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چکیده :جمعکنندهها از پرکاربردترین مدارهای داخل ریزپردازندهها هستتتندا از آنها میتوان برای طراحی ستتایر عملگرهای حستتابی نیز استتتفاده
کردا این مدارها معموالً با فناوری  CMOSساخته می شوند ،که در مقیاس نانو با م شکالتی ازجمله کاهش کنترلپذیری گیت و ن شت زیاد جریان
مواجه ه ستندا فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی یکی از گزینههای مطرح برای پیاده سازی ن سل آینده مدارهای الکترونیک دیجیتال ا ستا در این
مقاله ،یک جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی برای اولین بار با استفاده از این فناوری نوظهور ارائه میگرددا تا آنجا که بررسی شده است ،تا اکنون
جمعکننده با م سیر فرعی رقم نقلی با فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی طراحی ن شده و مورد برر سی قرار نگرفته ا ستا جمعکننده با م سیر فرعی
رقم نقلی سرعت بی شتری نسبت به جمعکننده مواج داردا نتایج شبیه سازی نشان از برتری عملکرد طرح پی شنهادی نسبت به جمعکنندههای مواج
و با پیشبینی رقم نقلی که در ستتتالهای اخیر ارائه شتتتدهاند ،دارد؛ بهطوریکه حتی در بدترین ستتتناریو نیز حداقل  3کالک  QCAجواب جمع را
ستتریعتر آماده میکندا بهعالوه ،جمعکننده پیشتتنهادی در فناوری آتوماتای کوانتومی ستتلولی در عوامل ستترعت و توان مفتترفی نستتبت به معادل
 CMOSبرتری قابلمالحظهای داردا
واژههای کلیدی :جمعکننده ،جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی ،نانوالکترونیک ،آتوماتای کوانتومی سلولیا
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Abstract: Adders are among the most practical and useful circuits in microprocessors. They could also be used in other arithmetic
operators. Traditionally, they are fabricated using CMOS technology. However, CMOS has faced some challenges in the nanoscale
regime such as reduced gate controllability and high leakage currents. In contrast, Quantum Cellular Automata (QCA) is a promising
alternative for the challenges of the next generation digital circuits. Based on QCA idea, in this paper a Carry-Skip Adder (CSA) is
designed, which as far as investigated, has not been previously presented in related works. As CSA adders are generally faster than
ripple ones, our simulation results also confirm that the proposed CSA outperforms the state-of-the-art ripple and carry lookahead
adders and produces the result three QCA clock cycles faster even in the worst-case scenario. In addition, the proposed QCA adder
outperforms its CMOS counterpart in terms of speed and power consumption.
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 -1مقدمه
عمل جمع پایه و ا ساس تمام عملگرهای ریا ضی ا ست و عملکرد آن بر
سایر مدارهای ح سابی تأثیرگذار ا ستا مدارهای نیم جمعکننده و تمام
جمعکننده برای جمع ارقام هم ارزش کاربرد دارند ،اما برای جمع اعداد
نیاز به جمعکنندههای چند بیتی استا از شناخته شدهترین آنها جمع
کننده مواج استتتت که از کنارهم قرار دادن تمام جمعکنندهها به وجود
میآید (شکل )1ا در این جمعکننده ،رقم نقلی خروجی در هر طبقه به
عنوان رقم نقلی ورودی برای طبقه بعد در نظر گرفته می شودا بههمین
دل یل ،خروجی آخرین ت مام جمعکن نده تا ز مان عملکرد ت مام جمع
کن نده های پیشتتتین نامعتبر خوا هد بودا جمعکن نده مواج علیرغم
ستتاختاری ستتاده ،ستترعت پایینی داردا افزایش ستترعت همواره یکی از
اهداف مهم طراحان مدارهای دیجیتال بوده استا
در صورت کندی جمعکنندهها ،سرعت سایر مدارهای ح سابی نیز
تحتتاثیر قرار خواهد گرفت ][1ا برای مثال ،سعی می شود تا با موازی
سازی و انجام جمع ستونی حاصل ضربهای جزئی ،فاز دوم عمل ضرب
با سرعت بی شتری پایان یابدا این درحالی ا ست که کندی جمع نهایی
در فاز سوم عمل ضرب بر موازی سازی صورتگرفته در فاز دوم سایه
افکنده و درنهایت منجر به تأخیر باالی ضربکننده میشود ][2ا در این
راستتتا ،معموالً بهجای استتتفاده از جمعکننده مواج ،از جمعکنندههای
ستتتریع مانند جمعکننده با پیشبینی رقم نقلی ] ،[4 ،3جمعکننده با
انتخاب رقم نقلی ] ،[4یا جمعکننده با مستتتیر فرعی رقم نقلی ][5 ،4
ا ستفاده می شودا در میان انواع جمعکنندههای سریع ،آخرین مورد با
کمترین سربار و هزینه عمل جمع را ت سریع میبخ شدا مقای سه انجام
شتتده در ] [2نشتتان میدهد که جمعکننده با مستتیر فرعی رقم نقلی
نسبت به دو جمعکننده سریع دیگر مساحت کمتری اشغال میکندا
بهطور معمول ،طراحی مدارهای دیجیتال با استفاده از ترانزیستورها
صورت میپذیردا پیاده سازی  CMOSیکی از روشهای شناخته شده
مدارها استا اما ترانزیستورها در مقیاس نانو با مشکالتی ازجمله کاهش
اثربخشتتی پایه گیت در ایجاد یا حذف کانال ،تونلزنی الکترونها درون
گیت و زیرالیه ،و کاهش قابلیت تحرک الکترون ها درون کانال ،مواجه
شتتدهاند ][6ا برای رفع این مشتتکالت ،محققان المانهای جدیدی برای
طراحی مدارها در مقیاس نانو پی شنهاد دادهاندا ترانزی ستورهای نانو لوله
کربنی ] ،[7ترانزیستتتتور های تک الکترونی ] ،[8و ف ناوری آتو ما تای
کوانتومی ستتتلولی ] [9از این جملهاندا مورد آخر ،به دلیل عدم وجود
جر یان الکتریکی ،در کاهش توان مفتتترفی عملکرد قا بلتوجهی دارد
][10ا عالوهبر توان مفتترفی ،قابلیت افزایش فرکانک کالک این فناوری
تتتا مقیتتاس تریلیون هرتز ) (THzوجود دارد ][11ا همچنین ،انتتدازه
المانهای این فناوری بین  2الی  18نانومتر تخمین زده شتتتده استتتت
] ،[12که این مقدار قابلمقایستتته و حتی کمتر از مدارهای CMOS
امروزی استتتتا علیرغم برتری های مذکور ،این ف ناوری همچ نان با
مشکالت و چالشهای ساخت فیزیکی مواجه است ][10ا
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شکل  :1جمعکننده مواج چهار بیتی

در این مقاله ،با استتتفاده از فناوری آتوماتای کوانتومی ستتلولی ،یک
جمعکننده با مستتتیر فرعی رقم نقلی طراحی خواهد شتتتدا در مقاالت
منت شر شده سالهای قبل ،نمونه م شابهی یافت ن شدا درحالیکه جمع
کنندههای مواج ] [13-17و با پیشبینی رقم نقلی قبالً طراحی شدهاند
] ،[19 ،18طبق ج ستجوهای صورتگرفته ،جمعکننده با م سیر فرعی
رقم نقلی با فناوری آتوماتای کوانتومی ستلولی هرگز ارائه نشتده استتا
بنابراین ،طرح پیشنهادی این مقاله نمونه منحفربهفردی است که برای
اولین بار ارائه میگرددا
در ادا مه ،در بخش دوم بهمرور اطال عات اول یه این کار تحقی قاتی
پرداخته خواهد شدا بخش سوم به ارائه طرح پیشنهادی اختفاص داردا
نتایج شبیه سازی در بخش چهارم آورده می شودا در نهایت ،در بخش
پنجم نتیجهگیری بیان میگرددا

 -2اطالعات اولیه
در ابتدا اطالعات اولیه برای خوانندگانی که احتماالً با مباحث این مقاله
آشنا نیستند ارائه میشودا
 -1-2فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی
آتو ما تای کوانتومی ستتتلولی ،یا بهاختفتتتار
) ،Cellular Automataنوعی فناوری محا سباتی ا ست که برای ساخت
مدارهای الکترونیکی در ابعاد نانو بهکار برده میشتتودا ستتلولهای این
فناوری مربعی شتتکل و دارای چهار نقطه کوانتومی هستتتند ،که مطابق
شکل ( 2الف) در کنار یکدیگر قرار میگیرندا اندازه ضلع هر سلول 18
نانومتر و فا صله بین سلولها  2نانومتر ا ستا در هر سلول دو الکترون
اضافی وجود دارد که میتوانند آزادانه بین نقاط کوانتومی حرکت کنندا
برخالف فناوری رایج امروزی که مبتنیبر ترانزی ستور ا ست ،برهمکنش
سلولهای  QCAاست که باعث ایجاد منطق مورد نظر میشودا
بهطورکلی میتوان شتتتش حا لت برای قرارگیری الکترون ها درون
نقاط کوانتومی متفتتور بود (شتتکل  ،[20] )3اما با وجود نیروی دافعه
کولومب (جاذبه و دافعه الکترواستتتتات یک) ،همه این حالت ها پا یدار
نیستتتندا الکترونها همواره در دورترین فاصتتله نستتبت به هم قرار می
گیرند ] ،[21یعنی تنها حالتهای اول و دوم در شکل  3پایدار ه ستندا
در محاستتتبات بهترتیب مقادیر  0و  1منطقی به این دو حالت نستتتبت
داده می شوندا همچنین میتوان هر سلول را  45درجه در جهت خالف
عقربههای ستتاعت چرخاند؛ که این کار برای عبور دو ستیم از رویهم و
ساختن معکوسکننده کاربرد داردا سلولهای چرخیده ( شکل ( 2ب))
لوزی شکل هستندا
(Quantum-dot QCA
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شکل  :2سلول QCA؛ (الف) مربعی شکل( ،ب) لوزی شکل

شکل  :3حالتهای قرارگیری الکترونها درون نقاط کوانتومی ][20
شکل  :5سیگنالهای کالک در فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی ][11

شکل  :6جهت جریان داده با توجه به نحوه کالکبندی

شکل  :4سیم QCA؛ (الف) انتشار منطق ( ،0ب) انتشار منطق ( ،1ج)
انتشار توسط سلولهای لوزی شکل

نیروی دافعه کولومب نه تنها در داخل ستتلول بلکه روی ستتلولهای
مجاور نیز تأثیرگذار استا هنگامیکه دو سلول در مجاورت یکدیگر قرار
میگیرند ،الکترونها بهصتتورتی در نقاط کوانتومی جابهجا میشتتوند که
نیروی دافعه کولومبی در کل مجموعه به حداقل برسدا در نتیجه مطابق
شکل ( 4الف) و (ب) ،در یک آرایه پشت سر هم از سلولها ،هر تغییری
در سلول اول بر روی سلولهای بعدی نیز تأثیر میگذاردا بدینترتیب،
ستتیم  QCAستتاخته میشتتودا قرارگیری ستتلولهای لوزی در کنارهم
(شتتتکل ( 4ج)) زنجیرهای از معکوسکننده ها را ای جاد میکندا ستتتیم
ابتداییترین ابزار برای ساخت مدارات الکترونیکی ا ستا اندازه سلولها
نیز در شکل  4مشخص شده استا
برای کنترل جهت جریان داده از کالکبندی ستتتلول ها استتتتفاده
میشتتتودا در این روش ستتتلولها به یکی از مناطق چهارگانه کالک (با
رنگبندی متفاوت) متفتتل میشتتوند (شتتکل )5ا هر کالک نستتبت به
کالک های م جاور بها ندازه  ½πاختالف فاز داردا ترت یب اثر گذاری
بدین صورت ا ست که سلولها با محدوده کالک  (0 ≤ i ≤ 3) iبر روی
ستتتلول ها با محدوده کالک  (i+1) mod 4تأثیر می گذارندا بنابراین،
همانطورکه در شکل  6ن شان داده شده ا ست ،جهت جریان داده در
مدارهای  QCAم شخص می شودا با ا ستفاده از کالک میتوان الکترون
های داخل سلولها را آزادانه به حال خود رها کرد ،سرعت حرکت آنها
را کم کرد ،یا حتی الکترون ها را در جای خود ثابت نگه داشتتتتا هر
کالک نیز دارای چهار فاز است ]:[11
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1ا فاز  :Switchنیروهای مانع حرکت الکترون ها در داخل ستتتلول
افزایش یافته و حرکت الکترونها بهتدریج کند میشودا
2ا فاز  :Holdنیروهای مذکور به بی شترین اندازه خود رسیده و مکان
الکترونها تقریبًا ثابت باقی میماندا
3ا فاز  :Releaseمقدار نیرویهای مانعشتتونده کم شتتده و آرام آرام
الکترونها آزاد میشوندا
4ا فاز  :Relaxedنیرویهای مانع شونده به کمترین حد خود ر سیده
و الکترونها آزادانه در داخل سلول حرکت میکنندا
با تو جه به پیچ یدگی مدار های بزرگ ،عبور دو ستتتیم از رویهم
اجتنابناپذیر استا در فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی ،عبور دو سیم
از روی یکدیگر چالشهایی بههمراه داردا ستتته روش متفاوت برای این
کار وجود داردا روش اول ( شکل ( 7الف)) ترکیب ا ستفاده از سیمهای
مربع و لوزی استتتتا روش دوم (شتتتکل ( 7ب)) با استتتتفاده از قابلیت
چندالیهای فناوری آتوماتای کوانتومی ستتلولی انجامپذیر استتتا روش
ستتتوم (شتتتکل ( 7ج)) نیز با توجه به مناطق زمانی که رویهم تأثیر
ندارند ،انجام می شودا سلولهایی که دو فاز کالک با هم اختالف داشته
باشتتتند ،روی یکدیگر تأثیر نمیگذارندا روش ستتتوم مطمئنترین و کم
هزینهترین روش عبور سیمها از رویهم است ][22ا
سادهترین تابع منطقی معکوسکننده ا ست ،که شکل  8روشهای
متداول پیاده سازی آن را ن شان میدهد ][23ا دروازههای  ANDو OR
با استفاده از تابع رأی اکثریت (شکل ( 9الف)) قابل پیاده سازی هستندا
تابع رأی اکثریت (رابطه  )1با ورودی های دودویی  ،b ،aو  cیک دروازه
پایه در این فناوری استتتت ][24ا برای ایجاد توابع  ANDو  ORیکی از
ورودی های تابع رأی اکثریت بهترتیب برابر مقدار ثابت ( 0قطبش )-1
و ( 1قطبش  )+1قرار داده میشود (شکل ( 9ب) و (ج))ا
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شکل  :7روشهای عبور دو سیم  QCAاز روی یکدیگر؛ (الف) با
استفاده از ترکیب سلولهای مربع و لوزی( ،ب) با استفاده از قابلیت
پیادهسازی چندالیه( ،ج)با استفاده از اختالف فاز مناطق زمانی

شکل  :8انواع روشهای متداول پیادهسازی معکوسکننده ][23

در شتکل  11مدار جمعکننده با مستیر فرعی رقم نقلی نشتان داده
شتتده استتتا در این جمعکننده با استتتفاده از یک دروازه  ANDشتترط
عبور رقم نقلی از مستتیر فرعی چک میشتتود ،تا در صتتورت فعالبودن
ه مه  Piها ،رقم نقلی ورودی به خروجی انت قال یا بدا خروجی دروازه
 ANDبهعنوان ورودی انتخابگر به یک مالتیپلکستتتر وارد میشتتتودا
مالتیپلک سر بین رقم نقلی جمعکننده مواج ( )Crippleو رقم نقلی م سیر
فرعی ( )Cskipیکی را انتخاب میکندا برای افزایش احتمال استتتتفاده از
م سیر فرعی ،جمعکننده به ق سمتهای کوچکتر تق سیم می شودا در
ادامه موارد زیر پاسخ داده میشوند:
1ا نحوه تقسیمبندی جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی باید به چه
صورت باشد؟
2ا آیا جمعکننده با مستتتیر فرعی رقم نقلی نستتتبت به جمعکننده
مواج عملکرد سریعتری دارد؟

شکل  :10خاصیت جمع دو بیت هم ارزش

شکل  :9پیادهسازی دروازههای منطقی ][23؛ (الف) تابع رأی اکثریت،
(ب) تابع ( ،ANDج) تابع OR

()1

Majority (a , b , c )  a.b  a.c  b .c

شکل  :11جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی ][5 ،4

 -2-2جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی
یکی از جمعکننده های ستتتریع ،جمعکننده با مستتتیر فرعی رقم نقلی
استا این جمعکننده مشابه جمعکننده مواج است ،با این تفاوت که در
آن م سیری فرعی برای انتقال رقم نقلی وجود دارد []4ا طبق خا صیت
جمع دو بیت همارزش ،که در شکل  10ن شان داده شده ا ست ،هرگاه
دو بیت ورودی با یکدیگر متفاوت باشتتند رقم نقلی خروجی معادل رقم
نقلی ورودی استتتتا در این حالت رقم نقلی انتشتتتار می یابد ،اما اگر
بیتهای ورودی یک سان با شند ،رقم نقلی جدید تولید میگرددا ت ساوی
بیتهای ورودی با دروازه  XORقابلتشخیص استا
اگر همه بیتهای ورودی دو به دو متفاوت باشند ،میتوان رقم نقلی
ورودی را از م سیر فرعی به خروجی ر ساند و تأخیر انت شار رقم نقلی را
حذف کردا این مو ضوع با ا ضافهکردن یک خروجی سوم به تمام جمع
کننده بررستتتی میشتتتودا تمام جمعکنندهای که در اینجا بهکار برده
میشتتود دارای ستته ورودی و ستته خروجی استتتا عالوهبر خروجیهای
معمول (روابط  2و  ،)3خروجی  Piبرای تشخیص متفاوتبودن یا نبودن
ورودیها است (رابطه )4ا
()2

SUM  a  b  c

شکل  :12تقسیمبندی جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی  nبیتی به
 kقسمت  mبیتی ][4

برای پا سخ به سؤاالت باال شکل  12مدنظر قرار گرفته می شودا در
این شکل جمعکننده  nبیتی به  kق سمت  mبیتی تق سیم شده ا ست
(رابطه )5ا هر قستتمت کوچکتر در واقع یک جمعکننده مواج  mبیتی
ا ستا بی شترین تأخیر برای جمع دو عدد  nبیتی در کل جمعکننده با
مسیر فرعی رقم نقلی زمانی رخ میدهد که در قسمتهای اول و آخر از
م سیر جمعکننده مواج و در ق سمتهای میانی از م سیرهای فرعی گذر
شود ][4ا در بدترین سناریو ،تأخیر کل ق سمتهای اول و آخر نیز باید
تحمل گردندا بنابراین ،باید دو بیت اول قستتتمت اول و دو بیت آخر
قسمت آخر یکسان باشندا این زمان از رابطه  6بهدست میآید ] ،[4که
در آن  τFAو  τskipبهترت یب برابر با تأخیر ت مام جمعکن نده و مالتی
پلکسر استا

()3

CARRY  Maj (a , b , c )  a.b  a.c  b .c

()5

n  k m

()4

P  a b

()6

worst case  (m  1) FA  (k  1) skip  (m  1) FA
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رابطه  6از جمع ستته بخش تشتتکیل شتتده استتتا بخش اول زمان
محاسبه اولین جمعکننده مواج است ،که دو بیت اول آن مساوی باشندا
بخش دوم زمان محاسبه مالتی پلکسرهای میانی برای گذر رقم نقلی از
مس تیر فرعی استتتا بخش ستتوم نیز زمان محاستتبه آخرین جمعکننده
مواج استتت که دو بیت آخر آن مستتاوی باش تندا با فرض تستتاوی  τFAو
 ، (   FA   skip ) τskipرابطه  6را میتوان بهفرم رابطه  7بازنویستی

شکل  :13مقایسه بیشینه تأخیر جمعکننده مواج و جمعکننده با سیر

کرد ][4ا این فرض با توجه به این واقعیت که پیادهستتازی ستتطت گیت
هر دو مدار تمام جمعکننده و مالتیپلک سر در  2طبقه انجامپذیر ا ست،
تخمینی نزدیک به واقعیت استا

فرعی رقم نقلی

worst case  (2m  k  3)

()7

در ادامه میتوان با ادغام روابط  5و  7به رابطه  8ر سید ] ،[4و برای
پیداکردن بی شینه مقدار تأخیر م شتق آن برح سب  mرا برابر صفر قرار
داد (رابطه [4] )9ا بدینترتیب رابطه بین  mو  nمشخص میشودا
 3)

()8

n
m

worst case  (2 m 

n
n
n


 2m   3   2  2  0  m 
dm 
m
m
2

d

()9

با جا گذاری نتی جه راب طه  9در راب طه  ،5م قدار  ،kیعنی ت عداد
قستتمتهای جمعکننده با مستتیر فرعی رقم نقلی ،مشتتخص میشتتود
(رابطه [4] )10ا بهعنوان مثال اگر قرار بر جمع دو عدد هشتتت بیتی با
استتتفاده از جمعکننده با مستیر فرعی رقم نقلی باشتتد ،کل جمعکننده
باید به چهار قسمت دو بیتی تقسیم شودا
()10

n

k 

n
2

بهعالوه ،با ادغام روابط  7و  9و  ،10بیشتتتینه تأخیر جمعکننده با
مستتیر فرعی رقم نقلی برحستتب  nبهدستتت میآید (رابطه [4] )11ا در
یک جمعکن نده مواج  nبیتی تأخیر برابر  nτFAاستتتتا در نتی جه،
محاستتبات باال نشتتان میدهد که حتی در بدترین ستتناریو هم باز جمع
کننده با م سیر فرعی رقم نقلی از جمعکننده مواج سریعتر ا ستا برای
مثال ،برای جمع دو عدد  32بیتی ،بیشتینه تأخیر جمعکننده با مستیر
فرعی رقم نقلی برابر  13τو تأخیر جمعکن نده مواج  32τمی باشتتتدا
مطابق شکل  13اختالف تأخیر در جمعکنندههای بزرگتر بیشتر استا


 

 n



n
2n
 2

 3  
( 3   )11
n
 2
  n


 

2

  2
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worst case

 -3طرح پیشنهادی
همانطورکه در بخشهای قبل توضیت داده شد ،تمام جمعکنندهای که
در جمعکننده با مستتتیر فرعی رقم نقلی استتتتفاده میشتتتود با تمام
جمعکنندههای مرستتتوم کمی تفاوت داردا این تمام جمعکننده دارای
یک خروجی  Piاستتت که برای بهدستتت آوردن آن به یک دروازه XOR
عالوهبر آنچه که در یک تمام جمعکننده معمولی وجود دارد ،نیاز ا ست
( شکل )14ا بنابراین ،ساختار داخلی تمام جمعکنندههای مورد استفاده
در مدار جمعکننده با م سیر فرعی رقم نقلی مجددًا طراحی شده ا ستا
بدین منظور:
1ا برای پیاده سازی خروجی  CARRYاز تابع رأی اکثریت شکل 9
(الف) استفاده خواهد شدا
2ا برای پیاده سازی خروجی  SUMاز تابع  XORسه ورودی شکل
( 15الف) استتتفاده خواهد شتتد ][25ا این مدار بدون دخالت و آمیختن
توابع رأی اکثریت ،مقدار  XORورودیها را محاسبه میکند ][25ا
3ا برای پیادهستتازی خروجی  Pاز تابع  XORدو ورودی شتتکل 15
(ب) استفاده خواهد شد ][25ا کافی است تا در تابع  XORسه ورودی،
مقدار یکی از ورودیها صتفر در نظر گرفته شتود تا مقدار خروجی برابر
تابع  XORدو ورودی باشدا
در پیادهسازی تابع رأی اکثریت (شکل ( 9الف)) و دروازههای XOR
( شکل  ،)15با هدف همگام سازی ،ورودیها ن سبت به ه سته مرکزی
ستتلول (که در شتتکلهای ( 9الف) و  15به شتتکل یک بهعالوه ( )+قرار
گرفتهاند و بهترتیب با رنگهای سبز و بنفش م شخص شدهاند) در یک
فاز عقبتر قرار میگیرندا

شکل  :14تمام جمعکننده مورد نیاز در جمعکننده با سیر فرعی رقم
نقلی
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دروازه  ANDجتتایگزین کردا رابطتته  12در واقع معتتادلتته عملکرد
مالتیپلک سر ا ست که در آن عبارت  sel.0قابل حذف ا ستا مدار ساده
شده طرح پیشنهادی نیز در شکل  18نشان داده شده استا
()12
شکل  :15پیادهسازی دروازه XOR؛ (الف) سه ورودی ]( ،[25ب) دو
ورودی ][25

درحالیکه پیاده سازیهای بسیاری برای تابع  XORوجود دارد ،استفاده
از دروازههای شکل  15این مزیت را بههمراه خواهند دا شت که تمامی
خروجیهای تمام جمعکننده مورد نیاز ( شکل  )14تنها پک از گذ شت
یک فاز کالک تول ید خواه ند شتتتدا این کمترین میزان تأخیر ممکن
ا ستا طرح پی شنهادی جمعکننده با م سیر فرعی رقم نقلی برای جمع
دو عدد دو بیتی ( A1A0و  )B1B0در شکل  16ن شان داده شده ا ستا
این شتتکل دقیقًا منطبق بر دو بیت اول شتتکل  11میباشتتدا رقم نقلی
ورودی در صورت عدم ت ساوی زوجهای ) (A0, B0و ) (A1, B1از م سیر
فرعی به رقم نقلی خروجی منتقل میشتتتودا در حالت دیگر ،رقم نقلی
خروجی نهایی برابر رقم نقلی خروجی تمام جمعکننده دوم خواهد بودا
در جمعکننده های چند بیتی ،با توجه به این واقعیت که رقم نقلی
ورودی همواره صتتفر استتت ،این قابلیت وجود دارد که اولین تمام جمع
کننده با نیم جمعکننده جایگزین گرددا این امر ،مطابق با شتتتکل 17
(الف) ،منجر به ستتادهستتازی مدار جمعکننده میشتتودا در این حالت،
ورودی دوم مالتیپلک سر رقم ثابت صفر ا ستا در واقع رقم نقلی که از
مسیر فرعی گذر داده میشود همواره صفر استا

c 2  sel .C ripple  sel .0  sel .C ripple

از کنارهم قراردادن طرح های شتتتکل  16و  ،18یک جمعکننده با
م سیر فرعی رقم نقلی ه شت بیتی طراحی شده ا ست ( شکل )19ا کل
ساختار پی شنهادی منطبق با شکل  11میبا شد ،با این تفاوت که در
دو بیت اول طبق آنچه توضیت داده شد ،سادهسازی صورت گرفته استا
بنابراین ،در هر دو بیت متوالی احتمال عبور رقم نقلی از مستتتیر فرعی
وجود داردا در این مدار ،برای عبور ستتتیم ها از روی یکدیگر از ترکیب
روش های مربع و لوزی (شتتتکل ( 7الف)) و اختالف فاز مناطق زمانی
(شکل ( 7ج)) استفاده شده استا

شکل  :17نحوه سادهسازی جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی برای
دو بیت اول؛ (الف) مرحله اول سادهسازی( ،ب) مرحله دوم سادهسازی

شکل  :16طرح پیشنهادی برای جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی دو
بیتی با رقم نقلی ورودی

این مدار را میتوان باز هم سادهتر کردا مطابق با آنچه در رابطه 12
و شکل ( 17ب) آمده است ،کل مدار مالتیپلکسر را نیز میتوان با یک

Serial no. 94

شکل  :18طرح پیشنهادی برای جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی
دو بیتی بدون رقم نقلی ورودی
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شکل  :19طرح پیشنهادی برای جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی هشت بیتی

 -4نتایج شبیهسازی
طرح پی شنهادی با نرمافزار  QCADesignerو مفرو ضات ن شانداده شده
در جدول  1شبیه سازی شده ا ستا بهدلیل ف ضای حالت ب سیار بزرگ،
امکان تستتت تمام الگوهای ورودی برای جمعکننده هشتتت بیتی وجود
ندارد ،اما ستتعی شتتده استتت عالوهبر تستتت تعداد زیادی از ورودیهای
ت فادفی ،انتخاب الگوهای ورودی هو شمندانه نیز با شندا بدین منظور،
بهترین و بدترین سناریوی ممکن بررسی میشودا
برخالف جمعکننده مواج ،عملکرد و ستتترعت جمعکننده با مستتتیر
فرعی رقم نقلی به الگوی ورودی ها مربوط استتتتا بدترین ستتتناریوی
ممکن در بخش  2-2شرح داده شدا این سناریو زمانی رخ میدهد که
دو عدد در دو بیت ابتدایی و انتهایی با یکدیگر یکستتتان بوده و ستتتایر
بیتها متفاوت با شندا برای مثال ،دو عدد  A=(11111111)2=(255)10و
 B=(10000001)2=(129)10این ویژگی را دار ندا در این حا لت ،تأخیر
مدار شکل  19برابر پنج سیکل کامل کالک استا نتایج شبیه سازی نیز
این موضوع را تفدیق میکند (شکل )20ا

شکل  :21نتایج شبیهسازی برای جمع دو عدد  169و ( 170مثالی از
بهترین سناریو ممکن)

شکل  :20نتایج شبیهسازی برای جمع دو عدد  255و ( 129مثالی از

شکل  :22نتایج شبیهسازی برای جمع دو عدد  7و ( 136مثالی از یک

بدترین سناریو ممکن)

حالت میانی)
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جدول  :1مقادیر پارامترهای شبیهسازی
نام پارامتر

مقدار

Simulation Engine
Cell Size
Number of Samples
Convergence Tolerance
Radius of Effect
Relative Permittivity
Clock High
Clock Low
Clock Shift
Clock Amplitude Factor
Layer Separation
Maximum Iterations per
Sample

Bistable Approximation
18 nm
200000
0.001
65 nm
12.9
9.8×10-22 J
3.8×10-23 J
0
2
11.5
100

جمعکننده با م سیر فرعی رقم نقلی این قابلیت را دارد که در سایر
الگوهای ورودی جواب جمع را ستتریعتر آماده کندا در بهترین ستتناریو
قستتمتهای مختلف جمعکننده شتتکل  19بهموازات هم کار میکنندا
این حالت زمانی رخ میدهد که بهجز قستتتمت اول ،ستتتایر قستتتمتها
تولیدکننده رقم نقلی با شند؛ و نه انت شاردهنده آنا برای مثال ،دو عدد
 A=(10101001)2=(169)10و  B=(10101010)2=(170)10این ویژگی را
دارا هستندا عملکرد موازی قسمتها باعث میشود تا تأخیر مدار از پنج
سیکل کامل کالک به سه کاهش یابدا حاصل جمع این دو عدد مطابق
با شکل  21در سه کالک بهد ست آمده ا ستا شکل  22نیز یک حالت
میانی را نشتتتان میدهد که جمع دو عدد  A=(00000111)2=(7)10و
 B=(10001000)2=(136)10در چهار سیکل کالک بهدست آمده استا
همانطورکه پیشتر نیز ا شاره شد ،جمعکننده با م سیر فرعی رقم
نقلی تاکنون با فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی طراحی ن شده ا ستا
بنابراین ،نمونه مشتتتابهی برای مقایستتته وجود ندارد ،اما عملکرد طرح
پیشتتتنهادی مطابق با آنچه در جدول  2آمده استتتت با برخی از جمع
کننده های مواج و برخی از جمعکننده های با پیشبینی رقم نقلی مورد
مقایسه قرار گرفته استا در این جدول تأخیر ،تعداد سلول ،مساحت ،و
نوع طرحها آمده استا
علیرغم اشغال مساحت بیشتر ،جمعکننده با مسیر فرعی رقم نقلی
جواب جمع را سریعتر از جمعکنندههای مواجی که در سالهای اخیر
ارائه شدهاند ،محاسبه میکندا عملکرد مدار پیشنهادی حتی در بدترین
سناریو هم از سایر مدارها سریعتر ا ستا ا شغال م ساحت بی شتر نیز
طبیعتًا بهدلیل سربار ا ضافی موجود در جمعکننده با م سیر فرعی رقم
نسبت به جمعکننده مواج استا مسطتبودن طرح از دیگر مزایای مدار
پیشنهادی استا
عملکرد جمعکننده پیشتتنهادی از جمعکنندههای با پیشبینی رقم
نقلی نیز بهتر استتتا جمعکننده با پیشبینی رقم نقلی بهدلیل ستتربار
زیاد ،تعداد سلول زیادی دارد و م ساحت زیادی نیز ا شغال میکندا به
طور خالصه:
1ا طرح پیشنهادی کامالً مسطت استا
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2ا سلولهای ورودی و خروجی مدار مابین سلولهای میانی بلوکه
نشده و قابلانتشار و مسیریابی هستندا
3ا نتیجه جمع نسبت به سایر جمعکننده سریعتر آماده شودا
جدول  :2مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با جمعکنندههای مواج 8
بیتی
طرح و
سال انتشار
پیشنهادی
(جمعکننده با
مسیر فرعی رقم
نقلی)
جمعکننده مواج
])2018( [13
جمعکننده مواج
])2017( [14
جمعکننده مواج
])2016( [15
جمعکننده مواج
])2015( [16
جمعکننده مواج
])2014( [17
جمعکننده با پیش
بینی رقم نقلی
])2012( [18
جمعکننده با پیش
بینی رقم نقلی
])2012( [19

تأخیر (کالک)

تعداد
سلول

( 5بدترین
حالت)
( 3بهترین
حالت)

1050

مساحت
()μm2

2/79

نوع
طرح

مسطت

مسطت

9

513

0/452

9

257

0/11

10

517

0/59

11

572

0/492

مسطت

8

1606

1/13

چند
الیه

10

1982

1/54

چند
الیه

9

1785

3/12

چند
الیه

چند
الیه
چند
الیه

جدول  :3مقایسه نتایج طرح پیشنهادی با جمعکننده با مسیر فرعی
رقم نقلی  8بیتی در فناوری CMOS

طرح

فناوری

پیشنهادی

QCA
CMOS
45 nm

][26

تأخیر
()ps

توان
()nW

مساحت
()μm2

5

0/094

2/79

500

23000

گزارشنشده

توان و انرژی مفتتترفی از دیگر عوا مل مهم ستتتنجش مدار های
الکترونیکی استتتا در این مقاله ،با استتتفاده از نرمافزار  QCAProانرژی
مفتترفی برای جمعکنندههای پیشتتنهادی با مستتیر فرعی رقم نقلی دو
بیتی با و بدون رقم نقلی ورودی (شکلهای  16و  )18اندازهگیری شده
ا ستا متو سط انرژی م فرفی در میزان انرژی تونلی  1Ekو در دمای 2
درجه کلوین برای طرحهای نشتتاندادهشتتده در شتتکلهای  16و  18به
ترتیب برابر  1/28×10-22و  8/49×10-23ژول میباشتتدا نقشتته اتالف
انرژی آنها نیز در شکلهای  23و  24ن شان داده شده ا ستا در این
شکلها سلولهای با رنگهای تیرهتر انرژی بیشتری مفرف میکنندا
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 نتیجهگیری-5
در این مقاله یک جمعکننده با مستتتیر فرعی رقم نقلی با استتتتفاده از
فناوری آتوماتای کوانتومی ستتتلولی طراحی گردیدا طرح پیشتتتنهادی
 و نسبت، ورودیها و خروجیهای آن قابلدسترس هستند،مسطت بوده
به جمعکننده های مواج و با پیشبینی رقم نقلی عملکرد ستتتریعتری
داردا از معایب طرح پی شنهادی میتوان به تعداد سلول و م ساحت زیاد
 که البته این مو ضوع با وجود سربار ذاتی جمعکننده با،آن ا شاره کرد
مستتیر فرعی رقم نقلی نستتبت به جمعکننده مواج قابل توضتتیت استتتا
 نیزCMOS  در مقایستتته با نمونه،QCA طرح پیشتتتنهادی در فناوری
بهبود بسیاری زیادی را نشان میدهدا
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 یک مقایستته بین جمعکننده نهایی پیشتتنهادی با مستتیر،در انتها
CMOS ) با معادل هشت بیتی آن در فناوری19 فرعی رقم نقلی (شکل
[ انجام شتتده استتتا نتایج مقایستته برای عوامل بیشتتینه تأخیر و26]
 آورده شده ا ستا محا سبه تأخیر و3 متو سط توان م فرفی در جدول
توان مفتتترفی برای طرح پیشتتتنهادی با توجه به اینکه فرکانک کالک
 صتتورت،[11]  برابر یک تراهرتز گزارش شتتده استتتQCA مدارهای
گرفته استا بیشینه تأخیر مدار پیشنهادی برابر پنج سیکل کالک است
 محدودیت، پیکو ثانیه می شودا برای محاسبه توان مفرفی5 که معادل
 برای اندازهگیری انرژی مدارهای بزرگQCAPro عدم توانایی نرمافزار
 توان مفتتترفی بهصتتتورت تخمینی با جمع انرژی،وجود داردا بنابراین
3 مفرفی مدارهای دو بیتی محاسبه شده استا همانطورکه در جدول
 در همه عواملQCA  طرح پیشتتنهادی در فناوری،مشتتاهده میشتتود
 عملکرد بسیار بهتری دارداCMOS نسبت به معادل آن در فناوری

16  نقشه اتالف انرژی مربوط به شکل:23 شکل

18  نقشه اتالف انرژی مربوط به شکل:24 شکل
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