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 طراحی تفریق کننده چهار بیتی در فناوری اتوماتای کوانتومی سلولی 
 

 
 

 چكيده 
  ی در فناور  ییشدن ضعف ها  داری باعث پد   یکیالکترون  یمدار ها  شتریروند قانون مور در جهت کوچک شدن هر چه ب

 است .  یآن حتم  ینیگزیجهت جا د یجد  یها ی فناور یرف به مع ازیشده است و ن  CMOS ی کنون

، سرعت فوق    نییپا  اریبه سبب مصرف توان بس  است که  ین ینو  ی، فناور   QCA  ای  یکوانتوم  یسلول   یاتوماتا  یفناور

قابل و  باال  بهبود    یریچشم گ  تیاز محبوب  ریاخ  یدر سال ها   ریچشم گ  یفشرده ساز  تیالعاده  برخوردار و در حوزه 

به طراح به  افتهیدست    یمختلف  یها  یمدارات  ا  نهیکه  تاخ  نیبودن  نظر  از  ناح  ریمدارات  ن  هی،    اده یپ  ی برا  ازیمورد 

 .دارند  یفراوان  تیها اهم ه یبه کار برده شده در سطح مدار و تعداد ال ی و تعداد سلول ها یساز

دو روش و  ته  پرداخ  یت یکننده چهار ب قیتفر  ی به طراح  ی کوانتوم یسلول   ی اتوماتا  ی نامه با استفاده از فناور  انیپا  ن یدر ا

 .  شده است یمعرفپیشنهاد و  ی تیکننده چهار ب ق یمدار تفر یجهت طراح

  ه یرابط و ال  ه ی ال  ،یاصل   هی )ال  هیال  سه کند و در    ی استفاده م  هیاول از تقاطع چند ال  یشنهادیپ  ی تیکننده چهار ب  ق یتفر

و در  ییباال )   پنج(  به کار گرفته شده    ی ( طراحcycle 1.25 فازکالک  . تعداد سلول  مساحت عدد و    212شده است 

  ی( طراحcycle  2.25فازکالک )نه  و در    ه یال  ک یدوم در    یشنهادیپ  ی تیکننده چهار ب  قیتفر   .است  2mμ 0.49  ی مصرف

 .است  0.632mμ ی عدد و مساحت مصرف 235شده است . تعداد سلول به کار گرفته شده 

نسبت به     ریو تاخ  ی را از نظر تعداد سلول مصرف  ی اول و دوم ، بهبود قابل مالحظه ا  یشنهادیپ  طرح   جینتا  ی  سهیمقا

 . دهد. یموارد مشابه موجود را نشان م 

 

 مريم نيکويی شاد: دانشجو

 کتر ستار ميرزا کوچکید  :استاد راهنما
 ی مين اميرمحمد ادكتر  ؛  احمد آيت اللهی دكتر:  يهيات داور
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