهد بود

},....,,{ 21 rhhh mmm +++  
  :و در نهايت مجموعه پيمانه سيستم به شکل زير خواهد بود
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  :در اين صورت محدوده نمايش به دو دسته طبقه بندی می شود

       ده نمايشی اصلیمحدو -١

      

      برای محدوده نمايشی 

  محدوده نمايش افزونه -٢

  

  برای محدوده نمايشی

  

rhدر اين سيستم که   : به صورت ذيل نمايش داده شود x پيمانه وجود دارد عدد +

  

  

  

  :در اين حالت سيستم دارای قابليت های زير خواهد بود

   پيمانهr  :قابليت تشخيص خطا-١

   :قابليت تصحيح خطا -٢

  قابليت همزمان -٣

  :تصحيح خطا

  :        تشخيص خطا

     اگر و تنها اگر 

  
  

  نتايج و بحث 
  هات افزونه اي دو سطحي وان سيستم اعداد مانده

ولي بـه دليـل رشـد تـواني تعـداد      باشد  هاي کوچک بسيار مناسب مي هات براي پيمانه اي وان  سيستم اعداد مانده  

از طـرف ديگـر در   . توان از اين سيستم استفاده کـرد  هاي بزرگ عمال نمي   ترانزيستور در مدارات حسابي، براي پيمانه     

شود به بيـان ديگـر عمليـات محاسـباتي      اي دو سطحي، عمليات محاسباتي در سطح دوم انجام مي سيستم اعداد مانده  

همچنين برای بهره مندی از قابليـت تـشخيص و تـصحيح خطـا از سيـستم      .گيرد ميهاي کوچک صورت     روي پيمانه 

  . اعداد مانده ای افزونه استفاده کرديم

1 2 1{ , , , , , , }h h h rm m m m m+ +K K

1i im m −> rhi += ,....,3,2

1

h

i
i

M m
=

=∏

[ )0,M

1

h r

R i
i h

M m
+

= +

= ∏

[ ), RM M M×

1 2 1( , , , , , , )h h h rx x x x x+ +K K

2
r⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

λ
β

( )β λ>

rλ β+ ≤

0 X M≤ <
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هات و سيستم اعداد افزونه سيستم جديدی را ارائـه            اي دو سطحي وان     در اين مقاله با ترکيب سيستم اعداد مانده       

  .کرده ايم

  :است در اينجا مثالی از ترکيب دو روش اول آمده 

شود و سپس بـراي        در ترکيب اين دو روش، در ابتدا يک مجموعه پيمانه با تعداد کمي پيمانه بزرگ انتخاب مي                

در نتيجـه در سـطح      . گردد  اي جديد در نظر شده و اين کار تکرار مي           ها يک سيستم اعداد مانده      هر کدام از اين پيمانه    

  . حاصل خواهد شدهاي کوچک اي با پيمانه آخر يک سيستم اعداد مانده

14به عنوان مثال اگر مجموعه پيمانه        14 14(2 1, 2 ,2 1)− سـازي    هات پيـاده     را در نظر بگيريم در صورتي که با وان         +

14شود براي مدارات جمع آن نياز به         2 14 2 14 2(2 1) (2 ) (2 1)− + + حال با ترکيب سيـستم اعـداد       . باشد   ترانزيستور مي  +

 تـا بـه مجموعـه پيمانـه          کنـيم   تري تبـديل مـي      هاي کوچک   ا به مجموعه پيمانه   ر  هاي آن   دو سطحی و وان هات پيمانه     

 ترانزيستور دارد و در عين حال بسيار سريع         ۵۰ برسيم که اين مجموعه پيمانه کال براي هر سه پيمانه نياز به              )۵و۳،۴(

ه مـدار جمـع تعـداد       اي عمل کنـيم بـراي هـر سـ           اما اگر به روش سيستم اعداد مانده      . است) تاخير يک ترانزيستور  (

  :باشد و برابر با  مي۵که تاخير در بدترين حالت براي پيمانه . شود ترانزيستور و تاخير بيشتر مي

(2 1)4 FA Or Muxτ τ τ τ ×= + +  
 

  .ال مي توان اين مثال را براي سيستم اعداد افزونه تعميم دادح
  

  گيري نتيجه
هـات و در      اي وان   اي دو سطحي و سيـستم اعـداد مانـده            مانده اي، سيستم اعداد    در اين مقاله ابتدا سيستم اعداد مانده      

هـاي عـددي بـا يکـديگر          نهايت سستم اعداد مانده ای افزونه مورد بررسي قرار گرفت و سپس با ترکيب اين سيستم               

اي چند سطحي داراي مزايايي همچون        سيستم اعداد مانده  . هات افزونه ارائه شد     اي دو سطحي وان     سيستم اعداد مانده  

هـات نيـز داراي       سيـستم اعـداد مانـده اي وان       . باشـد   سادگي در انتخاب مجموعه پيمانه و محدوده نمايش بزرگ مي         

توان، بسيار سريع بودن سـرعت محاسـبات و آرايـش بـسيار سـاده و مـنظم                    سازي مدارات کم    مزايايي از جمله پياده   

  .تر استفاده می گردداز سيستم اعداد مانده ای افزونه جهت ايجاد امنيتت بيش. باشد مي

باشد زيرا تعداد ترانزيستورها بـه صـورت تـواني            هاي بزرگ مي    هات در پيمانه    مشکل سيستم اعداد مانده اي وان     

کند که با ترکيب اين سيستم های عددي با يکـديگر و بوجـود آوردن سيـستم اعـداد             نسبت به پيمانه افزايش پيدا مي     

  .وان از مزاياي هر سه سيستم در کنار هم استفاده نمودت هات افزونه مي اي دو سطحي وان مانده
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  اي هاي عددي مانده هات افزونه و ديگر سيستم اي دو سطحي وان مقايسه بين سيستم اعداد مانده- ۱جدول

  

  

اي   هاي عددي مانده    هات افزونه و ديگر سيستم      اي دو سطحي وان     اي بين سيستم اعداد مانده      مقايسه) ۱(در جدول 

 سيستم عددي ارائـه شـده از نظـر سـادگي در انتخـاب               شود  مشاهده مي ) ۱(همانطور که در جدول   . انجام شده است  

مجموعه پيمانه، محدوده نمايش بزرگ، سرعت محاسبات و توان مصرفي و همچنين دارا بودن امنيت باال نـسبت بـه                    

  .اي بهبود يافته است هاي عددي مانده ديگر سيستم
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