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پیش گفتار
 QCAیك تکنولوژی جایگزین است که روش نوینی برای محاسبه در سطح نانو ارائه
میدهد .مدارهایی که تحت تکنولوژی  CMOSساخته میشوند ،تفاوت بسیار چشمگیری در
مساحت و میزان توان مصرفی نسبت به مدارهای تحت تکنولوژی  QCAدارند .بدین معنی
که نسبت به مدارهای  QCAمساحت بسیار زیادی اشغال میکنند و توان مصرفیشان بسیار
بیشتر است .به همین دلیل است که  QCAبا این خصوصیات منحصربهفرد تحول بزرگی در
حوزه علم کامپیوتر و مدارهای منطقی به حساب میآید .در این کتاب ضمن آشنایی با این
تکنولوژی ،نحوه طراحی مدارهای منطقی با استفاده از مثالهای متنوعی از آن مطرح میشود.
فصل اول این کتاب مقدمه ای بر قطعات و ساختارهای نانو است .فصل دوم به مروری بر
تکنولوژی  ،QCAاصول پایه آن و پیادهسازی گیتها و قطعات پایه در آن میپردازد .در فصل
سوم نحوه طراحی مدارهای  QCAترکیبی آمده است .فصل چهارم به معرفی ابزارهای طراحی
و شبیهسازی مدارهای  QCAمانند نرمافزار  QCADesignerمیپردازد .در فصل پنجم نحوه
طراحی مدارهای  QCAترتیبی توضیح داده شده است .در فصل ششم پیادهسازی گیتهای
همهمنظوره در  QCAارائه شده است .فصل هفتم به طرح مباحث ویژه در طراحی و بهینه-
سازی مدارهای  QCAمیپردازد .در فصل هشتم طراحی چند مدار نمونه با استفاده از نرمافزار
 QCADesignerآورده شده است .در پایان نیز لیست منابع و مراجع مورد استفاده در تنظیم
این متن آمده است.

عباس رضایی ،لیال نوری ،سهراب مجیدیفر
أ

فهرست عناوین فصلها
صفحه

عنوان
فصل اول :مقدمهای بر قطعات و ساختارهای نانو

1

فصل دوم :تکنولوژی QCA

11

فصل سوم :طراحی منطق ترکیبی QCA

31

فصل چهارم :ابزارهای طراحی و شبیهسازی

43

فصل پنجم :طراحی مدارهای  QCAترتیبی

73

فصل ششم :پیادهسازی گیت های همهمنظوره در QCA

87

فصل هفتم :مباحث ویژه در طراحی مدارهای QCA

113

فصل هشتم :طراحی چند مدار نمونه با استفاده از نرمافزار QCADesigner

133

فهرست منابع و مآخذ

165

ب

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
فصل اول :مقدمهای بر قطعات و ساختارهای نانو

1

 1-1مقدمه

1

 2-1قطعات مبتنی بر نانولوله کربنی

3

 3-1نانوسیمها

4

 4-1قطعات تك الکترونی

5

 1-4-1جعبه تك الکترونی

6

 2-4-1دام تك الکترونی

6

 3-4-1پمپ و پایه گردان تك الکترونی

7

 4-4-1ترانزیستور تك الکترونی ()SET

8

 5-1ترانزیستورهای اسپین

9

فصل دوم :فنّاوری QCA

11

 1-2سلول QCA

11

 2-2قطعات پایه QCA

13

 3-2پیادهسازی QCA

16

 QCA 1-3-2فلزی

16

 QCA 2-3-2مولکولی

18

 QCA 3-3-2مغناطیسی

19

 4-2کالکبندی

20

 5-2بهره توان و تلفات

24
ج

 6-2مدارهای QCA

25

 7-2مقایسه قطعات نانو فنّاوری

28

فصل سوم :طراحی منطق ترکیبی QCA

31

 1-3مقدمه

31

 2-3طراحی مبتنی بر گیت  QCAبا ابزارهای سنتز تجاری موجود

32

 3-3سنتز منطقی

36

 1-3-3سنتز منطقی مبتنی بر گیتهای AND/OR

36

 2-3-3سنتز مبتنی بر منطق اکثریت ()MALS

36

 3-3-3گیت )AND-OR-INVERTER (AOI

36

 4-3-3سنتز منطقی با استفاده از گیت AOI

38

فصل چهارم :ابزارهای طراحی و شبیهسازی

43

 1-4مقدمه

43

 2-4نرمافزار QCADesigner

43

 1-2-4موتور شبیهسازی دوحالته

44

 2-2-4موتور شبیهسازی بردار همبستگی

49

 3-4محیط شبیهسازی نرمافزار QCADesigner

53

 1-3-4نصب  QCADesignerتحت ویندوز مایکروسافت

53

 2-3-4توضیح محیط نرمافزار QCADesigner

54

خاتمه شبیهسازی

59

د

فصل پنجم :طراحی مدارهای ترتیبی QCA

73

 1-5مقدمه

71

 2-5فلیپ فالپ  )RS FF( RSدر QCA

71

 3-5محدودیتهای زمانبندی استفاده از فلیپ فالپ های RS

74

 4-5الگوریتمی برای تخصیص ناحیه کالکبندی

75

 1-4-5نمای کلی الگوریتم

75

 2-4-5جزئیات الگوریتم

77

 5-5مثالهایی از مدارهای QCA

79

 6-5طراحی مدار شیف رجیستر

81

 7-5طراحی مدار شیفت رجیستر بازخورد خطی یك بیتی

84

فصل ششم :پیادهسازی گیتهای همهمنظوره در QCA

87

 1-6مقدمه

87

 2-6گیت همهمنظوره

87

 3-6طراحیهای گیت همه منظوره

88

 1-3-6سنتز مبتنی بر AND/OR

88

 2-3-6سنتز مبتنی بر بردار اکثریت

90

 LUT 3-3-6مبتنی بر حافظه

92

 4-3-6طراحی  LUTبا استفاده از مولتیپلکسر

97

 4-6بحث و نتیجهگیری

99

 5-6طراحی و بهینهسازی با گیتهای همه منظوره ()ULG

ه

100

فصل هفتم :مباحث ویژه در طراحی مدارهای QCA

113

 1-7کالکبندی دوبعدی برای مدارهای QCA

113

 1-1-7مقایسه طرح کالکبندی یكبعدی و دوبعدی

117

 2-1-7مسیرهای فیدبك

117

 3-1-7نتایج شبیهسازی

119

 2-7طراحی  QCAبر اساس کاشی ()Tile-Based

120

 1-2-7کاشیهای مبتنی بر شبکههای 3×3

122

 2-2-7کاشی متعامد ()Orthogonal Tile

123

 3-2-7کاشی با خروجی دوتایی ()Double Fan-out Tile

124

 4-2-7کاشی بیس الین ()Baseline Tile

125

 5-2-7کاشی گنجایش ورودی ()Fan-in Tile

125

 6-2-7کاشی گنجایش خروجی سه تایی ()Triple Fan-out Tile

126

 7-2-7مثالهایی از مدارهای QCA

127

 3-7طراحی و بهینهسازی با روش چندالیه

129

 4-7طراحی با گیت اکثریت  5ورودی و گیت  AND/ORچهار ورودی

130

فصل هشتم :طراحی چند مدار نمونه با استفاده از نرمافزار 133 QCADesigner
 1-8مقدمه

133

 2-8طراحی تمام جمعکننده و تمام تفریقگر

133

 3-8طراحی دیکدر  2به 4

139

 4-8طراحی تمام مقایسهگر یك بیت

141

 5-8طراحی مالتیپلکسر  4به 1

144
و

 6-8طراحی گیت  XORو  Parity Checkerچهار بیت

145

 7-8طراحی مالتی پلکسر  4به  1با گیت اکثریت  5ورودی و گیت  AND/ORچهار
ورودی

146

 8-8طراحی Arithmetic Extender

149

 9-8طراحی Logic Extender

149

 10-8طراحی فیلیپ فالپ نوع )DFF( D

152

 11-8کاربردهای فیلیپ فالپ نوع D

153

 12-8طراحی Loop Memory Cell

155

 13-8طراحی نوسانساز

155

 14-8طراحی Serial Adder

159

 15-8طراحی مولد  Kپالس ساعت

160

 16-8طراحی Serial Parallel Multiplier

162

 17-8طراحی فلیپ فالپ RS

163

فهرست منابع

165

ز

فصل اول
مقدمهای بر قطعات و ساختارهای نانو

 1-1مقدمه
در چند دهه اخیر ،مجتمعسازی نمایی در اندازه و همچنین در قابلیت افزایش توان
پردازش به وسیله فنآوری  VLSIمبتنی بر لیتوگرافی معمولی بهدستآمده است .بااینحال،
با توجه به محدودیتهای فیزیکی بنیادی فنّاوری  CMOSمانند اکسیدهای گیت فوقالعاده
نازک ،اثرات کانال کوتاه ،نوسانات دوپینگ و لیتوگرافی این روند بهطور فزایندهای با
چالشهای جدی مانند لیتوگرافی پرهزینه در مقیاس نانو مواجه است .پیشبینی میشود که
در طی فرآیند تغییرات مجتمعسازی فنّاوری  CMOSطول کانال تا سال  2019به  7نانومتر
خواهد رسید .در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی درمقیاس نانو صورت گرفته است تا جایگزین
فنّاوری  CMOSمعمولی انتخاب شود .انتظار میرود که این فنآوری بتواند به چگالی بیش
از  1012 devices/cm2برسد و در محدوده فرکانسی  THzبه کار گرفته شود .به دلیل
ویژگیهای منحصر به فردی که در نتیجه کاهش اندازه در فناوری نانو وجود دارد ،به وسیله
این فناوری فرصتهای جدیدی برای محاسبات فراهم میشود .در میان قطعات جدید،
اتوماتای سلولی کوانتومی نقطهای ( )QCAوابسته به پدیدههای فیزیکی جدید (مانند فعل و
انفعاالت کلمبیك) و تکنیكهای نوآورانه است که اساساً از یك مدل مبتنی بر CMOS
استخراج میشود .فنّاوری  QCAنهتنها راهحلی در مقیاس نانو است ،بلکه یك روش جدید
محاسبه و تحولی در انتقال اطالعات ارائه میدهد .ویژگیهای پردازش سیستمهای CMOS

صفحه 2

آتوماتای کوانتومی سلولی نقطهای ()QCA

را در نظر بگیرید :برخی از مدارها (بهعنوانمثال گیتهای منطقی) محاسبات را انجام می-
دهند؛ درحالیکه بعضی دیگر (مانند سیمها) برای انتقال سیگنال/داده و همچنین برای
ارتباطات استفاده میشوند .در مقابل ،محاسبات و ارتباطات بهطور همزمان در  QCAانجام
میشود .در  QCAاز دو گیت منطقی پایه وارونگر ( )INVو بردار اکثریت ( )MVاستفاده
میشود .فنّاوری  QCAبسیار امیدوارکننده است؛ چراکه به وسیله این فنّاوری ،الگوهای
محاسباتی که اساساً از CMOSهای سنتی استخراج میشود ،میتواند اجرا شود .طراحی
 QCAشامل نمونههای متنوع و جدید از قبیل حافظه پویا و پردازش با سیم است .حافظه
پویا نمونهای از الگوی کلیتر پردازش با سیم است .پردازش با سیم ( )PBWدر  QCAدر
حالی سبب ایجاد قابلیت دستکاری اطالعات میشود که انتقال و ارتباط با سیگنال نیز
صورت میپذیرد .قابلیت پردازش با سیم را میتوان در به اصطالح زنجیره وارونگر و همچنین
در آرایش سلولها در  MVمشاهده کرد .عالوه بر این ویژگی چگالی فوقالعاده باالQCA ،
میتواند سبب به دست آوردن توان مصرفی فوقالعاده پایین و بهره توانی حقیقی باشد که به
دلیل چگالی باالی این قطعه در مقیاس نانو بسیار امیدوارکننده است .فناوری  CMOSیك
دستاورد سریع ولی دارای محدودیتهای فیزیکی (مانند اکسید گیت بسیار نازک ،اثرات کانال
کوتاه و  )...است .فنّاوری جدیدی با ابعاد بسیار کوچك (مانند مقیاس نانو) برای تولید سیستم
های الکترونیکی/محاسباتی آینده مورد بررسی قرارگرفته است .تاکنون قطعات جدید مانند
نانولولههای کربنی ،نانوسیمهای سیلیکانی ،ترانزیستورهای تك الکترونی ،دیودهای تونلزنی
رزونانس ،قطعات تكمولکولی و ترانزیستورهای اسپینی طراحیشدهاست .پیشبینی میشود
که با استفاده از این قطعات جدید بهطور همزمان بتوان چگالی فوقالعاده باال و سرعت عمل
فوقالعاده باال را به دست آورد .بنیاد ملی علوم فناوری نانو بهمنظور تولید ساختارها و ابزار و
سیستم های با ویژگیهای جدید با توجه به کاهش بعد اندازه قطعات را در محدوده  1تا 100
نانومتر تعریف میکند.

فصل اول :مقدمهای بر قطعات و ساختارهای نانو

صفحه 3

 2-1قطعات مبتنی بر نانولوله کربنی
همانطور که در شکل  1-1نشان داده شده است ،نانولولههای کربنی ( )CNTsبه صورت
یك ورقه تا شده به شکل سیلندر از جنس گرافیت با قطر نانومتر و طول میکرون هستند.
نانولولههای کربنی مانند قطعات مولکولی بسیار قوی ،انعطافپذیر و همچنین دارای قابلیت
انتقال حرارت باالیی هستند .بسته به دستسانی یا کایرالیتی 1نانولوله ها (بهعنوانمثال ،ساختار
شبکه) ،آنها میتوانند فلز یا نیمههادی باشند .لولهها را میتوان از نانولولههای تك جداره
) (SWNTیا نانولولههای چند جداره ) (MWNTو یا نانولولههای  Multi-Fwalledساخت
بهطوریکه چند  SWNTداخل یکدیگر قرار گیرند .نشان دادهشده است که نانولولههای
کربنی میتوانند بهعنوان سیم های مولکولی دیودها ،ترانزیستورهای اثر میدانSET ،ها،
سوئیچ قابلبرنامهریزی ،حافظه و یا ذخیره انرژی برای باتریها و سلولهای سوختی استفاده
شوند.

شکل  :1-1یک نانولوله کربنی تک جداره

Chirality

1

آتوماتای کوانتومی سلولی نقطهای ()QCA

صفحه 4

بااینحال در حال حاضر هیچ روش ساخت شناخته شده ای برای تولید یك مجموعه
خالص و ساخته شده از تنها یك نوع (فلز یا نیمههادی) نانولوله وجود ندارد .این امر باعث
می شود که ساخت قطعات خاص یك فرآیند تصادفی باشد و آن را باید به عنوان محدودیتی
در مجتمعسازی سیستم های بزرگ بهحساب آورد .بدون هیچگونه پردازش خاصی،
ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی دارای ویژگی نوع  pهستند .در مورد نوع  nنیز نشان
داده شده است که  FETهای نانولوله کربنی نوع  nرا میتوان با دوپینگ و یا سرد شدن
آهسته ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی دارای ویژگی نوع  pدر خأل تولید کرد .یك
وارونگر ساختهشده از ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی نوع  pو نوع  nدر شکل 2-1
نشان داده شده که نانولوله فلزی بالستیك است .در نقل و انتقال های بالستیك ،حاملهای
بار توسط میدان الکتریکی در یك رسانا یا نیمههادی بدون پراکندگی منتقل میشوند.
VOUT
-V

+V
N-FET

P-FET

Si back-gate

PMMA
SiO2

VIN

شکل  :2-1وارونگر نانولوله کربنی

3- 1

نانوسیمها

محدودیت بزرگ نانولولههای کربنی عدم توانایی در کنترل نانولوله کربنی فلزی یا نیمه-
هادی است .این امر مشکل قابلتوجهی برای ساخت قطعات در مقیاسهای بزرگ محسوب
میشود .نانوسیمهای سیلیکانی تك بلورهای ( )NWsبا قطر  6تا  20نانومتر و طول  1تا 10
میکرون ساخته شده است .برخالف نانولولههای کربنی ،در حین ساخت مشخصههای
الکتریکی NWها را میتوان دقیقاً کنترل کرد .نانوسیمهای فلزی مانند نانوسیمهای نیمه-
هادی نشان داده میشوند .از این قطعات میتوان برای ساخت سیم ،دیودها و FETها استفاده
کرد .برخالف نانولولههای کربنی NW ،ها را میتوان در طول ساخت بهدقت کنترل و روشی

صفحه 5

فصل اول :مقدمهای بر قطعات و ساختارهای نانو

برای مونتاژ موازی در تولید ایجاد کرد .نشان دادهشده است که یك پیوند  pnرا میتوان با
عبور سیلیکون  NWنوع  Pو گالیم نیتراید ) NW(GaNنوع  nتشکیل داد .همانطورکه در
شکل  3-1نشان دادهشده است ،این اتصال دارای ویژگی روشن شدن با ولتاژ  1ولت است.
محل اتصال  n-GaN/p-Siو  NWبا یك ولتاژ روشن شدن باال میتواند به عنوان یك FET
استفاده شود .ولتاژ روشن شدن باال با رشد یك الیه اکسید برای جلوگیری از تماس مستقیم
هادی با اتصاالت الکتریکی به دست آمده است .درنتیجه اتصاالتی بهدستآمده که رفتار FET
را نشان میدهد.
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شکل  :3-1ترانزیستورهای اثر میدان NW

 4-1قطعات تک الکترونی
در قطعات تك الکترونی ،حرکت هر الکترون به صورت جداگانه از طریق سد تونل کنترل
میشود .برای نشان دادن رفتار کوانتومی ،یك جزیره همراه با یك سد تونل باید در اندازه
بسیار کوچك باشد؛ بهطوریکه با افزودن یك تك الکترون به این جزیره ،باعث افزایش ولتاژ
قابلتوجهی شود .قطعات تونلزنی تك الکترونی شامل یك جعبه تك الکترونی ،یك
ترانزیستور تك الکترونی ( ،)SETیك دام تك الکترونی و یك پایه گردان و پمپ تك الکترونی
هستند.

آتوماتای کوانتومی سلولی نقطهای ()QCA

صفحه 6

 1-4-1جعبه تک الکترونی
یك جعبه تك الکترونی بر اساس یك جزیره کوچك جدا شده از یك الکترود منبع
الکترون بزرگتر بهوسیله یك سد تونل (نشان دادهشده در شکل  )4-1است .یك میدان
الکتریکی خارجی را میتوان به جزیره با استفاده از یك الکترود دیگر (یا گیت) جدا شده از
جزیره توسط عایق ضخیمتر اعمال کرد که اجازه تونلزنی قابل توجهی را نمیدهد .میدان
شرایط تونلزنی الکترون را با تغییر پتانسیل الکتروشیمیایی جزیره کنترل میکند.
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شکل  :4-1دیاگرام جعبه تک الکترونی

 2-4-1دام تک الکترونی
دام تك الکترونی یك نوع اصالح شده از ساختار جعبه تك الکترونی است .دام تك
الکترونی میتواند با جایگزین کردن اتصال تونل با یك آرایه یكبعدی از جزایر جداشده توسط
سدهای تونل نشان دادهشده در شکل ( 5-1الف) به دست آید .این ساختار یك پیکربندی
حافظه داخلی را ایجاد میکند؛ برای برخی محدوده ( Vgبین  +Vو  )−Vسیستم ممکن
است در یك یا چند حالت بار جزیره به دام بیاندازد (شکل ( 5-1ب)).

