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Streszczenie 
 

W pracy zaprezentowany jest efektywny obliczeniowo algorytm syntezy 
układów odwracalnych oparty na komutacji połączeń w sieci przełącza-
jącej Closa. Zaproponowano heurystyki, które zmniejszają koszt gene-
rowanych układów. Dla układów o 3 wejściach i wyjściach podstawowa 
wersja algorytmu generuje układy o średnim koszcie równym 131,1% 
kosztu układu optymalnego, zaś pokazane heurystyki zmniejszają go do 
113,7%. 
 
Słowa kluczowe: odwracalne układy logiczne, synteza logiczna. 
 

Clos switching network based reversible  
circuit synthesis 

 
Abstract 

 
Synthesis of reversible Boolean functions (i.e. bijective mappings) is  
an emerging research area, mainly motivated by advances in quantum 
computing, nanotechnologies and low power design. The paper describes  
a computationally efficient reversible circuit synthesis algorithm. The 
presented synthesis algorithm decomposes the permutation realized by  
a reversible function into simpler permutations, which can be then directly 
mapped to reversible gates. The decomposition is based on the combinatorial 
theorems used by the Clos switching networks. In the paper  analysis of 
the algorithm computational complexity is performed as well as some new 
heuristic modifications are proposed. These heuristics decrease the cost  
of generated circuits and reduce the required computation time. For all  
3-input, 3-output reversible functions, the basic algorithm generates  
circuits that are 131.1% larger than the optimal one, while the introduced 
heuristics reduce it to 113.7%. 
 
Keywords: reversible logic circuits, logic synthesis. 
 
1. Wstęp 
 

Synteza kombinacyjnych układów logicznych realizujących 
odwracalne funkcje boolowskie (tj. wzajemnie jednoznaczne) jest 
nową dziedziną, mającą zastosowania w obliczeniach i kompute-
rach kwantowych, nanotechnologii oraz układach o małym pobo-
rze energii. Znane do tej pory algorytmy syntezy nie są zadowala-
jące ze względu na długi czas działania lub niską jakość genero-
wanych układów. W pracach [1, 2] pokazany został sposób wyko-
rzystania własności sieci przełączających Closa do syntezy ukła-
dów odwracalnych. Na ich podstawie zaproponowany został 
algorytm, dalej nazywany algorytmem podstawowym. W tej pracy 
przeprowadzona została analiza jego działania oraz zaproponowa-
ne zostały heurystyki, których efektem jest zmniejszenie kosztu 
generowanych układów oraz czasu działania algorytmu. W teście, 
jakim jest synteza wszystkich układów o 3 wejściach i 3 wyj-
ściach. podstawowa wersja algorytmu generuje układy o średnim 
koszcie równym 131,1% kosztu układu optymalnego, zaś wersja 
z zaproponowanymi heurystykami – 113,7%. 
 
 

2. Sieci przełączające i permutacje 
 

W telekomunikacji przełącznik krzyżowy n×m (łącznica, ang. 
crossbar switch) to urządzenie przekazujące sygnały pomiędzy n 
liniami wejściowymi i m liniami wyjściowymi. 

W przełączniku, w jednej chwili, możliwe jest połączenie ze 
sobą (komutacja) dowolnych linii pod warunkiem, że każda linia 
wejściowa ma przyporządkowaną maksymalnie jedną linię wyj-
ściową i na odwrót. Pełna komutacja to stan przełącznika n×n, 
w którym każda linia wejściowa jest połączona wyłącznie z jedną 
linią wyjściową. 

Sieć przełączająca Closa to sieć połączonych ze sobą przełącz-
ników, która realizuje jeden duży przełącznik zastępczy. Komuta-
cja sygnałów wykonywana jest wieloetapowo, wykorzystując 
wiele przełączników o rozmiarach mniejszych od rozmiaru sieci. 

Typowa sieć przełączająca składa się z trzech warstw prze-
łączników: wejściowych, środkowych oraz wyjściowych (rys. 1).  

 
 

 
 
Rys. 1.   Przykład sieci przełączającej Closa realizującej przełącznik 8×8 
Fig. 1.  Example of a Clos switching network implementing the switch  

of size 8×8 

 
Dany jest przełącznik o n liniach wejściowych i n liniach wyj-

ściowych, w którym zarówno linie wejściowe i jak i wyjściowe są 
ponumerowane od 0 do n-1. Jeśli przełącznik znajduje się w stanie 
pełnej komutacji, to jego stan opisuje permutację n elementów. 

 
Definicja 1: Diagramem Younga nazywa się w kombinatoryce 

graficzną ilustrację podziału liczby naturalnej n na sumę liczb 
całkowitych dodatnich (rys. 2a, podział liczby 8 na 3+2+2+1). 

 
Definicja 2: Tableau Younga jest diagramem Younga z wpisa-

nymi liczbami dodatnimi całkowitymi we wszystkie jego pola  
w taki sposób, aby wartości czytane w każdym wierszu od lewej 
do prawej tworzyły ciąg niemalejący, zaś czytane z góry na dół  
w każdej kolumnie – rosnący (rys. 2b). 

 
 

 
 
Rys. 2.  a-b) diagram i tableau Younga, c-f) tableaux Younga opisujące permutacje 
Fig. 2.  a-b) Young diagram and tableau, c-f) Young tableau for permutations 
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Na tableau Younga permutacja elementów może być oznaczona 
strzałkami. Element na polu, z którego strzałka wychodzi, jest 
przemieszczany w permutacji na miejsce elementu wskazanego 
przez grot strzałki. Z pól elementów, które nie zmieniają położe-
nia w danej permutacji, nie wychodzą strzałki. 

Dla permutacji n = p·q elementów, gdzie p i q są liczbami cał-
kowitymi dodatnimi tableau Younga ma postać prostokątnej tabli-
cy o p kolumnach i q wierszach (rys. 2c). 

 
Twierdzenie 1 [2]: Dowolna permutacja a może być przedsta-

wiona w postaci złożenia trzech permutacji, a = h1·v·h2. Permuta-
cje h1 i h2 charakteryzują się tym, że na tableau Younga przesuwa-
ją elementy w ramach tych samych wierszy (permutacje poziome), 
zaś permutacja v – tych samych kolumn (permutacje pionowe). 
Przykład dekompozycji pokazany jest na rys. 2c-2d. 

 
Możliwość skonstruowania dekompozycji a = h1·v·h2 dla 

dowolnej permutacji wynika bezpośrednio z twierdzenia 
Birkhoffa-von Neumanna, twierdzenia Halla o kojarzeniu 
małżeństw lub twierdzenia o maksymalnym przepływie, gdyż 
wszystkie te twierdzenia kombinatoryczne są równoważne [3]. 
Twierdzenie 1 stanowi podstawę działania sieci przełączających 
Closa. Przy odpowiednim ponumerowaniu linii wejściowych 
i wyjściowych dla przełączników w sieci, permutacje w ramach 
poszczególnych wierszy odpowiadają komutowaniu sygnałów 
wewnątrz przełączników w warstwie wejściowej (permutacja h1) 
oraz wyjściowej (permutacja h2), natomiast w ramach kolumn – 
w warstwie środkowej (permutacja v). 

Połączenia sygnałów wewnątrz przełączników sieci Closa 
można wyznaczyć poprzez rozwiązanie problemu kolorowania 
krawędzi pewnego grafu dwudzielnego G minimalną liczbą 
kolorów. Graf ten otrzymuje się z pomocniczego grafu G' okre-
ślającego przypisanie wyjść do wejść danej sieci (rys. 3a). Na-
stępnie węzły wejściowe i wyjściowe grafu G' należy pogrupo-
wać w taki sposób, aby węzły odpowiadające elementom znaj-
dującym się w tych samych wierszach tableau Younga były 
razem (rys. 3b). Traktując te grupy węzłów jako węzły nowego 
grafu otrzymujemy poszukiwany graf G. Jest to graf dwudzielny 
o stopniu wierzchołków równym liczbie elementów w wierszach 
tableau Younga. Należy go pokolorować dowolnym algorytmem 
kolorowania krawędzi. Przykład pokazany jest na rys. 3b – kolory 
zaznaczone są jako pojedyncze i podwójne kreski na krawędziach 
grafu. Każdemu przełącznikowi w warstwie środkowej sieci nale-
ży przypisać jeden z kolorów. Sygnał od wejścia do wyjścia sieci 
wyznacza się tak, aby przechodził przez przełącznik o takim 
kolorze, jaki ma krawędź łącząca dane węzły w grafie G. Połącze-
nia odpowiadające kolorowaniu z rys. 3b pokazane są na rys. 1 
(przełącznik górny ma kolor "pojedynczej kreski", a dolny – 
"podwójnej"). 
 
 

 

 
 

 
 
Rys. 3.   a) Graf pomocniczy G', b) pokolorowany graf G 
Fig. 3.  a)  Auxilary graph G', b) coloured graph G 

 
 

3. Układy odwracalne 
 

Definicja 3: Boolowska funkcja logiczna o w wejściach  
i w wyjściach jest nazywana funkcją odwracalną w×w, gdy jest 
wzajemnie jednoznaczna. 

 
Patrząc na tablicę prawdy funkcji odwracalnej, widać, że funk-

cja odwracalna realizuje pewną permutację wektorów odpowiada-
jących wierszom wejściowym lub wyjściowym. Istnieje 2w! róż-
nych boolowskich funkcji odwracalnych o w argumentach. Dla 
tych funkcji możliwe jest odtworzenie wartości wejściowych na 
podstawie wartości wyjściowych (stąd nazwa – odwracalna). 

 
Definicja 4: Bramka logiczna w×w jest odwracalna, gdy reali-

zuje funkcję odwracalną w×w (w jest rozmiarem bramki). 
 
Definicja 5: Układem odwracalnym nazywany kaskadowe po-

łączenie dowolnej liczby bramek odwracalnych. 
 
Każdy układ odwracalny realizuje pewną funkcję odwracalną. 

W układzie takim nie mogą występować rozgałęzienia sygnału  
z jednego wyjścia do wielu wejść bramek (ang. fan-out). 

 
Definicja 6: Biblioteką bramek nazywamy zbiór bramek od-

wracalnych, z których mogą być zbudowane układy odwracalne. 
 
W literaturze zaproponowano wiele różnych bramek odwra-

calnych, jednak zdecydowana większość prac dotyczy układów 
zbudowanych z bramek należących do biblioteki NCT. Bramki  
o rozmiarach w×w z tej biblioteki realizują funkcje postaci: 

 
yi = xi, dla i {1, …, b-1, b+1, …, w} 

 yb = xb (1·x1· x2·…·xb-1·xb+1·…·xw),                    (1) 
 

dla ustalonego b. 
Sygnał logiczny odpowiadający zmiennej xb nazywany jest linią 

sterowaną bramki. Pozostałe sygnały – nazywane są liniami steru-
jącymi. Szczególne przypadki bramek z biblioteki NCT to bramka 
1×1 (tzw. klasyczny inwerter, bramka NOT), 2×2 (sterowany 
inwerter, nazywany bramką CNOT od ang. Contolled-NOT) oraz 
3×3 – bramka Toffoliego. Nazwa tej biblioteki bierze się od 
pierwszych liter tych trzech bramek. Te trzy bramki charakteryzu-
ją się tym, że razem tworzą zestaw funkcjonalnie pełny – można  
z nich zbudować każdą funkcję odwracalną o dowolnym rozmiarze. 
Znane są układy zbudowane z tych trzech podstawowych bramek 
realizujące pozostałe bramki z biblioteki NCT dla w > 3 [4]. 

Do porównywania jakości układów odwracalnych wprowadzo-
no w literaturze różne kryteria kosztu układu. Kryterium, które 
obecnie jest uznawane jako najlepsze oszacowanie kosztu budowy 
układów odwracalnych, uwzględniając aktualnie rozwijane tech-
nologie kwantowe, nazwane jest kosztem kwantowym. Jako koszt 
układu przyjmuje się sumę kosztów poszczególnych bramek, zaś 
koszt pojedynczej bramki określa się poprzez liczbę elementar-
nych bramek kwantowych potrzebnych do jej zrealizowania [4]. 
Koszt bramek NOT, CNOT i Toffoliego wynosi odpowiednio 1, 1 
i 5. Koszt bramek o więcej niż 3 wejściach określa się jako kosztu 
równoważnego układu z bramek NCT. 
 
4. Algorytm syntezy 
 

Wszystkie bramki z biblioteki NCT modyfikują wartość tylko 
jednej linii. W ich tablicach prawdy permutowane są tylko te 
wiersze, które różnią się między sobą wartością jednego bitu – 
właśnie tego, któremu odpowiada linia sterowana danej bramki. 

Załóżmy, że dana jest odwracalna funkcja boolowska w zmien-
nych. Tablica prawdy tej funkcji ma 2w wierszy. Wartości wej-
ściowe i wyjściowe tej funkcji odpowiadają liczbom od 0 do 2w-1, 
zatem realizuje pewną permutację n = 2w elementów. Przedstaw-
my tę permutację jako tableau Younga o rozmiarze 2w-1×2. Na-
stępnie wypełnijmy to tableau w taki sposób, aby liczby w każ-
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dym z wierszy różniły się między sobą wartościami tylko jednego 
ustalonego bitu b (przykład – rys. 2b). 

Dla tak skonstruowanego tableau dowolne permutacje „pozio-
me” odpowiadają funkcji odwracalnej Fh(x1, ..., xw) postaci: 

 
yi = xi, dla i {1, …, b-1, b+1, …, w}, 
yb = xb G(x1,…, xb-1, xb+1,…, xw),                        (2) 

 
gdzie b oznacza wcześniej wybrany bit, a G jest pewną funkcją 
boolowską wszystkich zmiennych z wyjątkiem zmiennej xb. 

Układ odwracalny realizujący tak określoną funkcję Fh jest sto-
sunkowo łatwo skonstruować z bramek z biblioteki NCT. Do tego 
celu należy funkcję G zapisać w postaci wyrażenia PPRM (suma 
modulo 2 iloczynów poszczególnych zmiennych w postaci nieza-
negowanej). We wszystkich bramkach z biblioteki NCT tylko na 
jednej z linii wykonywana jest operacja sumy modulo 2 z iloczy-
nem pozostałych zmiennych (lub stałej 1) w postaci niezanegowa-
nej. Ponieważ w wyrażeniu PPRM dla funkcji G poszczególne 
wyrazy mają właśnie taką postać, każdy z iloczynów odpowiada 
pojedynczej bramce z biblioteki NCT. 

Na podstawie tej obserwacji można sformułować algorytm syn-
tezy dowolnej funkcji odwracalnej F(x1, ..., xw): 
1. Zapisać permutację a realizowaną przez funkcję F w postaci 

tableau Younga o rozmiarach 2w-1×2 i takim porządku komórek, 
aby w poszczególnych wierszach tableau sąsiadowały ze sobą 
wektory z tablicy prawdy funkcji różniące się tylko bitami na 
ustalonej pozycji i. Dodać zmienną xi do zbioru A.  

2. Wykonać dekompozycję permutacji a = h1·v·h2 na permutacje 
pionowe i poziome dla tak skonstruowanego tableau Younga. 

3. Zamienić permutacje poziome h1 i h2 na odpowiednie bramki. 
4. Powtórzyć algorytm dla permutacji v i zmiennej xj  A. 

W każdym kolejnym kroku algorytmu przeprowadzana jest syn-
teza coraz prostszej funkcji odwracalnej, dzięki czemu algorytm 
jest zbieżny. Funkcja odwracalna, która realizuje permutację v 
w każdym kroku nie zmienia wartości zmiennych należących do 
zbioru A. W kolejnych iteracjach zbiór ten powiększa się o kolejną 
zmienną, dzięki czemu algorytm jest zbieżny [1, 2]. 

Przykład działania tego algorytmu pokazany jest na rys. 2: c) 
permutacja początkowa; d) dekompozycja na permutacje pionowe 
i poziome dla zmiennej x1; e) dekompozycja permutacji v z po-
przedniego kroku na permutacje pionowe i poziome dla zmiennej 
x2; f) ostatni krok - permutacje poziome dla zmiennej x3. Genero-
wany w każdym kroku układ odwracalny pokazany jest na rys. 4. 
 
 

 
 
Rys. 4.  Układy odwracalne generowane w kolejnych krokach algorytmu  
Fig. 4.  Reversible circuits generated in consecutive steps of the algorithm 

 
Wykonanie dekompozycji permutacji z punktu 2 algorytmu jest 

równoważne z rozwiązaniem problemu kolorowania krawędzi 
grafu dwudzielnego o maksymalnym stopniu wierzchołka równym 
2, co oznacza kolorowanie tylko dwoma kolorami. Znalezienie 

jednego z możliwych kolorowań krawędzi tego grafu jest trywial-
ne: kolejne krawędzie można kolorować pierwszym wolnym 
kolorem. Zauważmy, że pozostałe kolorowania różnią się jedynie 
zamianą miejscami kolorów w ramach spójnych składowych. 
 
5. Analiza działania algorytmu 
 

Algorytm nie jest w pełni deterministyczny. W każdym kroku 
występuje pewna dowolność: 1) przy wyborze zmiennej, wzglę-
dem której wykonywany jest rozkład, oraz 2) przy wyborze kolo-
rowania grafu określającego przypisanie każdej linii do jednego ze 
środkowych przełączników. Podstawowa wersja algorytmu wyko-
rzystuje leksykograficzną kolejność zmiennych i kolorowanie 
kolejnych krawędzi pierwszym możliwym kolorem. Średni koszt 
układów dla wszystkich funkcji 3×3 dla tego algorytmu podany 
jest w tabeli 1 w kolumnie I. 

W kolumnie II znajdują się wyniki dla algorytmu, który gene-
rował układy dla wszystkich możliwych kolejności zmiennych. 
Z tak wygenerowanych układów jako wynik wybierany jest układ 
o najniższym koszcie. Wyniki te pokazują, że odpowiednia kolej-
ność zmiennych poprawia jakość generowanego układu. Analo-
giczną zależność można zaobserwować dla drugiego zmiennego 
parametru algorytmu syntezy. W kolumnie III pokazane jest dzia-
łanie kolejnej odmiany algorytmu – w każdym kroku sprawdzany 
jest koszt układu dla wszystkich kolorowań grafu przypisań 
i wybierane jest kolorowanie, które daje najniższy koszt. 

W praktycznej realizacji algorytmu nie jest możliwe badanie 
wszystkich kolejności zmiennych czy kolorowań grafu. Wyboru 
kolejności zmiennych można dokonać aż na n! sposobów. Graf G 
w najgorszym przypadku ma k = 2n-1 składowych (dla funkcji 
tożsamościowej). Oznacza to, że możliwych jest maksymalnie 2k 
kolorowań. Do pełnego sprawdzenia wszystkich przypadków 
należy pamiętać, że kolorowania grafów w kolejnych krokach 
algorytmu są od siebie zależne rekurencyjnie. Dla każdego  
z ustalonych kolorowań można również analizować wszystkie 
możliwości wyboru kolejności zmiennych. Widać wyraźnie, że 
takie podejście prowadzi do eksplozji obliczeniowej. Jeżeli wyniki 
działania podstawowej wersji algorytmu nie są wystarczające, 
poprawy należy szukać wśród rozwiązań heurystycznych. 

Można zauważyć, że w kolejnych krokach algorytmu część 
układu, które pozostała do zbudowania (odpowiadająca permutacji 
pionowej) jest coraz mniejsza. Dla ostatniej zmiennej nie ma 
potrzeby już wykonywania dekompozycji, gdyż tableau Younga 
zawiera jedynie przesunięcia poziome. Oznacza to, że w wyniko-
wym układzie bramki z linią sterowaną, odpowiadającą ostatniej 
zmiennej, są zgrupowane tylko w środku układu (rys. 4). Prze-
prowadziłem szereg badań i eksperymentalnie stwierdziłem, że 
lepsze wyniki są uzyskiwane, gdy ostatnią jest zmienna, wzglę-
dem której dana funkcja odwracalna ma najmniejszą złożoność. 

W literaturze dotyczącej heurystycznych algorytmów syntezy 
układów odwracalnych wprowadzonych zostało wiele miar złożo-
ności funkcji odwracalnych . Wydaje się, że najlepszą z nich jest 
miara oparta na widmie Reeda-Mullera [5]. Modyfikacja algoryt-
mu polega tym, że do wykonania dekompozycji wybierana jest ta 
zmienna, względem której złożoność funkcji jest największa. 
Wyniki znajdują się w tab. 1, w kolumnie IV. Porównując średnią 
długość układów, widać poprawę względem wersji podstawowej 
(tab. 1 – kolumny I i IV). Koszt obliczeniowy dodania tej heury-
styki jest stosunkowo niewielki, bowiem do każdego kroku wpro-
wadza czynnik O(n), co pogarsza złożoność algorytmu do O(n2). 

Trudniejsze jest znalezienie najlepszego kolorowania grafu 
przypisań G. Jest to problem optymalizacyjny o bardzo dużej 
przestrzeni rozwiązań, gdyż każda składowa grafu może być 
pokolorowana na dwa sposoby niezależnie od pozostałych. Wśród 
sposobów rozwiązywania tego typu problemów są: podejścia 
zachłanne, heurystyki lub ich połączenie. Przykładem takiego 
algorytmu jest tzw. sifting [6]. Algorytm ten zakłada, że każdy  
z parametrów (w tym przypadku wybór kolorowania danej 
składowej) jest niezależny i może być optymalizowany osobno.  
W wielu przypadkach założenie to jest nieprawdziwe, a jednak 
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algorytm prowadzi do uzyskania lepszych wyników. W przypadku 
opisanego algorytmu syntezy układów odwracalnych 
zastosowanie siftingu polega na sprawdzaniu efektu zmiany 
kolorowania każdej ze składowych grafu i wybieraniu takiej, która 
powoduje największe zmniejszenie kosztu układu. W kolejnych 
iteracjach optymalizacji dana składowa nie jest już brana pod 
uwagę. Wyniki działania tego algorytmu pokazane są w tabeli 1  
w kolumnie V. W kolumnie VI pokazane są wyniki połączenia 
obu zaproponowanych heurystyk. 

 
Tab. 1.  Średni kosztu układów realizujących wszystkie funkcje 3×3 generowanych 

przez różne wersje algorytmu (kolumna VII – układy optymalne) 
Tab. 1.  The average quantum cost of the circuits for all 3×3 reversible functions for 

different versions of the synthesis algorithm (column VII - optimal circuits) 
 

I II III IV V VI VII 

18,00 15,08 15,02 16,47 15,89 15,62 13,74 

131,1% 109,7% 109,3% 119,8% 115,7% 113,7% 100,0% 

 
 
6. Podsumowanie 
 

W artykule opisany został podstawowy algorytm syntezy ukła-
dów odwracalnych oparty na komutowaniu w sieciach przełącza-
jących Closa. Wykonane zostały też pomiary jakości generowa-
nych układów przy założonych kryteriach kosztu. Zaproponowane 
zostały również heurystyki, które poprawiają jakość generowa-

nych układów przy akceptowalnym narzucie obliczeniowym. Dla 
wszystkich funkcji 3×3 podstawowa wersja algorytmu generuje 
układy o średnim koszcie równym 131,1% kosztu układu opty-
malnego, zaś wprowadzone heurystyki zmniejszają go do 113,7%. 
 

Praca była wykonana w ramach realizacji grantu MNiSzW nr 4180/B/T02/2010/38. 
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