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چکیده
در سالهای اخیر ،توجه محققان به طراحی مدارهایی با هدف کاهش اتالف انرژی ،بهینه سازی مصرف تووان ،کواهش مسواحت
مدار تا مقیاس نانو ،و حداقل سازی حرارت تولیدی توسط مدار جلب شده است .منطق برگشتپذیر نقش مهمی در طراحی مودارهای
دیجیتالی ایفا میکند ،به طوریکه در سیستمهای مبتنی بر نانوتکنولوژی ،پردازش کوانتوومی ،و طراحوی مودارهای  CMOSبوا تووان
مصرفی کم کاربرد گستردهای از خود نشان داده است .در این مقاله ،یک گیت برگشتپذیر جدید  4×4به نام  MRمعرفی شده اسوت
که به تنهایی قادر است به عنوان مدارهای جمعکننده و تفریقگر تک بیتی مورد استفاده قرار گیرد .پیادهسوازی ترانییسوتوری گیوت
پیشنهادی با استفاده از تکنولوژی  CMOSو هم چنین نمایش کوانتومی این گیت ارائه شده است .با بهورهگیوری از گیوت  MRمودار
تمامجمعکننده /تفریقگر تک بیتی و سپس تمامجمعکننده /تفریقگر هشت بیتی موازی ارائه میشود .مودارهای پیشونهادی از نظور
تعداد ترانییستور مورد استفاده ،تعداد ورودیهای ثابت ،تعداد خروجیهای بال استفاده ،تعداد گیت برگشت پذیر مورد نیواز و هیینوه
کوانتومی در مقایسه با مدارهای نظیر پیش از خود بهبود یافته است .سیگنالهای خروجی حاصل از پیادهسوازی ترانییسوتوری گیوت
 MRبا استفاده از نرمافیار  H-Spiceبیانگر صحت عملکرد مدار ارائه شده میباشد.

کلمات کلیدی
منطق برگشتپذیر ،سیستمهای مبتنی بر نانوتکنولوژی ،پردازش کوانتومی ،هیینهی کوانتومی ،طراحی  CMOSبا توان مصورفی کوم،
سلول تمام جمعکننده برگشتپذیر ،سلول تمامتفریقکننده برگشتپذیر ،تمامجمعکننده /تفریقگر برگشتپذیر
علل به هدر رفتن انرژی در مدارها :تعداد ترانزیستورهای زیاد ،کاهش اندازهی
ترانزیستورها ،استفاده از مواد نامناسب در ساخت ،و استفاده از المانهای غیر
ایدهآل است .اخیرا ،منبع دیگری برای اتالف انرژی الکتریکی درون مدارهای
دیجیتالی شناسایی شده که بر مبنای "از بین رفتن اطالعات" در حین
پردازش درون مدار میباشد .در اوایل دههی  ، 1691شخصی به نام

 -1مقدمه
یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی در طراحی مدارهای مجتمع با مقیاس
بسیار بزرگ ،مسئلهی کاهش توان مصرفی و اتالف انرژی میباشد .از جمله
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حاصله در سیگنالهای خروجی نشاندهندهی صحت عملکرد مدار پیشنهادی
است.
ترتیب بیان مطالب در این مقاله به شرح زیر است :بخش  ،2شرح مختصری از
گیتها ،مدارهای برگشتپذیر و همچنین طرحهای موجود در مقاالت پیشین
را دربردارد .بخش  ،1به معرفی گیت پیشنهادی در این مقاله و مدارهای
برگشت پذیر طراحی شده توسط گیتهای ارائه شده میپردازد .سپس ،نتایج
مقایسهای و سیگنالهای خروجی حاصل از پیاده سازی طرح پیشنهادی ،در
بخش  4در قالب جداول و شکلها ارایه شده و بحث پیرامون آنها انجام
خواهد شد .نهایتا ،بخش نتیجه به جمعبندی کلی مقاله و همچنین ارائهی
پیشنهاداتی که تمرکز تحقیقات آینده بر روی آنها قرار گیرد ،خواهد پرداخت.

 R.Landauerبا تکیه بر مباحث ترمودینامیک نشان داد که طراحی مدارهای
منطقی و دیجیتالی با استفاده از منطق مرسوم که به نام منطق برگشتناپذیر
شهرت دارد موجب اتالف ناخواستهی انرژی الکتریکی در مدار میشود[.]1
دلیل این امر آن است که در مدارهای طراحی شده توسط منطق برگشتناپذیر
تعداد ورودیهای مدار از تعداد خروجیهای آن بیشتر است .بنابراین ،در حین
پردازش ،تعدادی از بیتهای حاوی اطالعات از بین رفته و انرژی الکتریکی
آنها به صورت انرژی گرمایی آزاد خواهد شد .هم چنین ،وی ثابت کرد که
انرژی گرمایی تولیدشده با از دست رفتن یک بیت اطالعات در حین پردازش،
توسط رابطهی ( kTln2ژول) قابل محاسبه است؛ که در این رابطه  kثابت
بولتزمن ،و  Tدمای مطلقی (کلوین) است که پردازش در آن اجرا میشود[.]1
اگر چه انرژی گرمایی تولید شده با از بین رفتن یک بیت اطالعات ،مقداری
برابر با ( 2.6×11^)-21ژول خواهد داشت و این مقدار ،در مقیاس کوچک ،
بسیار ناچیز به نظر میرسد؛ اما با در نظر گرفتن قانون مور مبنی بر "افزایش
قریب به  111درصدی تعداد ترانزیستورها و المانهای موجود در مدارهای
دیجیتالی در هر  11ماه یک بار" در آیندهای نه چندان دور ،اتالف انرژی
الکتریکی و تولید حرارت ناشی از آن به چالشی بزرگ در طراحی مدارهای
مجتمع در مقیاس بزرگ ،تبدیل خواهد شد[ .]2در سال  Bennet ، 1691ثابت
کرد به منظور اجتناب از اتالف انرژی در مدارهای محاسباتی ،پردازشها
بایستی به شکل برگشتپذیر انجام شود[ .]1بر گشتپذیری در محاسبات به
معنی آن است که هیچ اطالعاتی در حین مراحل پردازش از بین نخواهد رفت.
منطق برگشتپذیر عالوه بر طراحی مدارهای  CMOSبا توان مصرفی کم،
کاربردهای فراوان دیگری در حوزههای مختلف محاسباتی و پردازشی از قبیل:
پردازش کوانتومی ،پردازش نوری ،محاسبات مبتنی بر  ،DNAو سیستمهای
مبتنی بر تکنولوژی نانو دارد[4و.]5
کامپیوترهای کوانتومی نسل جدیدی از سیستمهای دیجیتالی محاسباتی می -
باشند که با بهرهگیری از ذرات بسیار ریز به نام "کیوبیت" به عنوان سیستم -
های فوق سریع در مقیاس اتمی و مبتنی بر نانوتکنولوژی شناخته شدهاند[.]9
نظر به پیشبینی قانون مور [ ،]2در مورد نصف شدن سایز ترانزیستورها در
بازهی زمانی  11ماه ،امروزه دنیای دیجیتال به دنبال راهکاری مناسب جهت
طراحی مدارهایی در مقیاس نانو و حتی کوچکتر از آن به منظور برآورده
ساختن نیاز آیندهی سیستمهای پردازشی میباشد .از این رو ،انتظار میرود
تمام تکنولوژیهای آتی از منطق برگشتپذیر و پردازش کوانتومی ،به منظور
کاهش اتالف انرژی و کاهش سایز المانهای محاسباتی استفاده کنند.
در این مقاله ،یک گیت منطقی برگشت پذیر با سایز  4×4به نام MR
ارائه شده است .این گیت به تنهایی قادر است به عنوان یک سلول تمام -
جمعکننده و هم چنین یک سلول تمامتفریقکنندهی برگشتپذیر عمل کند.
در حقیقت ،گیت  MRتوانایی محاسبهی همزمان عملیات جمع و تفریق س ه
بیت را در قالب یک گیت از خود نشان میدهد .نمایش سطح کوانتومی و
ترانزیستوری گیت  MRبیانگر کاهش المانهایی نظیر گیتهای پایهی
کوانتومی و ترانزیستورها در پیادهسازی گیت فوق میباشد .سپس با استفاده از
گیت فوق ،مدار تمامجمعکننده/تفریقگر تک بیتی برگشتپذیر طراحی می -
شود .همچنین برای اثبات گسترشپذیری مدار پیشنهادی در مقیاسهای
بزرگتر ،یک مدار تمامجمعکننده/تفریقگر هشت بیتی موازی برگشتپذیر ارائه
خواهد شد .پیادهسازی ترازیستوری گیت مورد نظر با استفاده از
تکنولوژی CMOSو توسط نرم افزار  H-Spiceانجام شده است که نتایج

 -2گیتها و مدارهای برگشت پذیر
یک گیت منطقی را با تعداد  Nورودی و  Nخروجی برگشت پذیر مینامند
اگر و فقط اگر رابطهای نظیر به نظیر بین بردارهای ورودی و خروجی آن گیت
برقرار باشد[ .]9در واقع ،در گیتهای منطقی برگشت پذیر ،هر بردار ورودی به
یک بردار یکتا در خروجی نگاشت میشود .از این رو ،میتوان مقادیر سیگنال -
های خروجی را از روی الگوی بردارهای ورودی و بالعکس ،مقادیر هر بردار
ورودی را از بردار نظیرش در خروجی بازیابی کرد[ . ]9تا به حال گیتهای
برگشتپذیر زیادی با هدف طراحی مدارهای منطقی با توان مصرفی کم و
سیستمهای محاسباتی کوانتومی معرفی شدهاند که بلوک دیاگرام و نمایش
کوانتومی چند نمونه از این گیتها در شکل  1نشان داده شده است.

( ت)

) پ(

( ج)

) ث(

) چ(
( ح)
شکل ( : ) 1بلوک دیاگرام و مدار کوانتومی گیت های برگشت پذیر
(الف)و(ب) ( ،]8[Fredkinپ)و(ت) ( ،]9[Peresث) ( ،]11[HNGج)
( ،]11[DKGچ)  ]12[ New Modified FRGو (ح) ]12[SHMR

یک مدار منطقی ،برگشت پذیر خواهد بود که در ساختار آن تماما از گیتهای
برگشتپذیر استفاده شده باشد .طراحی مدارهای برگشتپذیر کاری به مراتب
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تفریقکننده را به تنهایی ایفا کند[ .]11در سال ، 2111
 AnanthaLakshmiو همکارانش در [ ،]21یک جمعکننده و نیز یک
تفریقکنندهی برگشتپذیر را که به ترتیب با  14و  21ترانزیستور CMOS
طراحی شده است ،با کمک  2گیت 2 ،خروجی بالاستفاده و یک ورودی ثابت
ارائه دادند .گیت  4×4برگشت پذیری به نام  NSکه توسط  Misraو
همکارانش در سال  2114معرفی شده است[ ،]22میتواند به تنهایی ،عملیات
جمع و تفریق سه بیت را به همراه  2خروجی بالاستفاده و یک ورودی ثابت
انجام دهد .در سال  Thapliyal ،2115و همکارانش در [ ،]21موفق به
طراحی یک تمام تفریقکننده ی برگشتپذیر با هزینهی کوانتومی  19شدند
که شامل  5گیت 6 ،خروجی بالاستفاده و  2ورودی ثابت میباشد .سپس وی
و همکارانش در سال  ،]24[2116مدار تمامتفریقکنندهی دیگری را ارائه
کردند که هزینهی کوانتومی آن برابر با  12و تعداد خروجی های بالاستفاده،
ورودیهای ثابت و گیتهای مورد استفاده در آن به ترتیب  1 ،2و  2میباشد.
در سال  Rangaraju ،]25[ 2111و همکارانش مدارهای تمامجمع -
کننده/تفریقگر تک بیتی برگشتپذیری را با هزینههای کوانتومی برابر با 21
و  14پیشنهاد کردند .هم چنین در سال  ،]12[ 2114مقیمی و رشادینژاد با
بهره گیری از  1گیت 1 ،خروجی بالاستفاده و یک ورودی ثابت ،سلول تمام
جمع کننده/تفریق گر برگشتپذیر جدیدی را عرضه داشتند.

دشوارتر از طراحی مدارهای منطقی مرسوم در گذشته است چرا که در
ساختمان این مدارها استفاده از  Feedbackو  Fan-Outاکیدا ممنوع می-
باشد[ .]11در طراحی یک مدار برگشتپذیر بهینه و کارآمد توجه به نکات زیر
ضروری به نظر میرسد:
 حداقلسازی تعداد ورودیهای ثابت
 حداقلسازی تعداد خروجیهای بال استفاده
 حداقلسازی تعداد گیتهای برگشت پذیر مورد استفاده
 حداقلسازی هزینهی کوانتومی
به ورودیهایی که به یک تابع  k×nاضافه میشود تا آن تابع را به یک تابع
برگشتپذیر مورد انتظار تبدیل سازد ،ورودیهای ثابت گفته میشود[ .]14این
در حالی است که ،خروجیهای بال استفاده در یک مدار برگشتپذیر ،آن دسته
از خروجیها هستند که در هیچ عملیات محاسباتی دیگری درون مدار استفاده
نخواهند شد[ .]15تعداد گیتهای مورد استفاده در مدار برگشتپذیر تعداد
گیت هایی است که برای دریافت نتایج مورد انتظار خروجی در ساختمان مدار
طراحی شده قرار می گیرد .یکی از معیارهای سنجش مدارهای برگشتپذیر
هزینهی کوانتومی مدار میباشد .تعداد گیتهای برگشتپذیر پایه با اندازه
های  1×1و  2×2که به ترتیب دارای ارزش کوانتومی صفر و یک می باشند
و در طراحی یک گیت برگشتپذیر مورد نیاز میباشند بهعنوان هزینهی
کوانتومی آن گیت در نظر گرفته میشود .در واقع ،هر گیت منطقی برگشت-
پذیر را میتوان با کمک گیتهای برگشتپذیر پایه از جمله گیت  NOTبا
اندازهی  1×1و گیتهای  2×2با نامهای ،Controlled-V
† Controlled-Vو  CNOTپیادهسازی کرد[ .]19نهایتا مجموع هزینهی
کوانتومی گیتهای تشکیل دهندهی یک مدار برگشت پذیر را میتوان به
عنوان هزینهی کوانتومی کل آن مدار محاسبه کرد.
از میان تمامی مدارهای منطقی مورد استفاده در پردازشهای دیجیتال ،مدار
تمامجمعکننده و تمامتفریقکننده دارای محبوبیت ویژهای میباشند .دلیل این
امر آن است که به کمک مدارهای تمامجمعکننده و تفریقکننده میتوان
اعمال محاسباتی پرکاربرد نظیر چهار عمل اصلی :جمع ،تفریق ،ضرب و
تقسیم را در اعداد عالمت دار و بدون عالمت پیادهسازی کرد .تا به امروز،
مدارهای جمعکننده و تفریقگر زیادی توسط محققان در منطق برگشتپذیر و
در مقاالت گوناگون معرفی شده است .به عنوان مثال ،در سال ، 2111
 Bruceو همکارانش[ ،]19مدار تمامجمعکنندهی برگشتپذیری را با استفاده
از  4گیت 2 ،خروجی بال استفاده ،یک ورودی ثابت و هزینهی کوانتومی برابر
با  21طراحی کردند .در سال  Azadkhan ،2112و همکارانش موفق به
طراحی یک مدار تمامجمعکنندهی برگشتپذیر با استفاده از  1گیت1 ،
خروجی بال استفاده 2 ،ورودی ثابت و هزینهی کوانتومی  11شدند[.]11
سپس Hasan Babu ،و همکارانش [ ،]16در سال  ،2114سلول تمامجمع-
کنندهی برگشتپذیری را طراحی کردند که شامل  1گیت 2 ،خروجی بال -
استفاده ،و یک ورودی ثابت و هزینهی کوانتومی  11میباشد .در سال 2119
و  ،2111مجید حقپرست و کیوان ناوی ،گیت های  4×4برگشتپذیر
جدیدی را به ترتیب به نامهای  ]21[MKGو  ]11[HNGارائه کردند که
هر کدام از این دو گیت قادر است به تنهایی ،به عنوان یک تمامجمعکنندهی
برگشتپذیر با دو خروجی بالاستفاده و یک ورودی ثابت عمل کند .در سال
 Krishnaveni ،2111و همکارانش گیت  4×4برگشتپذیری را با عنوان
 DKGمعرفی کردند که میتواند نقش یک تمامجمعکننده و هم چنین تمام -

 -3طرح های پیشنهادی
این بخش از مقاله ،به معرفی گیت برگشتپذیر پیشنهادی به نام  MRو
مدارهای برگشتپذیر طراحی شده با استفاده از آن میپردازد.

 -1- 3گیت برگشت پذیر MR
در این بخش ،گیت منطقی برگشتپذیر جدیدی با اندازه ی  4×4ارائه شده
است .این گیت  MRنامیده میشود .گیت فوق دارای  4ورودی به نامهای A
 , B , C , Dو چهار خروجی به نامهای  P , Q , R , Sاست .بلوک
دیاگرام این گیت را به همراه توابع خروجی آن میتوان در شکل 2مشاهده
کرد .جدول درستی گیت پیشنهادی که به عنوان جدول 1شماره گذاری شده
است ،اثباتی بر وجود خاصیت برگشت پذیری در گیت فوق میباشد؛ چرا که
در تمام حالتهای مختلف منطقی ،نگاشتی یک به یک بین الگوهای ورودی
و بردارهای خروجی گیت مورد نظر بر قرار است.
P = A⨁B⨁D
Q=(A⨁B⨁D)́B⨁ (A⨁B⨁D)C
R=(A⨁B⨁D)́C⨁ (A⨁B⨁D)B

MR
Gate

B
C
D

S = B⨁C⨁D
شکل ( :)2بلوک دیاگرام گیت برگشتپذیر پیشنهادی MR
جدول ( :)1جدول درستی گیت برگشتپذیر پیشنهادی MR

S
0
1
1
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A

R
0
0
1

Q
0
0
0

P
0
1
0

D
0
1
0

C
0
0
1

B
0
0
0

A
0
0
0
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0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1

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

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

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

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

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

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

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

 -2-3مدارهای برگشتپذیر پیشنهادی با استفاده از
گیت MR

به منظور بررسی هزینهی کوانتومی گیت مورد نظر ،مدار کوانتومی گیت MR

در شکل  1رسم شده است .هزینهی کوانتومی گیت  MRبا توجه به مدار
کوانتومی پیشنهادی در شکل زیر ،برابر با  1میباشد.

P
Q
R

A
V

V

†V
††
†+
=+

S

B

گیت  MRبه تنهایی و بدون استفاده از هیچ گیت برگشتپذیر دیگری قادر
خواهد بود عملیات جمع و تفریق سه عدد بیت را در یک زمان واحد انجام
دهد .در شکل  ،5با اعمال بیت های  A ,B ,Cinبه عنوان ورودیهای مدار،
خروجی  Sum/Diffکه نتایج جمع و تفریق سه بیت میباشند در یک
سیگنال واحد محاسبه خواهند شد .توجیه این امر ،تشابه عینی توابع منطقی
 Sumو  Diffدر محاسبات جمع و تفریق منطقی است .تابع خروجی Carry
 Outحاصل رقم نقلی خروجی در محاسبهی جمع سه عدد تک بیتی منطقی
است .هم زمان با خروجی  ،Carry Outدر شاخهای دیگر از مدار ،خروجی
 Barrow Outقابل استفاده خواهد بود که خروجی دیگر مورد نیاز برای یک
تمام تفریق کننده را فراهم میسازد .ورودیای که با مقدار منطقی  1تغذیه
شده است به عنوان ورودی ثابت و خروجی  g1خروجی بال استفادهی این
مدار برگشت پذیر میباشد .هزینهی کوانتومی جمع کننده و تفریق کنندهی
فوق  1میباشد چرا که در ساختار آنها تنها از گیت  MRبا ارزش کوانتومی
 1استفاده شده است .این سلول منطقی برگشت پذیر را میتوان در قالب یک
ساختار واحد هم به عنوان جمعکننده و هم تفریقکننده ،جهت دستیابی به
سیستمهای همگن دیجیتالی ،استفاده کرد.

C
D

شکل ( :)3مدار کوانتومی گیت برگشت پذیر پیشنهادی MR

عالوه بر نمایش کوانتومی گیت  ،MRنمایش ترانزیستوری گیت فوق با
استفاده از ترانزیستورهای  CMOSدر شکل  4مشهود است .برای طراحی
گیت منطقی مورد نظر نیاز به  11عدد ترانزیستور  MOSFETمیباشد که به
شکل زیر به هم متصل شدهاند .سیگنالهای ورودی  A, B, C, Dو هم
چنین خطوط خروجی  P, Q , R , Sدر شکل مشخص شدهاند.

شکل ( :)5تمامجمعکننده و تمامتفریقکننده تک بیتی برگشتپذیر
پیشنهادی با استفاده از گیت MR

با بهره گیری از یک مالتی پلکسر ،که بتواند با در نظر گرفتن مقادیر یک خط
کنترلی ورودی ،یکی از خروجیهای  Carry Outیا  Borrow Outرا
گزینش کند ،میتوان ساختار ارائه شده در شکل  9را به یک جمع
کننده/تفریق گر تک بیتی برگشت پذیر با سیگنال کنترلی  Selتبدیل کرد.
شکل  9ساختار تمامجمعکننده /تفریقگر تک بیتی برگشتپذیر پیشنهادی در
این مقاله را نشان میدهد که در آن از گیت معروف  Fredkinبه عنوان
مالتیپلکسر  2:1استفاده شده است .با انتخاب مقدار مناسب برای خط کنترلی
 ،Selمیتوان از بین دو عملیات جمع ) (Sel=0و تفریق ) (Sel=1سه
عدد تک بیتی ،یکی را به دلخواه برگزید .هزینهی کوانتومی کل در این مدار
تمام جمع کننده /تفریق کننده ،به دلیل استفاده از دو گیت  MRو Fredkin
که به ترتیب دارای ارزشهای کوانتومی  1و  5میباشند ،برابر با  11است که
از مجموع ارزشهای کوانتومی گیتهای مورد استفاده محاسبه میشود.
Sel
g1
g2 = Sel
Carry/Barrow
FRG

1

MR
Gate

B
C

g3
A
Sum/Diff
شکل ( :)6مدار تمامجمعکننده /تفریقگر تک بیتی پیشنهادی

شکل ( :)4مدار ترانییستوری گیت برگشتپذیر پیشنهادی MR
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به منظور اثبات قابلیت گسترشپذیری مدار پیشنهادی در سیستمهای
محاسباتی گستردهتر ،با بهرهگیری از مدار تمام جمع کننده/تفریق گر برگشت
پذیر تک بیتی ارائه شده ،مدار تمامجمعکننده /تفریقگر برگشت پذیر  1بیتی
جدیدی طراحی شده است که در شکل  9قابل مشاهده است .مزیت قابل
توجه مدار ارائه شده آن است که مدار پیشنهادی تمام قوانین و ملزومات
طراحی بر اساس منطق برگشتپذیر مانند پرهیز از استفاده از  Feedbackو
باالخص  Fan outرا به شدت رعایت کرده است .دلیل این امر آن است که
در هر طبقه از مدار برگشت پذیر فوق ،یک کپی از سیگنال کنترلی  Selتهیه
شده و به عنوان ورودی مالتیپلکسر طبقهی بعد استفاده خواهد شد.

عالوه بر آن ،نتایج مقایسهای طرحهای پیشنهادی با مدارهای موجود در
مقاالت پی شین ،بر اساس معیارهای مختلف از جمله تعداد ورودیهای ثابت،
تعداد خروجیهای بالاستفاده ،تعداد گیتهای مورد نیاز ،تعداد ترانزیستورهای
مورد نیاز ،و هزینه ی کوانتومی در جداول  4 ،1 ، 2و  5موجود است .جدول 2
مقایسهای از جمعکننده ارائه شده در این مقاله با مدارهای نظیر موجود در
مقاالت قبل را نشان میدهد .در جدول  1نتایج مقایسهای تمامتفریقکنندهی
برگشتپذیر موجود در این مقاله و طرح های پیشین ارائه شدهاست .سپس،
مقایسهای بین تمامجمعکننده/تفریقکنندهی تک بیتی برگشتپذیر پیشنهادی
در این مقاله ،با مدارهای نظیر خود در جدول  4ارائه شده است  .در آخر ،جدول
 5نشان دهندهی بهبود نتایج حاصل از طراحی تمامجمعکننده /تفریقکنندهی
 1بیتی این مقاله در مقایسه با مدارهای نظیر پیش از خود میباشد.
جدول ( :)2جدول مقایسهای بین مدار تمامجمعکنندهی برگشتپذیر
تک بیتی پیشنهادی با استفاده از گیت  MRو مدارهای جمع کننده

شکل ( :)7مدار تمامجمعکننده /تفریقکننده  8بیتی برگشتپذیر

برگشتپذیر ارائه شده در مقاالت پیشین بر اساس تعداد ورودیهای

پیشنهادی با بهرهگیری از جمعکننده /تفریقکننده تک بیتی (شکل )5

ثابت ،تعداد خروجیهای بالاستفاده ،تعداد گیت برگشتپذیر مورد نیاز،
هیینه کوانتومی و توانایی در محاسبه ی همیمان تفریق

 -4نتایج و بحث پیرامون آن
این بخش به بررسی و مقایسهی گیت و مدارهای پیشنهاد شده با طرحهای
پیشین میپردازد .به منظور بررسی صحت عملکرد مدار ترانزیستوری ارائه شده
در بخش  1-1مربوط به گیت  ،MRاز نرم افزار  H-Spiceاستفاده شدهاست.
شکل  1نتایج پیادهسازی مدار فوق را در این نرمافزار نشان میدهد .با توجه به
مطابقت سیگنالهای ورودی  A ,B ,C ,Dو سیگنالهای خروجی P, Q, R
 ، , Sبا مقادیر منطقی موجود در جدول  ، 1میتوان دریافت که مدار
ترانزیستوری ارائه شده در این مقاله ،اهداف مورد انتظار را برآورده ساخته
است.

A
B

محاسبه
همزمان
تقریق

ترانزیستور
مورد نیاز

هزینه
کوانتومی

گیت
مورد نیاز

خروجی
بالاستفاده

ورودی
ثابت

خیر

نامعلوم

21

4

2

1

خیر

نامعلوم

11

1

2

1

خیر

نامعلوم

نامعلوم

1

2

1

خیر

نامعلوم

6

1

2

1

خیر

14

12

2

2

1

خیر

نامعلوم

11

1

2

1

خیر

نامعلوم

نامعلوم

1

2

1

بله

11

1

1

2

1

جمع کننده
[] 19
جمع کننده
[] 16
جمع کننده
[] 11
جمع کننده
[] 21
جمع کننده
[] 21
جمع کننده
[] 11
جمع کننده
[] 22
جمع کننده
پیشنهادی

C
D

جدول ( :)3جدول مقایسهای بین مدار تمامتفریقکننده ی برگشتپذیر
تک بیتی پیشنهادی با استفاده از گیت  MRو مدارهای تفریقکننده
ارائه شده در مقاالت پیشین

P
Q
R
S
شکل ( :)8نتایج پیادهسازی ترانییستوری گیت  MRدر H-Spice
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ترانزیستور
مورد نیاز

هزینه
کوانتومی

گیت
مورد نیاز

خروجی
بالاستفاده

ورودی
ثابت

نامعلوم

19

5

6

2

نامعلوم

12

2

2

1

نامعلوم

1

1

2

1

21

11

2

2

1

11

1

1

2

1
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[] 21
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[] 24
تفریق کننده
[] 29
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[] 21
تفریق کننده
پیشنهادی
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نیاز و هزینهی کوانتومی نسبت به طرحهای مشابه پیش از خـود بهبـود قابـل
- تمرکـز طراحـی، پیشنهاد میشود در آینده.مالحظهای از خود نشان دادهاست
-های برگشت پذیر بر روی مدارهای دیجیتالی ترتیبی و ادغام آن با تکنولوژی
. قرار گیرد، نظیر ترانزیستورهای نانولولهی کربنی،های کم مصرف

تفریقکننده/ جدول مقایسه ای بین مدار تمام جمعکننده:)4( جدول
برگشتپذیر تک بیتی پیشنهادی با مدارهای ارائه شده پیشین
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24
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111

1

19

24

نامعلوم

1

19
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 نتیجه-5
 که در سالهای اخیر به عنوان یکـی از راهکارهـای،منطق برگشتپذیر
نوین در طراحی مدارهای دیجیتالی کم مصرف در مقیاس نـانو شـناخته شـده
 پـردازش: کاربردهای گسترده ای در حوزه های مختلف علـوم از جملـه،است
 و طراحـی مـدارهای،DNA  محاسبات مبتنـی بـر، پردازش نوری،کوانتومی
 در این مقاله سعی شـده اسـت یـک گیـت. با توان مصرفی کم داردCMOS
 ارائه شود که به منظور طراحـی مـدارهایMR  به نام4×4 برگشتپذیر جدید
 مـدارهای.پر کاربرد نظیر جمعکننده و تفریقکننده به کـار گرفتـه مـیشـود
جمعکننده و تفریقکننده هستهی اصلی پردازشگرها و سیستمهای محاسـباتی
 بهبود در اجرای کلیـهی اعمـال، از این رو بهبود عملکرد این مدارها.میباشند
 از، مدارهای برگشتپذیر ارائه شده در این مقاله.محاسباتی را نتیجه خواهد داد
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