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با  CMOSنانو، طراحي  يفنّاور پذير درمدارهاي برگشت —چكيده 

كاربردهاي  DNAي فنّاورمصرف توان پايين، پردازش اطالعات نوري و 
، ريپذ برگشت مدارهاي، ريپذ برگشت ريغ مدارهاي رغم يعل. زيادي دارند

در اين مقاله  .اند قرارگرفته موردتوجهمصرف توان ندارند، بنابراين بسيار 
-شود كه با جايگزيني فيليپائه ميار يي نزولي شمار همزمانشمارنده

هاي ناپذير، دروازههاي برگشتفالپجاي فيليپ پذير بههاي برگشتفالپ
ناپذير مدار كالسيك و استفاده از هاي برگشتدروازه يجا به يرپذ برگشت
شود كه ميزان ورودي در اين مقاله ايجاد مي شده ارائههاي جديد دروازه

و  53 ميزان ترتيب به به به كارهاي گذشته ثابت و خروجي اضافي نسبت
همزمان شمار هاي نزوليدر طراحي شمارنده. دياببهبود مي درصد 83

پذير ي برگشتشمارندهشكل سنتزي  ازي آخر، پذير در مرحلهبرگشت
ي كوانتومي كل مدار نسبت به كارهاي ميزان هزينه ،شوداستفاده مي

  .يابدبهبود ميدرصد  60به ميزان  گذشت

ي شمارنده ؛كاهش انرژي؛ پذيرمدارهاي برگشت —هاي كليدي  هواژ
 ؛ سنتز ؛پذيرهمزمان برگشت

 مقدمه   .١
يكي از منابع  1961در سال . منابع مختلفي براي اتالف انرژي وجود دارد

او نشان داد در يك . معرفي شد )Landauer( اتالف انرژي توسط النداور

به ازاي اتالف هر بيت از اطالعات،  شده تلفير، انرژي ناپذ برگشتمدار 
در دماي اتاق ) ولت الكترون 0.02(برابر  باًيتقركه  است KTLn(2)برابر 

دماي مطلق در  Tبولتزمن و ثابت  Kاين فرمول  در. باشد يم) نيكلو 300(
اجتناب از  منظور بهنشان داد كه ) Bennett( بنت. [1] دشونظر گرفته مي
  .[2] استفاده كرد ريپذ برگشت از مدارهاي توان يماتالف انرژي 

شود، منظور ما انجام  پذير صحبت مي از محاسبات برگشت كه يهنگام 
است كه هر حالت قبلي از محاسبات، با توجه به  يا گونه بهمحاسبات 

سازي هاي پيادهيكي از روش. شودزسازي ميتوصيفي از وضعيت فعلي با
هاي پذير با دروازههاي برگشتپذير، جايگزيني دروازهمدارهاي برگشت

. باشدتابع بولي محقق شود، مي كه يطور بهناپذير در مدار كالسيك، برگشت
-پذير نيز با استفاده از اين روش طراحي ميي برگشتدر اين مقاله شمارنده

  .شود

- ي برگشتي جديدي براي طراحي شمارندهمقاله در ابتدا دروازهدر اين 

 يجا بهپذير فالپ برگشتسپس با جايگزيني فيليپ. است شده ارائهپذير 
 يجا بهپذير هاي برگشتناپذير، استفاده از دروازههاي برگشتفالپفيليپ
د در آخر استفاده از سنتزهاي جدي ناپذير شكل كالسيك،هاي برگشتدروازه
پذير طراحي شمار همزمان برگشتي نزوليشمارنده در اين مقاله، شده ارائه
  . يابدكه نسبت به كارهاي گذشت بهبود خوبي مي شودمي

 ستاد فناوري نانو: حامي
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 Quantum( پذير، هزينه كوانتوميبرگشت مدارهايپارامترهاي ارزيابي  

Cost(، ورودي ثابت )Constant Input(خروجي اضافي ، )Garbage 

Output(  يرتأخو )Delay( [4,3] باشندمي.   

 پذيربرگشت مدارهایای از زمينهپيش  .٢
به حداقل  ازپذير عبارت است سه هدف اصلي از طراحي منطق برگشت

ي يك ها دروازه( يكوانتومي پايه ها دروازهتعداد  -ي كوانتومي رساندن هزينه
ازه درويا يك و  ريپذ مدار برگشتي ساز ادهبراي پي كه )يوبيتيكيا دو 
كاهش پيچيدگي محاسبات دستگاه،  منظور به – دشون يم استفاده ريپذ برگشت

در يك مسير از هر خط ورودي به خروجي عبور از هر  -ير تأخكم كردن 
يرهاي موجود مس تمام شود، به ازايمحاسبه مي ريتأخزمان  يك عنوان به دروازه

حداكثر تعداد  درواقعكه  ريتأخو حداكثر ميزان  را محاسبه كرده ريتأخ
يا مدار در دروازه  كل ريتأخ عنوان به را ي موجود در يك مسير استها دروازه
بهبود توان عملياتي دستگاه، كاهش ورودي ثابت و  منظور به – گيريمنظر مي

خروجي اصلي و يا ورودي به  عنوان بهيي كه ها يخروجبه  - خروجي اضافي 
يي كه ها يورودو به  ي اضافيها يجخروشوند، هاي ديگر استفاده نميدروازه

كه فضاي  – يندگو يمي ثابت ها يورود ،)صفر يا يك(مقدارشان ثابت است 
  . [3] دهدپذير را بهبود ميموردنياز براي طراحي منطق برگشت

ها و پذير يك سلول منطقي است كه تعداد خروجيي برگشتدروازه
هاي ورودي و خروجي برقرار بين بردار يك به ي يكسان و تناظر يكهاورودي
 3×3و  2×2، 1×1پذير هاي برگشتهاي اخير دروازهدر سال .[5]است 

هاي در اين بخش به معرفي تعدادي از دروازه. است شده ارائهمختلفي 
  .پردازيمد، مينپذير پايه كه در اين مقاله كاربرد داربرگشت

 –دو ورودي ( 2×2يك دروازه  )Controlled-V( وي –كنترل ي دروازه
هايش و خروجي )A, B( صورت بههايش ورودي .است )دو خروجي

بدون  Bبرابر يك باشد در غير اين صورت خود  Aاگر  V(B)و  A صورت به
   .[6] ي كوانتومي اين دروازه يك استميزان هزينه. كندتغيير عبور مي

دي دو ورو( 2×2يك دروازه ) †Controlled-V(دگر وي –كنترل  دروازه
هايش و خروجي )A, B( صورت بههايش ورودي .است )دو خروجي –
بدون  Bبرابر يك باشد در غير اين صورت خود  Aاگر  V†(B)و  A صورت به

  .[6]ي كوانتومي اين دروازه يك است ميزان هزينه. كندتغيير عبور مي

) دو خروجي - دو ورودي ( 2×2 يك دروازه (Feynman) فينمندروازه 
اين دروازه . است برابر يك دروازهي اين كوانتوم ي نهيهزان ميز. است

هاي اين دروازه به ترتيب ورودي و خروجي. شودناميده مي FG اختصار به
A, A(و ) A, B( برابر با B ([7] است.   

) سه خروجي -سه ورودي ( 3×3يك دروازه  (Toffoli) توفوليدروازه 
 TG اختصار بهاين دروازه  .باشد يم پنجبرابر ميزان هزينه اين دروازه . است

است  شده دادهنشان  »)ت( 1جدول «ساختار اين دروازه در . شودناميده مي
[8].   

) سه خروجي -سه ورودي ( 3×3يك دروازه  (Peres) پريسدروازه 
اين دروازه كمترين . باشد يم ميزان هزينه اين دروازه برابر چهار. باشد يم

اگر ورودي سوم صفر باشد، . ي كوانتومي داردها هزينه را در بين دروازه
اين . شودمنطقي دو ورودي اول استفاده مي ANDخروجي سوم معادل 

اين دروازه . ي فينمن و توفولي ايجادشده استدروازه از تركيب دو دروازه
نشان  »)د( 1جدول «در اين دروازه  اختارس. شودناميده مي PG اختصار به

  . [9]است  شده داده

 3×3يك دروازه  )Modified Peres Gate(ي پريس شدهاصالحدروازه 
 ر چهاربرابميزان هزينه اين دروازه . است) سه خروجي -سه ورودي (

ساختار اين دروازه . شودناميده مي (M-PG) اختصار بهاين دروازه . شدبا يم
   .[16] است شده دادهنشان  »)ه( 1جدول «در 

كنترل يا  وي - كنترل هاي فينمن يك و دروازهي كوانتومي دروازه هزينه
كنترل  يا وي -كنترل  اي فينمن،هدروازه هرگاه. باشد يمدگر، نيز يك وي –
ي قرار گيرند، ميزان كل هزينه -  »1شكل « - سري  صورت بهدگر وي –

   .[11,10] ديابميكاهش يك از دو به كوانتومي، 

 ی تحقيقپيشينه  .٣
 و رانگانتان) Rajmohan( راجموهان 2011ل در سابراي اولين بار، 

)Ranganathan (هاي پذير با استفاده از دروازه ي چهار بيتي برگشتشمارنده
طراحي كردند، اما در اين طراحي از  (RSJ)جي اسو ار (SG)جي اس

بيتي  nي ، در همان سال شمارنده[12] ي كوانتومي صحبتي نشده استهزينه
  يتي اينچهار بي ي كوانتومي، شمارندهيزان هزينهديگري ارائه شد كه م

V+

v

v

  
 هاتركيب دروازه: 1شكل 
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ي شمارندهو همكاران  )Gupta( گاپتا 2013در سال  .[11] طرح، باال است
ارائه كردند  (SVS)اس وياستفاده از دروازه جديدي به نام اس چهار بيتي با

ها،  ي كوانتومي آن صحبتي نشده است و تنها تعداد دروازهكه از ميزان هزينه
شده است و  ورودي ثابت و خروجي اضافي نسبت به گذشته بهبود داده

ترين عوامل مقايسه ي كوانتومي كه يكي از مهمممكن است ميزان هزينه
چيواندا . [13] ت، نسبت به كارهاي گذشت بيشتر شده باشداس
)Chiwande ( كردند اما در   استفاده [12] از روش موجود درو همكاران

سازي پياده [12] پارامترهاي مقايسه تغييري ايجاد نشده و تفاوت آن با مقاله
 و ويديا )Varalakshmi( واراالكشيمي. [14] باشدترانزيستوري مي

)Vidya( كرده و با استفاده از اين  هاستفاد [12] موجود در فالپاز فيليپ
يستور ترانزسازي شانزده بيتي به همراه پياده حالتي فالپ شمارندهفيليپ
- شمارنده و همكاران) Mamun( مامون 2014در سال . [15] اندكرده  يطراح

ي ينهميزان هز ازلحاظي كردند كه نسبت به كارهاي گذشته طراحبيتي  nي 
  .[16] ير و خروجي اضافي بهبود خوبي داردتأخكوانتومي، 

  روش پيشنهادی .۴
- استفاده مي ريپذ برگشتهاي پذير از دروازهدر طراحي مدارهاي برگشت

شود نقش مهمي اي و از چه سنتزي استفاده ميشود، اينكه از چه نوع دروازه
استفاده از . داردي كوانتومي، ورودي ثابت و خروجي اضافي هزينه زانيم در

ي كوانتومي لزوماً به معناي بهترين طراحي با يك دروازه با كمترين هزينه
. باشدي كوانتومي، ورودي ثابت و خروجي اضافي نميكمترين ميزان هزينه

ي كوانتومي بيشتر استفاده نمود، شايد در نگاه توان از يك دروازه با هزينه مي
-شود كه در نگاه كلي هزينهن مقاله اثبات ميجزئي هزينه بيشتر شود اما در اي

يك  در اين بخش ابتدا. يابندي كوانتومي و ديگر عوامل ارزيابي بهبود مي
-هاي برگشتجديدي براي دروازه هايسنتز و سپس پذيري برگشتدروازه

ي كوانتومي دو دروازه وقتي بهبود هزينه باهدف پريسو  توفوليپذير 
هاي اول به ورودي پريسجي اول و سوم دروازه دو خرو –سري  صورت به

همچنين شود، گيرند، ارائه ميقرار مي –متصل شود  توفوليدروازه  و دوم
ي سپس شمارنده. شودبراي بهبود طراحي معرفي مي T فالپنوعي فيليپ

شود كه نسبت به كارهاي گذشته پذيري ارائه ميبيتي برگشت nسنكرون 
  .شودبهبود داده مي

توفولی  ی شده اصالحی روازهد .١.۴
  يشنهادیپ

يك  (Modified Toffoli Gate) توفولي ي شده اصالح يدروازه 
ي هزينه. ناميممي) MTG2( اختصار بهدروازه را  اين. است 3×3ي دروازه

هاي اين دروازه به ورودي و خروجي. باشدكوانتومي اين دروازه پنج مي
B�A, B, A(و ) A, B, c( ترتيب برابر با C ( است از اين دروازه در

-پذير پيشنهادي استفاده ميشمار همزمان برگشتي نزوليطراحي شمارنده

  .است شده دادهنشان  »)ن( 1جدول «اين دروازه در  شكل سنتزي .شود

های ی سنتز جديد برای دروازهارائه .٢.۴
 پريس و توفولی

. باشندر ميپذيترين بخش مدارات برگشتپذير، مهمهاي برگشتدروازه
-هايي كه در مدار استفاده ميپذير، تطبيق دروازهدر طراحي مدارهاي برگشت

عنوان نمونه چنانچه دو  باشند، بهي كوانتومي مؤثر ميشوند، در بهبود هزينه
دو خروجي  – »)الف( 2شكل «صورت سري،  بهتوفولي و  پريسي دروازه

متصل  توفوليدروازه  ومو دهاي اول به ورودي پريساول و سوم دروازه 
، در طراحي مدار »)د، ت( 1 جدول«شده در  با استفاده از سنتز ارائه –شود 

ي كوانتومي به علت عدم تطبيق دو دروازه، بهبودي استفاده شوند، ميزان هزينه
  .باشديابد، بنابراين انتخاب نوع سنتز دروازه مهم مينمي

 كه يهنگام توفوليو  پريسي براي تطبيق دو دروازه در اين بخش
است كه در  شده ارائه، سنتزهاي جديدي رنديگ يمسري قرار  صورت به
  .اندشده آورده »)ر، ج( 1جدول «

دو  – »)ب( 2شكل «سري،  صورت به توفوليو  پريسي اگر دو دروازه
 توفوليدروازه  و دومهاي اول به ورودي پريسخروجي اول و سوم دروازه 

 1جدول «شده در اين مقاله،  ند، چنانچه از سنتز ارائهقرار گير –متصل شود 
  شده است، يانب »1 شكل«ها كه در ، استفاده شود، طبق تركيب دروازه»)ر، ج(

 های کاربردیدروازه: ١ جدول

v v V+

A

B

C
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C
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0vv V+ vv V+

  
 )الف(

0
v vV+ v vV+

  
  )ب(

  ريس و توفولیهای پسری شدن دروازه: ٢شکل 
از نه  مجموعي كوانتومي ي كوانتومي يكي كم شده و هزينهميزان هزينه

- توان از اين روش براي دروازهدر حالت كلي مي .يابدكاهش مي هشت به

از در اين مقاله  كه شوند و قابليت تطبيق دارند استفاده كردهايي كه سري مي
 توفولي يشدهاصالح يي توفولي و دروازهدو دروازهاين روش براي 

(MTG2)  شودگيرند استفاده ميسري قرار مي صورت بهكه .  

 فالپ پيشنهادیفيليپ .٣.۴
هايي فالپكه بين فيليپ »)الف( 3شكل « Tفالپ در اين مقاله از فيليپ 

ي كوانتومي را دارد، است، كمترين ميزان هزينه [16-20] شده ارائه حال تابهكه 
و خروجي اضافي  ثابت يورودي كوانتومي، ميزان هزينه. شوداستفاده مي

در اين مقاله از . [20] باشدمي) 1،1،5(به ترتيب برابر  »)الف( 3شكل «
شود و در ادامه علت كه در اين بخش معرفي مي »)ب( 3شكل «فالپ فيليپ

ي هميزان هزين .شوداستفاده ميشود، نيز فالپ توضيح داده ميايجاد اين فيليپ
به ترتيب برابر  »)ب( 3ل شك«و خروجي اضافي  ثابت يورودكوانتومي، 

و فينمن  ي پريسدروازه ي توفولي از تركيب دودروازه .باشدمي) 0،1،6(
ي پريس از از دروازه قبلشود، هرگاه در طراحي مدار مجبور شويم ايجاد مي
از  »)د( 3شكل «استفاده كنيم همانند  »)ج( 3شكل «نند ي فينمن همادروازه
  ي با اين روش دروازه درواقع. كنيمي توفولي استفاده ميدروازه

 

Peres
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0 FG

E

T

Q

E

Q

  
 )الف(
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1
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  )د(

  هاها و سنتز دروازهفالپفيليپ: ٣شکل 
 -  »)ب( 3شكل « -ي توفولي زهبه دروا» )الف( 3شكل «فالپ پريس فيليپ
هاي كند اما از تعداد وروديي كوانتومي تغيير نميشود و هزينهتبديل مي

ياز نيز توليد موردنهاي شود و خروجيثابت و خروجي اضافي يكي كم مي
 .شودمي

 ی پيشنهادیطراحی شمارنده .۴.۴
 در. شوندتقسيم مي 2و غير همزمان 1ي همزمان دودستهها به شمارنده

فالپ، منبعي براي ، سيگنال خروجي يك فيليپناهمزماني طراحي شمارنده
همزمان، تمام  يشمارندهفالپ بعدي است، اما در يك اندازي فيليپراه

  . و به پالس ساعت ورودي متصل است هاي پالس ساعت به يكديگرورودي

سري  صورت به  JK يا T هايفالپها از فيليپدر طراحي شمارنده
 Tفالپ ي كمتر، از فيليپشود كه در اين مقاله به دليل هزينهاده مياستف

  .شوداستفاده مي

پذير، جايگزين كردن برگشت سازي مدارهايهاي پيادهيكي از روش
يكسان  يخروجكه  يطور بهپذير هاي برگشتهاي كالسيك با دروازهدروازه

  .باشدمحقق شود، مي

ها، سنتز انتخاب صحيح دروازهپذير، ي برگشتدر طراحي شمارنده
. شودها باعث بهبود پارامترهاي ارزيابي ميمربوطه و استفاده بهينه از خروجي

، از [16]شده  پذير ارائهي برگشتبه اين مفهوم كه در طراحي شمارنده
شود، باشند، استفاده ميي كوانتومي را دارا ميترين هزينههايي كه كمدروازه

-هايي استفاده كرد كه هزينهتوان از دروازه ي طراحي ميهااما در بعضي بخش

                                                           
1 Synchronous 
2 Asynchronous 
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-هاي ثابت و خروجيي كوانتومي بيشتري دارند، با اين روش ميزان ورودي

يابد و به دليل تطبيق بيشتر هاي اضافي نسبت به كارهاي گذشت بهبود مي
ين يابد، در اين مقاله اي كوانتومي بهبود ميها، در كل طراحي، هزينهدروازه

گام بيان  به پذير گام ي برگشتدر ادامه، طراحي شمارنده. شودفرضيه اثبات مي
  .شودمي

گيريم، با را در نظر مي - »5شكل « – كالسيك مداري اول در مرحله
با توجه به  ،»)الف و ب( 3شكل «پذير هاي برگشتفالپجايگزيني فيليپ

فالپ باشد از فيليپاضافي ميي فينمن استفاده از دروازه بهاگر نياز  كه ينا
 يجا به ،»)الف( 3شكل «فالپ و در غير اين صورت از فيليپ »)ب( 3شكل «

از  استفاده ادامه باكنيم و در مي ناپذير، استفادههاي برگشتفالپفيليپ
 يجا به (MTG2) و توفولي (MPG) ي پريسشدههاي اصالحدروازه
در اين . كنيمپذير را طراحي ميرگشتي نزولي برندهاشم ،ANDهاي دروازه

ي توفولي پيشنهادي در اين مقاله شدهي اصالحاز دروازه بار يكطراحي تنها 
ي پريس براي ضرب شدهي اصالحاز دروازه در بقيه مواردكنيم و استفاده مي

- ميزان هزينه .است شده دادهنشان  »6شكل «كه در  كنيمفاده ميتاس ها يخروج

به ترتيب برابر  »6شكل «و خروجي اضافي  ثابت يورود، ي كوانتومي
   .باشدمي) 2،6،31(

تنها دو  »6شكل «در . باشداستفاده از شكل سنتزي مدار ميدوم ي مرحله
 اند شده مشخصكه  (MTG2) شده اصالح توفولي و (TG) توفوليي دروازه

 »1جدول «ر د شده ارائهبا توجه به سنتز  شان يسنتزباشند كه شكل سري مي
نشان  »1شكل «ها كه در طبق قانون تركيب دروازه .»4شكل « شودرسم مي

سري قرار  صورت به )وي –كنترل ( و فينمني هادروازه است هرگاه شده داده
ي كوانتومي، ميزان هزينه. يابدي كوانتومي كاهش ميميزان هزينه رنديگ يم

 .باشدمي) 2،6،30(برابر  به ترتيب »7شكل «و خروجي اضافي  ثابت يورود
هايي كه با يكديگر قابل تطبيق فرضيه كه سري شدن دروازهاين  مرحله ايندر 
 .شودشود، اثبات ميي كوانتومي مي نهيهزباشند باعث بهبود مي

 »2جدول «در  ي موجودي پيشنهادي با شمارندهحاصل مقايسه شمارنده
  .شده است آورده

  اند ازبيتي عبارت nپذير برگشت ار همزمانشمي نزولي هاي شمارندهلم

  :1لم 

، n>2 پذير،برگشت مزمانبيتي نزولي شمار ه nي براي طراحي شمارنده
  .باشديم 10n-9ي كوانتومي برابر ميزان هزينه

، يك پريس، نياز به دو دروازه n=4براي طراحي شمارنده چهار بيتي، 
-Mي و يك دروازهتوفولي زه ، دو دروافينمنچهار دروازه  M-PGي دروازه

TG2 فينمن، پريسي كوانتومي دروازه ميزان هزينه. باشدمي، M-TG2 ،M-

PG  ي بنابراين ميزان هزينه ؛)5، 4، 5، 1، 4(به ترتيب برابر توفولي و
ي طراحي برا .است 31=(5×2)+5+4+4+(4×2)كوانتومي كل برابر 

دروازه  n-2، فينمندروازه  n، پريسدروازه  n-2بيتي، نياز به  nشمارنده 
بنابراين ؛ باشديم M-PGي دروازه n-3و  M-TG2ي يك دروازه ،توفولي

  .است 5(n-1)=10n-9+(n)+(n-1)×4ي كوانتومي كل برابر ميزان هزينه

v V+V+

vV+ V

PULSe 0  
  MTG2 و TGهای سری شدن دروازه: ۴شکل 

  
 [12] عطرح مرجمقايسه طرح پيشنهادی با : ٢جدول 

 هاشمارنده
ي هزينه

 كوانتومي

ورودي 
  ثابت

خروجي 
  اضافي

  12  13 75 [12]در  شده مدار ارائه

  2  6  30  مدار پيشنهادي

  %83  53% 60% ميزان بهبود

  -  -  10n-9  بيتي nمدار پيشنهادي 

  گيرینتيجه .۵
. باشدهاي مطرح ميهاي كوانتومي در مدار ترتيبي يكي از چالش كاهش هزينه

ها و و استفاده از دروازه ها دروازهين مقاله با استفاده از جايگزيني مناسب در ا
پذيري ي همزمان برگشتشمارندهدر اين مقاله،  شده ارائهسنتزهاي جديد 

پارامترهاي ارزيابي  ازلحاظ شده است كه نسبت به كارهاي گذشت طراحي
 . بهبود خوبي يافت است

پذير، برگشت ALUدر ساخت  يهمزمان پيشنهادي طراحي شمارنده
توان به توسعه  براي كار آينده مي. كاربرد دارد...پذير و ي برگشتپردازنده

تر ترتيبي پيچيده مدارهايي جانسون و پذير كارآمد شمارندهشمارنده برگشت
و  پذير كنترل برگشت هايي كوانتومي و مدارپذير براي رايانهبرگشت

  .پرداختذير موجود در فناوري نانو پبسياري از مدارهاي برگشت
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