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 چکیده

سازی مصرف تووان، کواهش مسواحت با هدف کاهش اتالف انرژی، بهینه  یهایی اخیر، توجه محققان به طراحی مدارهادر سال

مودارهای  طراحینقش مهمی در  پذیررگشتاست. منطق بتوسط مدار جلب شده تولیدی حرارت  سازی و حداقلیاس نانو، مدار تا مق

بوا تووان  CMOSمودارهای  طراحوی و تکنولوژی، پردازش کوانتوومی،نانو های مبتنی برتمسدر سی کهکند، به طوریایفا میدیجیتالی 

عرفی شده اسوت م MRام به ن 4×4پذیر جدید گیت برگشت نشان داده است. در این مقاله، یک از خود ایگستردهمصرفی کم کاربرد 

گیوت  سوازی ترانییسوتورید. پیادهگیرمورد استفاده قرار  تک بیتیگر کننده و تفریقبه عنوان مدارهای جمع که به تنهایی قادر است

مودار  MRگیوری از گیوت ه شده است. با بهورهارائ نمایش کوانتومی این گیتهم چنین  و CMOSاز تکنولوژی  استفادهپیشنهادی با 

از نظور  پیشونهادی د. مودارهایوشتی موازی ارائه میهشت بی گریقکننده/ تفرجمعتمامگر تک بیتی و سپس تفریق کننده/جمعتمام

و هیینوه  پذیر مورد نیوازهای بال استفاده، تعداد گیت برگشت ، تعداد خروجیهای ثابتورودیستور مورد استفاده، تعداد تعداد ترانیی

سوازی ترانییسوتوری گیوت از پیادهحاصل  یخروج یهایگنالس است. بهبود یافتهبا مدارهای نظیر پیش از خود  در مقایسهکوانتومی 

MR افیار با استفاده از نرمH-Spice باشدمی ه شدهگر صحت عملکرد مدار ارائبیان.    

 کلمات کلیدی

 با توان مصورفی کوم، CMOSطراحی ی کوانتومی، هیینههای مبتنی بر نانوتکنولوژی، پردازش کوانتومی، پذیر، سیستممنطق برگشت

 پذیرگر برگشتکننده/ تفریقجمعپذیر، تمامبرگشت کنندهتفریقپذیر، سلول تمامکننده برگشتسلول تمام جمع

 

 مقدمه -1
ارهای مجتمع با مقیاس یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی در طراحی مد      

از جمله باشد. میانرژی اتالف توان مصرفی و  کاهش یئلهسم ،بزرگبسیار 

ی ترانزیستورهای زیاد، کاهش اندازهبه هدر رفتن انرژی در مدارها: تعداد  علل
های غیر ، و استفاده از الماناستفاده از مواد نامناسب در ساخت ترانزیستورها،

اخیرا، منبع دیگری برای اتالف انرژی الکتریکی درون مدارهای  .استآل ایده
در حین  "از بین رفتن اطالعات"که بر مبنای  ناسایی شدهشدیجیتالی 

، شخصی به نام 1691ی . در اوایل دههباشدمیپردازش درون مدار 
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R.Landauer  با تکیه بر مباحث ترمودینامیک نشان داد که طراحی مدارهای
ناپذیر برگشتمنطق  نام منطقی و دیجیتالی با استفاده از منطق مرسوم که به

. [1]شودمیانرژی الکتریکی در مدار  یموجب اتالف ناخواسته شهرت دارد
ناپذیر ط منطق برگشتدر مدارهای طراحی شده توس که دلیل این امر آن است

در حین  ،بنابراین .بیشتر است ی آنهاهای مدار از تعداد خروجیتعداد ورودی
کتریکی ال از بین رفته و انرژی اطالعاتهای حاوی بیتتعدادی از  ،پردازش

ثابت کرد که  وی ،هم چنین شد.به صورت انرژی گرمایی آزاد خواهد ها آن
 ،یک بیت اطالعات در حین پردازش دست رفتن با از شدهتولیدانرژی گرمایی 

ثابت  kکه در این رابطه  ؛است )ژول( قابل محاسبه kTln2ی رابطه توسط
. [1]شودن اجرا میدازش در آاست که پر )کلوین( دمای مطلقی T بولتزمن، و

مقداری  ،تولید شده با از بین رفتن یک بیت اطالعات گرمایی انرژیاگر چه 
 ،مقیاس کوچکدر  ،این مقدارو  داشتواهد ژول خ 2.6×11^(-21) برابر با

افزایش "مبنی بر  اما با در نظر گرفتن قانون مور ؛رسدبسیار ناچیز به نظر می
جود در مدارهای های موورها و المانرصدی تعداد ترانزیستد 111قریب به 

اتالف انرژی  ،ای نه چندان دوردر آینده "ماه یک بار 11  دیجیتالی در هر
الکتریکی و تولید حرارت ناشی از آن به چالشی بزرگ در طراحی مدارهای 

ثابت  Bennet، 1691در سال  .[2]تبدیل خواهد شد ،مجتمع در مقیاس بزرگ
 هاای محاسباتی، پردازشاتالف انرژی در مدارهاجتناب از  به منظورکرد 

پذیری در محاسبات به بر گشت .[1]پذیر انجام شودبه شکل برگشت بایستی
 .معنی آن است که هیچ اطالعاتی در حین مراحل پردازش از بین نخواهد رفت

 کم، یبا توان مصرف CMOS یمدارها یطراح عالوه برپذیر منطق برگشت
 :های مختلف محاسباتی و پردازشی از قبیلدر حوزه یگریکاربردهای فراوان د

های ، و سیستمDNAپردازش کوانتومی، پردازش نوری، محاسبات مبتنی بر 
  .[5و4]دارد نانو تکنولوژی مبتنی بر
-های دیجیتالی محاسباتی میهای کوانتومی نسل جدیدی از سیستمکامپیوتر

-ان سیستمبه عنو "کیوبیت"ه نام گیری از ذرات بسیار ریز بباشند که با بهره

. [9]اندشناخته شدهتکنولوژی مبتنی بر نانو و یاتم یاسدر مقهای فوق سریع 
 در یستورهاترانز یزسا نصف شدن در مورد [،2] قانون مور بینیپیشنظر به 

مناسب جهت  یبه دنبال راهکار یجیتالد یایامروزه دن ماه، 11 ی زمانیبازه
ورده آبر به منظورکوچکتر از آن  ینانو و حت یاسمق در ییمدارها یطراح

رود ، انتظار میاز این رو باشد.یم های پردازشیسیستم ییندهآ یازن ساختن
به منظور  ،و پردازش کوانتومیپذیر گشتاز منطق برهای آتی تکنولوژی تمام
 های محاسباتی استفاده کنند.ش اتالف انرژی و کاهش سایز المانکاه

 MR به نام 4×4با سایز گیت منطقی برگشت پذیر  یک در این مقاله،      
-تمام سلول این گیت به تنهایی قادر است به عنوان یکه شده است. ارائ

 عمل کند. پذیری برگشتکنندهتفریقتمام سلول کننده و هم چنین یکجمع
ه س یقجمع و تفر یاتهمزمان عمل یمحاسبه توانایی MR یتگ ،یقتدر حق

نمایش سطح کوانتومی و  .دهداز خود نشان می یتگ یکدر قالب  را یتب
 یپایه هایهایی نظیر گیتگر کاهش المانبیان MRترانزیستوری گیت 

با استفاده از سپس  باشد.سازی گیت فوق میستورها در پیادهکوانتومی و ترانزی
-میر طراحی پذیگر تک بیتی برگشتریقکننده/تفجمعمدار تمام ،گیت فوق

های پذیری مدار پیشنهادی در مقیاسرشبرای اثبات گست همچنین. شود
ه پذیر ارائبرگشت موازی گر هشت بیتیکننده/تفریقجمعمدار تمام یک ،تربزرگ

مورد نظر با استفاده از  ترازیستوری گیتسازی پیاده .خواهد شد
ت که نتایج انجام شده اس  H-Spiceو توسط نرم افزار  CMOSتکنولوژی

پیشنهادی  ی صحت عملکرد مداردهندهنشان های خروجیدر سیگنالحاصله 
 .است

شرح مختصری از  ،2بخش  :استترتیب بیان مطالب در این مقاله به شرح زیر 
در مقاالت پیشین  موجودهای پذیر و همچنین طرحمدارهای برگشت ها،گیت
ی و مدارها در این مقاله یپیشنهاد گیت  به معرفی ،1. بخش داردبررا در

نتایج  سپس، پردازد.می ه شدهارائهای برگشت پذیر طراحی شده توسط گیت
در  ،پیشنهادی پیاده سازی طرح حاصل ازخروجی  هایسیگنال ای ومقایسه
ها انجام و بحث پیرامون آن شدهارایه  هاشکلدر قالب جداول و  4بخش 

ی ئهچنین ارادی کلی مقاله و همبننهایتا، بخش نتیجه به جمعخواهد شد. 
 خواهد پرداخت. ،ها قرار گیرده تمرکز تحقیقات آینده بر روی آنپیشنهاداتی ک

 پذیر ها و مدارهای برگشتگیت -2
نامند برگشت پذیر می خروجی Nورودی و  Nبا تعداد  را منطقی یک گیت

جی آن گیت نظیر به نظیر بین بردارهای ورودی و خرو ایاگر و فقط اگر رابطه
هر بردار ورودی به  ،های منطقی برگشت پذیر. در واقع، در گیت[9]اشدبرقرار ب

-مقادیر سیگنالتوان ، میاز این روشود. مییک بردار یکتا در خروجی نگاشت 

مقادیر هر بردار  ،های خروجی را از روی الگوی بردارهای ورودی و بالعکس
های . تا به حال گیت[9]ابی کردروجی بازیورودی را از بردار نظیرش در خ

منطقی با توان مصرفی کم و  با هدف طراحی مدارهایپذیر زیادی برگشت
بلوک دیاگرام و نمایش  اند کهشده های محاسباتی کوانتومی معرفیسیستم

 نشان داده شده است. 1در شکل  هاگیت اینچند نمونه از  کوانتومی
 

  
 )الف (                                              (ب )                         

   
 )پ (                                        (      ت)                         

   
 )ث (                                        (      ج)                         

 
 )چ (                                        (      ح)                         

( : بلوک دیاگرام و مدار کوانتومی گیت های برگشت پذیر 1شکل )

)ج(  ،HNG[11][، )ث( Peres[9)ت( ، )پ(وFredkin[8] لف(و)ب()ا

DKG[11])چ( ،FRG  New Modified [12] )و )حSHMR [12] 
 

های تار آن تماما از گیتکه در ساخ خواهد بودیک مدار منطقی، برگشت پذیر 
پذیر کاری به مراتب ه شده باشد. طراحی مدارهای برگشتپذیر استفادبرگشت
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است چرا که در  دشوارتر از طراحی مدارهای منطقی مرسوم در گذشته
-میاکیدا ممنوع  Fan-Out و  Feedbackاستفاده از هاساختمان این مدار

مد توجه به نکات زیر ینه و کارآپذیر به. در طراحی یک مدار برگشت[11]باشد
 :رسدبه نظر می ضروری

 های ثابتسازی تعداد ورودیحداقل 

 استفادههای بال سازی تعداد خروجیحداقل 

 استفادههای برگشت پذیر مورد سازی تعداد گیتحداقل 

 ی کوانتومیسازی هزینهحداقل 

تابع  یک را بهشود تا آن تابع اضافه می n×kهایی که به یک تابع ورودی به
این  .[14]شودهای ثابت گفته میورودی ،پذیر مورد انتظار تبدیل سازدبرگشت

، آن دسته پذیرر برگشتهای بال استفاده در یک مدا، خروجیدر حالی است که
استفاده مدار  وندرهستند که در هیچ عملیات محاسباتی دیگری  هااز خروجی

پذیر تعداد ار برگشتد استفاده در مدهای مورتعداد گیت .[15]نخواهند شد
ساختمان مدار  هایی است که برای دریافت نتایج مورد انتظار خروجی درگیت

پذیر های برگشتگیرد. یکی از معیارهای سنجش مدارطراحی شده قرار می
پایه با اندازه  پذیرهای برگشتتعداد گیت باشد.ی کوانتومی مدار میهزینه
به ترتیب دارای ارزش کوانتومی صفر و یک می باشند که  2×2و  1×1های 

ی عنوان هزینهبه باشندمیپذیر مورد نیاز یک گیت برگشت در طراحی و
-در واقع، هر گیت منطقی برگشت شود.کوانتومی آن گیت در نظر گرفته می

با  NOT پذیر پایه از جمله گیت های برگشتتوان با کمک گیتپذیر را می
  ،Controlled-V هایبا نام 2×2های و گیت 1×1ی اندازه

Controlled-V†  وCNOT ی نهایتا مجموع هزینه. [19]سازی کردپیاده
توان به را می یربرگشت پذ مدار ی یکهای تشکیل دهندهوانتومی گیتک

 .مدار محاسبه کردآن ی کوانتومی کل عنوان هزینه

های دیجیتال، مدار دازشر پراز میان تمامی مدارهای منطقی مورد استفاده د
باشند. دلیل این ای میدارای محبوبیت ویژه کنندهتفریقکننده و تمامجمعتمام

توان کننده میکننده و تفریقجمعاست که به کمک مدارهای تمام امر آن
جمع، تفریق، ضرب و  :اعمال محاسباتی پرکاربرد نظیر چهار عمل اصلی

سازی کرد. تا به امروز، ر و بدون عالمت پیادهاد عالمت داتقسیم را در اعد
و پذیر توسط محققان در منطق برگشت گر زیادیکننده و تفریقای جمعمداره

 ،2111در سال  ن معرفی شده است. به عنوان مثال،در مقاالت گوناگو
Bruce پذیری را با استفاده ی برگشتکنندهجمع[، مدار تمام19]و همکارانش

برابر  ی کوانتومیاستفاده، یک ورودی ثابت و هزینه روجی بالخ 2گیت،  4از 
و همکارانش موفق به Azadkhan ، 2112طراحی کردند. در سال  21 با

 1گیت،  1پذیر با استفاده از برگشتی نندهکجمعمدار تمام یکطراحی 
. [11]شدند 11نتومی ی کوازینهو هثابت  ورودی 2خروجی بال استفاده، 

-جمع، سلول تمام2114در سال  ،[16] و همکارانش Hasan Babu ،سپس

-خروجی بال 2گیت،  1پذیری را طراحی کردند که شامل ی برگشتکننده

 2119در سال  باشد.می 11ی کوانتومی و هزینه یک ورودی ثابت و ،استفاده
پذیر برگشت 4×4 گیت های ،پرست و کیوان ناوی، مجید حق2111و 

ارائه کردند که HNG[11 ]و  MKG[21]های به نام یببه ترت جدیدی را
ی کنندهجمعبه عنوان یک تمام هر کدام از این دو گیت قادر است به تنهایی،

در سال   کند. عملپذیر با دو خروجی بالاستفاده و یک ورودی ثابت برگشت
2111 ،Krishnaveni  پذیری را با عنوان برگشت 4×4و همکارانش گیت

DKG کننده و هم چنین تمامجمعتواند نقش یک تمامدند که میمعرفی کر-

، 2111در سال  .[11]کند ایفا ییبه تنها راکننده تفریق
AnanthaLakshmi کننده و نیز یک[، یک جمع21رانش در ]و همکا 

 CMOSترانزیستور  21و  14پذیر را که به ترتیب با ی برگشتکنندهتفریق
بالاستفاده و یک ورودی ثابت خروجی  2ت، گی 2کمک  با  ،طراحی شده است

و  Misraکه توسط  NSبرگشت پذیری به نام  4×4ه دادند. گیت ارائ
عملیات  ،ییتواند به تنها، می[22]معرفی شده است 2114همکارانش در سال 

استفاده و یک ورودی ثابت خروجی بال 2جمع و تفریق سه بیت را به همراه 
[، موفق به 21و همکارانش در ] Thapliyal، 2115در سال  انجام دهد.

شدند  19ی کوانتومی پذیر با هزینهکننده ی برگشتطراحی یک تمام تفریق
باشد. سپس وی ورودی ثابت می 2استفاده و خروجی بال 6گیت،  5که شامل 

ه را ارائ دیگریی کنندهتفریق[، مدار تمام24]2116سال  و همکارانش در
استفاده، التعداد خروجی های بو  12 آن برابر با انتومیی کوکردند که هزینه

 باشد.می 2و  1، 2به ترتیب  در آن  های مورد استفادهگیتهای ثابت و ورودی

-عجمتمامو همکارانش مدارهای  Rangaraju[، 25] 2111در سال 
 21های کوانتومی برابر با با هزینه پذیری راگر تک بیتی برگشتکننده/تفریق

نژاد با [، مقیمی و رشادی12] 2114پیشنهاد کردند. هم چنین در سال   14و 
ل تمام سلو ،ورودی ثابتاستفاده و یک خروجی بال 1گیت،  1بهره گیری از 

 پذیر جدیدی را عرضه داشتند.جمع کننده/تفریق گر برگشت

 طرح های پیشنهادی -3
و  MR نامپذیر پیشنهادی به ت برگشتگی معرفی، به از مقاله این بخش

 پردازد.میآن  با استفاده ازپذیر طراحی شده مدارهای برگشت

 MRگیت برگشت پذیر  -3-1

ارائه شده  4×4اندازه ی پذیر جدیدی با برگشت منطقی گیت ،ر این بخشد
 Aهای ورودی به نام 4گیت فوق دارای شود. نامیده می MR این گیت .است

, B , C , D های و چهار خروجی به نامP , Q , R , S   .بلوک است
مشاهده  2توان در شکلت را به همراه توابع خروجی آن میاین گی دیاگرام

شماره گذاری شده  1جدول درستی گیت پیشنهادی که به عنوانجدول  کرد.
چرا که  ؛باشدخاصیت برگشت پذیری در گیت فوق میبر وجود  اثباتیاست، 

یک بین الگوهای ورودی  های مختلف منطقی، نگاشتی یک بهتمام حالت در
 .بر قرار استو بردارهای خروجی گیت مورد نظر 

 
A                              P = A⨁B⨁D 

 
B                              Q=(A⨁B⨁D)́B⨁ (A⨁B⨁D)C  
C                              R=(A⨁B⨁D)́C⨁ (A⨁B⨁D)B 
 

D                             S = B⨁C⨁D 

 
 MRپیشنهادی  پذیر(: بلوک دیاگرام گیت برگشت2شکل )

 

 MRپیشنهادی  پذیر(: جدول درستی گیت برگشت1جدول )

S R Q P  D C B A  

0 0 0 0  0 0 0 0 

1 0 0 1  1 0 0 0 
1 1 0 0  0 1 0 0 

 
 

MR 

Gate 
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0 0 1 1  1 1 0 0 
1 1 0 1  0 0 1 0 

0 0 1 0  1 0 1 0 

0 1 1 1  0 1 1 0 
1 1 1 0  1 1 1 0 

0 0 0 1  0 0 0 1 

1 0 0 0  1 0 0 1 

1 0 1 1  0 1 0 1 
0 1 0 0  1 1 0 1 

1 0 1 0  0 0 1 1 

0 1 0 1  1 0 1 1 
0 1 1 0  0 1 1 1 

1 1 1 1  1 1 1 1 

 
 MRمدار کوانتومی گیت  ،ی کوانتومی گیت مورد نظربه منظور بررسی هزینه

با توجه به مدار   MRی کوانتومی گیترسم شده است. هزینه 1در شکل 
 باشد. می 1برابر با  ،کوانتومی پیشنهادی در شکل زیر

 

 

 

 

 

 

 

 
 MRپیشنهادی  (: مدار کوانتومی گیت برگشت پذیر3شکل )

 
فوق با  یتگ یستوریترانز یش، نماMR یتگ یکوانتوم یشعالوه بر نما
 یطراح یمشهود است. برا 4در شکل  CMOS رانزیستورهایاستفاده از ت

باشد که به یم MOSFET یستورعدد ترانز 11به  یازمورد نظر ن یمنطق یتگ
و هم  A, B, C, D یورود یهایگنالس اند.به هم متصل شده یرشکل ز

 اند.در شکل مشخص شده P, Q , R , S جیخطوط خرو ینچن
 

 
 

 MRپیشنهادی  یرپذگیت برگشت ترانییستوری(: مدار 4شکل )

پیشنهادی با استفاده از  پذیرمدارهای برگشت -3-2

 MRگیت 

قادر  یگرید یرپذبرگشت یتگ یچو بدون استفاده از ه ییبه تنها MR یتگ
زمان واحد انجام  یکرا در  یتسه عدد ب یقجمع و تفر یاتخواهد بود عمل

مدار،  یهایبه عنوان ورود A ,B ,Cin  یها یتبا اعمال ب ،5 شکلدر دهد. 
 یکباشند در می یتسه ب یقجمع و تفر یجنتا که Sum/Diff یخروج

 یتوابع منطق ینیتشابه ع این امر، یهتوج .واحد محاسبه خواهند شد یگنالس
Sum  وDiff یاست. تابع خروج یمنطق یقدر محاسبات جمع و تفرCarry 

Out یمنطق یتیجمع سه عدد تک ب یدر محاسبه یخروج یحاصل رقم نقل 
 یخروج ،داراز م یگرد یا، در شاخهCarry Out یاست. هم زمان با خروج

Barrow Out  یک یبرا یازمورد ن یگرد یکه خروج ودبقابل استفاده خواهد 
 یهتغذ 1 یکه با مقدار منطق یایورود سازد.یکننده را فراهم م یقتمام تفر

 ینا یهبال استفاد یخروج  g1یثابت و خروج یشده است به عنوان ورود
 یو تفریق کنندهجمع کننده  یکوانتوم یینههز .باشدمی یرمدار برگشت پذ

 یبا ارزش کوانتوم MR یتتنها از گ هاباشد چرا که در ساختار آنیم 1فوق 
 یکتوان در قالب یرا م یربرگشت پذ یسلول منطق ینا است. استفاده شده 1

به  یابیجهت دست ،کنندهقیکننده و هم تفرساختار واحد هم به عنوان جمع
 استفاده کرد. ،یجیتالیهمگن د یهایستمس

 پذیرکننده تک بیتی برگشتتفریقکننده و تمامجمع(: تمام5شکل )

 MRپیشنهادی با استفاده از گیت 

یک خط  مقادیر با در نظر گرفتنکه بتواند  ،با بهره گیری از یک مالتی پلکسر
را  Borrow Out یا  Carry Outهاییکی از خروجی ،ورودی کنترلی

را به یک جمع  9شکل  ه شده درتوان ساختار ارائ، میینش کندگز
د. تبدیل کر Selکنترلی  گر تک بیتی برگشت پذیر با سیگنالکننده/تفریق

پذیر پیشنهادی در گر تک بیتی برگشتتفریق کننده/جمعساختار تمام 9شکل 
به عنوان  Fredkinز گیت معروف دهد که در آن ان مقاله را نشان میای

خط کنترلی با انتخاب مقدار مناسب برای استفاده شده است.  2:1پلکسر مالتی
Sel توان از بین دو عملیات جمع، می(Sel=0)  و تفریق (Sel=1)   سه

کل در این مدار ی کوانتومی هزینه یکی را به دلخواه برگزید. عدد تک بیتی،
 Fredkinو  MRبه دلیل استفاده از دو گیت  ،ندهتمام جمع کننده/ تفریق کن

که  است 11برابر با  ،باشندمی 5و  1های کوانتومی ارزش دارایبه ترتیب که 
 شود.های مورد استفاده محاسبه میهای کوانتومی گیتشاز مجموع ارز

                                  Sel 
    1                                        g1 
                                                                 g2 = Sel 
    B                                                       Carry/Barrow 
    C                                                               
                                                                 g3 
    A 
                                                 Sum/Diff 

 گر تک بیتی پیشنهادی کننده/ تفریقجمع(: مدار تمام6شکل )

 

A                                                                    P 

 

B                                                                    Q 

 

C                                                                    R 

 

D                                                                    S 
 

 

 

 

 

 

 

 

V†
††
†+
=+ 

V V 

 
MR 

Gate 

 
FRG 

 

A                                                                    P 

 

B                                                                    Q 

 

C                                                                    R 

 

D                                                                    S 
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های ری مدار پیشنهادی در سیستمپذیبه منظور اثبات قابلیت گسترش
برگشت  تفریق گرجمع کننده/گیری از مدار تمام رهتر، با بههدمحاسباتی گستر

بیتی  1گر برگشت پذیر کننده/ تفریقجمعمدار تمامه شده، پذیر تک بیتی ارائ
 ده است. مزیت قابلقابل مشاه 9جدیدی طراحی شده است که در شکل 

لزومات است که مدار پیشنهادی تمام قوانین و م آنه شده توجه مدار ارائ
و   Feedbackپرهیز از استفاده از  مانندپذیر س منطق برگشتطراحی بر اسا

را به شدت رعایت کرده است. دلیل این امر آن است که  Fan out باالخص 
تهیه  Selدر هر طبقه از مدار برگشت پذیر فوق، یک کپی از سیگنال کنترلی 

 ی بعد استفاده خواهد شد. پلکسر طبقهلتیشده و به عنوان ورودی ما

 
پذیر بیتی برگشت 8کننده  کننده/ تفریقجمع(: مدار تمام7ل )شک

 (5تک بیتی )شکل  کنندهکننده/ تفریقجمع گیری ازبا بهره پیشنهادی

 نتایج و بحث پیرامون آن -4

های با طرح و مدارهای پیشنهاد شده ی گیتن بخش به بررسی و مقایسهای
ه شده ستوری ارائترانزی اربه منظور بررسی صحت عملکرد مد پردازد.می پیشین

است. استفاده شده H-Spiceاز نرم افزار  ،MRمربوط به گیت  1-1در بخش 
دهد. با توجه به افزار نشان میفوق را در این نرم رسازی مدانتایج پیاده 1شکل 

 P, Q, Rهای خروجی لسیگنا وA ,B ,C ,D های ورودی مطابقت سیگنال

, S ، دریافت که مدار  توان، می1ود در جدول با مقادیر منطقی موج
اهداف مورد انتظار را برآورده ساخته  ،شده در این مقالهه ترانزیستوری ارائ

 .ستا

 

 
 H-Spiceدر  MRسازی ترانییستوری گیت (: نتایج پیاده8شکل )

های پیشنهادی با مدارهای موجود در ای طرحعالوه بر آن، نتایج مقایسه
های ثابت، شین، بر اساس معیارهای مختلف از جمله تعداد ورودیمقاالت پی

های مورد نیاز، تعداد ترانزیستورهای استفاده، تعداد گیتهای بالتعداد خروجی
 2موجود است. جدول  5و  4 ،1 ،2مورد نیاز، و هزینه ی کوانتومی در جداول 

موجود در  ی نظیرکننده ارائه شده در این مقاله با مدارهااز جمعای مقایسه
ی کنندهتفریقای تمامنتایج مقایسه 1دهد. در جدول مقاالت قبل را نشان می

است. سپس، های پیشین ارائه شدهپذیر موجود در این مقاله و طرح برگشت
پذیر پیشنهادی ی تک بیتی برگشتکنندهکننده/تفریقجمعای بین تماممقایسه

. در آخر، جدول ارائه شده است 4خود در جدول در این مقاله، با مدارهای نظیر 
ی کنندهکننده/ تفریقجمعبهبود نتایج حاصل از طراحی تمام ینشان دهنده 5
  باشد.  بیتی این مقاله در مقایسه با مدارهای نظیر پیش از خود می 1

 

پذیر ی برگشتکنندهجمعر تمامای بین مدا(: جدول مقایسه2جدول )

و مدارهای جمع کننده  MRادی با استفاده از گیت پیشنه تک بیتی

های قاالت پیشین بر اساس تعداد ورودیپذیر ارائه شده در مبرگشت

پذیر مورد نیاز، های بالاستفاده، تعداد گیت برگشتثابت، تعداد خروجی

 هیینه کوانتومی و توانایی در محاسبه ی همیمان تفریق

 

پذیر کننده ی برگشتتفریقای بین مدار تمام(: جدول مقایسه3جدول )

کننده و مدارهای تفریق MRپیشنهادی با استفاده از گیت  تک بیتی

 ارائه شده در مقاالت پیشین 

محاسبه 

همزمان 
 تقریق

یستور ترانز

 یازد نمور

هزینه 

 کوانتومی

گیت 

 مورد نیاز

خروجی 

 بالاستفاده

ورودی 

 ثابت
 

 1 2 4 21 نامعلوم خیر
 جمع کننده

[19] 

 1 2 1 11 نامعلوم خیر
 دهننک جمع

[16] 

 1 2 1 نامعلوم نامعلوم خیر
 دهجمع کنن

[11] 

 1 2 1 6 معلومنا خیر
 دهجمع کنن

[21] 

 1 2 2 12 14 خیر
 جمع کننده

[21] 

 1 2 1 11 معلومنا خیر
 دهنجمع کن

[11] 

 1 2 1 نامعلوم معلومنا خیر
 دهنجمع کن

[22] 

جمع کننده  1 2 1 1 11 بله
 پیشنهادی

یستور ترانز
 یازمورد ن

هزینه 
 کوانتومی

گیت 
 مورد نیاز

ی خروج
 بالاستفاده

ورودی 
 ثابت

 

 2 6 5 19 نامعلوم
تفریق کننده 

[21] 

 1 2 2 12 نامعلوم
کننده  یقتفر

[24] 

 1 2 1 1 نامعلوم
 کننده یقتفر

[29] 

21 11 2 2 1 
کننده  یقتفر

[21] 

کننده  یقتفر 1 2 1 1 11
 پیشنهادی

A 

B 

C 

D 

P 

Q 

R 

S 
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ننده ک/تفریقکنندهجمع(: جدول مقایسه ای بین مدار تمام 4دول )ج

 پیشنهادی با مدارهای ارائه شده پیشین  پذیر تک بیتیبرگشت

 

کننده کننده/تفریقجمعای بین مدار تمام(: جدول مقایسه5جدول )

 پیشنهادی و مدارهای نظیر پیشین  بیتی 8برگشت پذیر 

 

 نتیجه -5
به عنوان یکـی از راهکارهـای های اخیر در سالکه  ،پذیربرگشتمنطق 

شـناخته شـده  در مقیاس نـانونوین در طراحی مدارهای دیجیتالی کم مصرف 
پـردازش  :کاربردهای گسترده ای در حوزه های مختلف علـوم از جملـه ،است

و طراحـی مـدارهای  ،DNAکوانتومی، پردازش نوری، محاسبات مبتنـی بـر 
CMOS گیـت  یـکدر این مقاله سعی شـده اسـت  ان مصرفی کم دارد.با تو

ه شود که به منظور طراحـی مـدارهای ارائ MRبه نام  4×4 پذیر جدیدبرگشت
ای . مـدارهشـودگرفتـه مـیکننده  به کـار ه  و تفریقکنندپر کاربرد نظیر جمع

محاسـباتی  هایسیستمردازشگرها و ی اصلی پکننده هستهکننده و تفریقجمع
ی اعمـال کلیـه اجرای بهبود در ،این مدارها از این رو بهبود عملکرد .باشندمی

، از ه شده در این مقالهپذیر ارائاهد داد. مدارهای برگشتمحاسباتی را نتیجه خو
پـذیر مـورد اسـتفاده، تعـداد گشـتبرهـای تعداد گیـت از قبیلنظر معیارهایی 

، تعـداد ترانزیسـتورهای مـورد استفادههای بالهای ثابت، تعداد خروجیورودی

خـود بهبـود قابـل  های مشابه پیش ازی کوانتومی نسبت به طرحو هزینه نیاز
-، تمرکـز طراحـییندهآشود در است. پیشنهاد میای از خود نشان دادهمالحظه

-وژیبا تکنول لی ترتیبی و ادغام آندیجیتاهای برگشت پذیر بر روی مدارهای 

 قرار گیرد. ،ی کربنیلولههای نانویستورنظیر ترانز ،های کم مصرف
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هزینه 
 کوانتومی

گیت 
 مورد نیاز

خروجی 
 بالاستفاده

  ورودی ثابت

21 1 5 1 
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