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SYNTEZA SYSTEMÓW CYFROWYCH W LOGICE REWERSYJNEJ 

 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z syntezą systemów cyfrowych z wykorzystaniem bramek rewersyjnych. 

W pierwszej części omówiono podstawowe funkcje realizowane przez bramki kwantowe. W drugiej części zostały pokazane 

symulacyjne modele bramek, zrealizowane w języku VHDL (VHSIC Hardware Description Language).Modele zastosowano 

w procesie symulacji układów cyfrowych z bramkami rewersyjnymi. Do symulacji wykorzystano program QUCS (Quite 

Universal Circuit Simulator).  

 

WSTĘP 

Konwencjonalne komputery wykorzystują dwuwartościową lo-
gikę Boole’a. Funkcje opisujące układ cyfrowy wykorzystują najczę-
ściej dwa operatory AND i OR. Te dwie operacje, posiadają kilka 
bitów wejściowych i jeden wyjściowy, co powoduje zmniejszenie 
informacji na wyjściu. Gdy układ ma mniej dostępnych stanów, to 
jego entropia staje się mniejszą. Ponieważ druga zasada termody-
namiki zabrania zmniejszenie entropii w zamkniętym układzie, to 
zmniejszenie entropii w jednym miejscu musi być skompensowane 
generacją entropii w innym miejscu. Generowana entropia wskutek 
skasowania bitu informacji wynosi: 

2lnTkS B   (1) 

A zatem komputery pracujące na podstawie algebry Boole’a są 
zawsze urządzeniami rozpraszającymi energię  nie mniejszą niż: 

2lnTkB   (2) 

 
Ta generacja ciepła w ciągu procesu obliczeniowego stanowi 

ograniczenie na możliwą szybkość komputera ze względu na ilość 
generowanego ciepła. Fredkin i Toffoli udowodnili, że rewersyjne 
logiczne bramki mogą tworzyć podstawę dla komputera uniwersal-
nego. Kolejną zaletą (oprócz mniejszej mocy rozpraszanej) bramek 
rewersyjnych jest możliwość konstruowania z nich układów samote-
stujących i układów odpornych na uszkodzenia. 

1. LOGIKA REWERSYJNA  

Struktury odwracalne pozbawione zbędnych wyjść można im-
plementować z wykorzystaniem wielu dostępnych technologii, w tym 
optycznej, czy CMOS. W tym artykule przedstawiono metodę im-
plementacji układów odwracalnych z wykorzystaniem obwodów 
logiki kwantowej. 

Ponieważ obecny rozwój technologii dąży do skali nano, będzie 
miał – i już ma – katastrofalny wpływ na spójność sygnału przy 
klasycznej budowie, przetwarzaniu oraz transmisji bitów informacji. 
Ze wzrostem liczby tranzystorów o coraz mniejszej powierzchni 
upakowanych blisko siebie, zwiększa się negatywny wpływ na 
zużycie energii. Dlatego też jednym z możliwych rozwiązań obu 
problemów jest implementacja funkcji logicznych z wykorzystaniem 
obwodów kwantowych. W artykule wykorzystano tu notację kwan-
tową opisaną w [2] i [4], która kładzie nacisk na wykorzystanie linii 
kontroli do aktywacji klasycznych operacji logicznych na innych 
wejściach. Jest ona istotna, ponieważ pozwala realizować fizyczne 
procesy, w których dla istniejących fizycznych zmiennych kontroli 

można otrzymać operacje logiczne dla innych przewodów. Kolejną 
ważną zaletą wykorzystania operacyjnej notacji kwantowej jest to, 
że pokazuje – od lewej do prawej – jednowymiarową, czasową 
ewolucję fizycznego procesu realizowanego przez obwód odwracal-
ny. Prezentuje również kompozycję obwodu, gdyż liczba wejść jest 
równa liczbie wyjść, jak również propagację sygnału wejściowego 
przez wszystkie bramki. 

W przetwarzaniu kwantowym, zwykle używany jest zestaw 
„kwantowych” notacji dla odpowiednich bramek odwracalnych. 
Notację kwantową dla pewnych podstawowych operacji logicznych 
prezentuje Rys. 1. Notacja ta jest bardzo użyteczna przy wyjaśnia-
niu dwu- i wielowartościowej, czasowej ewolucji procesu kwantowe-
go. Do opisu funkcji posłużono się dwuwartościową notacją kwan-
tową [2] i [4]. 

 
Rys. 1. Kwantowa notacja obwodów dla: a) dwukierunkowy AND, 
b) dwukierunkowy OR, c) negacja, d) brak połączenia, e) kontrola 

 
Operacja na Rys. 1 a) jest dwukierunkowym iloczynem logicz-

nym (AND), oznaczaną jako wypełniona kropka na przecięciu linii. 
Dwukierunkową sumę logiczną (OR) na Rys. 1 b) oznaczamy jako 
prostokąt na przecięciu linii. Bramka negacji (NOT) oznaczana jest 
przez „X” na linii. Brak połączenia reprezentuje przecięcie linii (Rys. 
1 d), natomiast „O” na przewodzie wskazuje linię kontroli (Rys. 1 e). 
Korzystając z takiego zapisu można stworzyć dwu- i wielowarto-
ściowe bramki kwantowe przedstawione na Rys. 2. 

 

c) d) e) 
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Rys. 2. Cztery popularne bramki logiczne w notacji kwantowej 

 
Notacja kwantowa jest łatwiejsza w użyciu i przekazuje istotne 

informacje o liniach kontroli, które sterują operacjami bramek C-
NOT, C-C-NOT oraz C-Swap. Widniejący na Rys. 2 „X” oznacza 
negację, jednak nie jest ona zwyczajna – jest kontrolowana przez 
wartość w przewodzie „O”. Dokładnie, jeśli w przewodzie „O” pojawi 
się 1, wówczas wartość w linii „X” jest zamieniana. Natomiast gdy 
na linii „O” będzie 0, wtedy operacja negacji nie zadziała i sygnał w 
przewodzie „X” przepłynie bez zmian. Innymi słowy, wartość na linii 
„O” aktywuje negację na linii poniżej. Należy zauważyć, że wyjście 
„O” zawsze jest takie samo, jak wejście. 

W bramce podwójnie kontrolowanej negacji (CCN) obecne są 
dwie linie kontroli A i B. Jak w przypadku omawianej bramki CN, 
sygnały w tych przewodach pozostają niezmienne: A’ = A oraz B’ = 
B. Ostatnia linia posiada operację negacji, która jest aktywna wy-
łącznie w przypadku, gdy A = 1 i B = 1. Wówczas C’ = NOT C. 
Można zauważyć, że ta pojedyncza bramka jest bardzo uniwersal-
na. Jeżeli zachowamy wartości A i B równe 1, bramka CCN staje się 
zwyczajną negacją. Jeśli jednak ustalimy tylko A = 1 otrzymamy 
bramkę CN dla wejść B i C. Mając zatem do dyspozycji bramkę 
CCN, oraz źródła zer i jedynek, jesteśmy w stanie zaimplemento-
wać zarówno negację, jak i kontrolowaną negację. Zatem linie 
kontroli aktywują jedynie klasyczne operacje logiczne dla pozosta-
łych wejść. 

W przypadku bramki Fedkina, kontrolowaną operacją jest za-
miana. Jeżeli A = 0, wartości B i C pozostają bez zmian. Jednakże 
gdy A = 1, wtedy B i C zostają zamienione. 

Wiele z przedstawionych dalej implementacji obwodów kwan-
towych wykorzystuje bramki kwantowe oparte na zamianie i negacji. 
Jest to istotne, gdyż bramki zamiany oraz negacji są podstawowymi 
budulcami w przetwarzaniu kwantowym, pozwalającymi stworzyć 
wiele innych bramek: 
– dwuwartościowa bramka negacji (NOT), 
– dwuwartościowa bramka kontrolowanej negacji (C-NOT) – 

bramka Feynmana, 
– dwuwartościowa bramka podwójnie kontrolowanej negacji (C-C-

NOT) – bramka Toffoliego, 
– dwuwartościowa bramka zamiany (Swap), 
– dwuwartościowa bramka kontrolowanej zamiany (C-Swap) – 

bramka Fredkina, 
– wielowartościowa bramka negacji, 
– wielowartościowa bramka kontrolowanej negacji, 
– wielowartościowa bramka podwójnie kontrolowanej negacji, 
– wielowartościowa bramka zamiany, 
– wielowartościowa bramka kontrolowanej zamiany. 

Używając przedstawionej powyżej notacji kwantowej można 
otrzymać układy półsumatora oraz sumatora przedstawionych na 
Rys. 3. W tabeli 1 pokazano tablicę prawdy dla półsumatora, w 
tabeli 2 dla sumatora Układy te realizują następujące funkcje: 
 

1) Półsumator (ang. Half Adder): 

 baSSum  ; 

 baCCarry  ; 

2) Sumator (ang. Full Adder): 

 cbaSSum  ; 

   bacbaCCarry  . 

 
Rys. 3. Schematy półsumatora i sumatora w notacji kwantowej 
 

Tab. 1. Tablica prawdy dla półsumatora   

a b C S 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 0 

 
Tab. 2. Tablica prawdy dla sumatora   

a b c C S 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 1 1 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

 
Jak wyraźnie widać, nawet bardziej złożony schemat sumatora 

jest bardzo czytelny i przejrzysty. Należy jednak zwrócić uwagę na 
kreskowaną bramkę kontrolowanej negacji w konstrukcji sumatora – 
służy ona odzyskaniu wartości wejściowych a i b ze zbędnych 
wyjść. 

Bardzo łatwo można określić rodzaje użytych bramek oraz za-
leżności między wejściami i wyjściami. Dla porównania na Rys. 4 
przedstawiono układy realizujące funkcję f. Zdecydowanie zauwa-
żalna jest różnica w poziomie złożoności układów przed i po mini-
malizacji funkcji. Równie istotna jest zasadnicza różnica w sposobie 
przedstawienia ich budowy. Wykorzystana do realizacji funkcji f 
kaskada bramek odwracalnych jest łatwiejsza do analizy przy dwu-
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wartościowej notacji kwantowej, gdyż jasno przedstawia czasową 
ewolucję realizowanego procesu fizycznego. 

 
Rys. 4. Schematy realizacji funkcji f za pomocą bramek odwracal-
nych w układzie kaskady 

2. MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW  

W syntezie systemów cyfrowych z wykorzystaniem bramek re-
wersyjnych najczęściej stosowane są bramki: 
– Feynmana 
– Toffoli’ego 
– Freedkina 

W tej części przedstawiono modele powyższych bramek. napi-
sane w języku VHDL. Język ten jest wykorzystywany do syntezy 
układów cyfrowych jak również do opisu funkcji logicznych w proce-
się symulacji.  Został zaimplementowany w większości symulator-
rów układów cyfrowych. W następnej części zaprezentowano przy-
kładową symulację w programie QUCS.  

2.1. Modele bramek rewersyjnych  

Bramka Feynmana należy do bramek dwu-kubitowych. Poniżej 
zamieszczono opis bramki w języku VHDL:: 

 
ibrary ieee;  
Use ieee std_logic.1164..all;  
Entity feynmang is  
Port(A, B: in std_logic;  
     P, Q: out std_logic);  
end feynmang;  
architecture ckt of feynmang is  
begin  
P<= A;  
Q<= A xor B;  
End ckt; 
 
Bramka Toffoliego to trzy-kubitowa bramka kwantowa nazywa-

na również podwójnie sterowaną negacją 
 
Library ieee;  
Use ieee std_logic.1164..all;  
Entity toffolig is  
Port(A, B, C : in std_logic;  
     P, Q, R : out std_logic);  
end toffolig;  
architecture ckt of toffolig is  
signal s1 : std_logic; 
begin 
P<= A; 
Q<= B;  
S1<=A and B;  

R<= S1 xor C;  
End ckt; 
 
W odróżnieniu od bramki Torffoli, która ma dwa kontrolne bity i 

jeden celowy bit, bramka Fredkina ma jeden kontrolny kubit i dwa 
bity celowe. Celowe bity wymieniają się jeżeli kontrolny bit jest 
równy 1, w przeciwnym wypadku one pozostają bez zmian: 

 
Library ieee;  
Use ieee std_logic.1164..all; 
Entity fredking is  
Port(A, B, C : in std_logic;  
     P, Q, R : out std_logic);  
end fredking;  
architecture ckt of fredking is  
signal Abar, S1, S2, S3, S4 : std_logic;  
begin  
P<= A;  
Abar<= not A;  
S1<=Abar and B;  
S2<= A and C;  
Q<= S1 xor S2;  
S3<= Abar and C;  
S4<= A and B;  
R<= S3 xor S4;  
End ckt; 
.. 

2.2. Symulacja układu 

Program QUCS (Quite Universal Circuit Simulator) jest darmo-
wym symulatorem układów elektronicznych. Pierwsza wersja pro-
gramu była przeznaczona dla systemu Linux. Aktualne wersje pro-
gramu pracują w systemach operacyjnych Linux i Windows. Opro-
gramowanie jest w pełni darmowe, dostępne są kody źródłowe 
programu, co umożliwia jego modyfikację. Program umożliwia sy-
mulację układów analogowych i cyfrowych. Do symulacji analogo-
wej wykorzystano algorytm SPICE, natomiast symulacja cyfrowa 
układów przebiega wieloetapowo. Na podstawie schematu ideowe-
go program generuje listę połączeń i zapisuje w pliku  netlist.txt . 
Lista zapisana jest w języku VHDL (VHSIC Hardware Description 
Language). Następnie dokonywana jest konwersja na język C (przy 
wykorzystaniu środowiska FreHDL). Do kompilacji otrzymanego 
kodu źródłowego zastosowano kompilator Mingw. Procesem symu-
lacji w QUCS „steruje” plik wsadowy „qucsdigi.bat”. Modyfikacja 
tego pliku pozwala na dowolne sterowanie procesem symulacji. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu jest możliwe dołączenie do symulatora 
własnych programów działających „wsadowo”. Program QUCS 
(Quite Universal Circuit Simulator) jest darmowym symulatorem 
układów elektronicznych. Pierwsza wersja programu była przezna-
czona dla systemu Linux. Aktualne wersje programu pracują w 
systemach operacyjnych Linux i Windows. Oprogramowanie jest w 
pełni darmowe, dostępne są kody źródłowe programu, co umożliwia 
jego modyfikację. Program umożliwia symulację układów analogo-
wych i cyfrowych. Do symulacji analogowej wykorzystano algorytm 
SPICE, natomiast symulacja cyfrowa układów przebiega wieloeta-
powo. Na podstawie schematu ideowego program generuje listę 
połączeń i zapisuje w pliku  netlist.txt . Lista zapisana jest w języku 
VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Następnie doko-
nywana jest konwersja na język C (przy wykorzystaniu środowiska 
FreHDL). Do kompilacji otrzymanego kodu źródłowego zastosowa-
no kompilator Mingw. Procesem symulacji w QUCS „steruje” plik 
wsadowy „qucsdigi.bat”. Modyfikacja tego pliku pozwala na dowolne 
sterowanie procesem symulacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest 
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możliwe dołączenie do symulatora własnych programów działają-
cych „wsadowo”. Program umożliwia włączanie do schematu plików 
opisujących moduły w językach Verilog i VHDL. Symbol dołączone-
go pliku tworzony jest automatycznie, na podstawie opisu interfejsu. 
Na rys.5 pokazano zrzut ekranu z programu z umieszczonymi na 
schemacie bramkami rewersyjnymi. Rys. 6. przedstawia przykład 
symulacji. Program QUCS umożliwia edycję graficznych symboli 
elementów. Opcja ta zostanie wykorzystane do opracowania biblio-
teki bramek rewersyjnych z zastosowaniem symboli graficznych 
odpowiadających bramkom przedstawionym na rys. 2 i 4. 

 

 
Rys. 5. Edytor schematów programu QUCS 

 

 
Rys. 5. Symulacja bramki Toffoli 

PODSUMOWANIE 

Szybkość systemów cyfrowych (w tym nowoczesnych kompu-
terów) ograniczają zjawiska związane ze stratami energii i wydzie-
laniem ciepła. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie 
logiki rewersyjnej w syntezie systemów cyfrowych. Przy syntezie 
układów cyfrowych jednym z głównych etapów jest symulacyjna 
weryfikacja poprawności działania układu. Na wielu uczelniach 

powstało dedykowane oprogramowanie do symulacji  układów 
opartych o logikę rewersyjną. Autorzy proponują wykorzystanie 
standardowego symulatora do analizy układów rewersyjnych. Zaletą 
proponowanego rozwiązania jest możliwość symulacji „hybrydowej” 
tzn. jednoczesna symulacja układów logicznych, opartych na alge-
brze Boole’a i układów rewersyjnych. 
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Synthesis of digital systems in reversible logic 

The article presents issues related to the synthesis of dig-

ital systems using reversible gates. The first part discusses 

the basic functions performed by the quantum gate. In the 

second part of the shown simulation models of goals realized 

in VHDL (VHSIC hardware description language) .model 

used in the simulation of digital circuits with gates reversible. 

Simulation program was used QUCS (Quite Universal Cir-

cuit Simulator). 
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