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   :راهنمااساتید 
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 امیر احمدلو
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 گروه آموزشی برق
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  ي مهندسی برق گرایش الکترونیکدر رشته

  

  :عنوان
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  مصرفی پایین

  

 :پژوهشگر

  امیر احمدلو
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  امضاء  سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

    استاد راهنما  یاراستاد  فتینزاعدکتر غالمرضا 

ي یس کمیتهرئاستاد راهنما دوم و   دانشیار  دکتر جواد جاویدان

  داوران

  

    داور  یاراستاد  دکتر حمید بهادر

      داور  دانشیار  دکتر شهرام جمالی

  

1396- بهمن
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   :تقدیم

نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم  این پایان

  : نمایم به می

  

آمیزي که در  هاي محبت ي تالش محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم به خاطر همه

اند و با مهربانی چگونه زیستن را به من  ام انجام داده مختلف زندگیدوران 

  .اند آموخته
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  :سپاسگزاري

که به من توانایی داد  با استعانت او بتوانم  ضمن سپاس و ستایش به درگاه ایزد منآن

 انبینم از دلگرمی و تشویق اساتید و دوست خود الزم میاین پژوهش را انجام دهم، بر 

  .که در نگارش این مجموعه مرا یاري نمودند، قدردانی نمایم 

جاویدان که در طول نگارش این جواد دکتر فتین و  زارعغالمرضا جناب آقاي دکتر 

اي در هدایت این  شایسته راهنمايهاي عالمانه و بجایشان،  راهنمایی مجموعه با

  .اند نامه بوده پایان

 که زحمت داوري این دکتر شهرام جمالیو  دکتر حمید بهادر از جناب آقاي

  .نامه با ایشان بوده است کمال تشکر رادارم پایان

 .منت شما متشکرم دریغ و بی ي عزیزتر از جانم بابت زحمات بی همچنین از خانواده

 .و دعاي خیر شما هستم همیشه نیازمند محبت، لطف
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  امیر: نام                                                                         احمدلو                 : دانشجو خانوادگی نام

  پایین مصرفی توان و باال سرعت با بیتی 64 کننده جمع یک FPGA روي بر سازي پیاده و طراحی :نامهپایان عنوان

  جواد جاویدان دکتر غالمرضا زارع، دکتر: اساتید راهنما

  برق: رشته                کارشناسی ارشد                                    :یتحصیل مقطع

  اردبیلی محقق: دانشگاه      الکترونیک                                                           : گرایش

  94:اتصفح تعداد    11/1396/ 30: دفاع تاریخفنی و مهندسی                      :دانشکده

  :چکیده

دو نوع ، )PPA( هاي پیشوند موازيکنندهدر ساختار جمع سلولهاچینش  ه کمکدر این تحقیق ب

 کنندهجمع اولي اول با تلفیق عمودي نیمه پیشنهاد کنندهجمع .جدید ارائه شده است کنندهمعماري جمع

Ladner-Fischer کنندهو نیمه دوم جمع Brent-Kung هاياتصاالت گره در واقع اصالح .بدست آمده است 

باعث کاهش طبقات منطقی  کنندهمبتنی بر تغییر ساختار جمع ایجاد شده در سطوح میانی محاسباتی

این بهبودي با اندکی . است شدهتاخیر انتشار  کاهش در نتیجهلیکن موجود در راستاي مسیر بحرانی و 

 )PDP(در نهایت حاصل ضرب توان مصرفی در تاخیر انتشار  است، افزایش در توان مصرفی همراه بوده

 بهبود یافته و نمود بهتريبیت ورودي  تعدادکننده با افزایش رایی این جمعمیزان کا. کاهش داشته است

به  ،کننده پیشنهادي اولدر جمع PDPکه مقدار کاهش  دهدمینشان ها سازي یهنتایج شب .کندپیدامی

-Ladner کنندهدر مقایسه با جمع بیت 64در % 40بیت و  32در % 18بیت،  16 ورودي در% 6اندازه 

Fischer کنندهدر جمع کننده پیشنهادي دوم با تلفیق عمودي نیمه اول جمع. بوده است Kogge-Stone  و

و در نتیجه مصرف توان در  کمتر شده  ها و اتصاالت در نیمه دومتعداد گره Sklansky کنندهنیمه دوم جمع

ي اول نسبت به جمع نیز در نیمه (Fan-out)مقدار گنجایش خروجی . این نوع معماري کاهش یافته است

کننده پیشنهادي دوم، بهبودي در جمع PDPنتایج شبیه سازیها براي  .کاهش یافته است Sklansky کننده

بیت در مقایسه با  64براي ورودي % 25بیت و  32براي ورودي % 21 بیت، 16براي ورودي % 17حدود 

و به کمک  CMOSنانومتر  45ها با تکنولوژي تمام شبیه سازي. دهدرا نشان می Kogge-Stone کنندهجمع

هاي پیشنهادي، در کنندهکه جمع دهدمینشان  سازیهاایج شبیه تن. انجام شده است Hspiceنرم افزار 

  .انددرختی متداول داراي کارآیی بیشتر بوده و بهبود یافتههاي کنندهمقایسه با جمع

  کننده پیشوندهاي با تلفیق عمودي، جمعکنندهمصرفی، جمع، توانCMOSتاخیر، تکنولوژي  :هاواژه کلید

  موازي
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 فهرست عالئم و اختصارات

 

BKA Brent-Kung Adder 

CSA Carry-Skip Adder 

CSLA Carry-Select Adder 

CLA Carry-Lookahead 

CMOS emiconductorS-xideO-etalMomplementary C 

DSP Digital Signal Processor 

FA dderA-ullF 

F Fanout 

G Generate 

H Han-Carlson Adder 

HA dderA-alfH 

KSA Kogge-Stone Adder 

KWA Knowles Adder 

LSB Least Significant Bit 

LFA Ladner Fischer Adder 

L Levels 

MSB Most Significant Bit 

PDP roductelay PD-Power 

PPA Adder PrefixParallel  

P Propagate 

RCA Carry-Ripple Adder 

SKA Sklansky Adder 

T Tracks 

ULSI ntegrationIcale S-argeL-Ultra 

VLSI Very Large Scale Integrated 



 

 آ

 

 

 

 

  

  

  : اول فصل  

  پژوهش کلیات
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 مقدمه  -1-1

تر نیالتر، عمر طوباالبا پیشرفت الکترونیک طراحان براي رسیدن به مساحت سیلیکونی کوچکتر، سرعت    

روند افزایش چگالی اي  گوردون مور در مقاله 1965در سال . کنند می شالباتري و قابلیت اطمینان بیشتر ت

ماه دو  24تا  18تراشه در هر یک روي تعداد ترانزیستورهاي که مجتمع سازي را بررسی کرد و نشان داد 

که اند تبدیل شدهاي  پرسرعت و پیچیدههاي  سال گذشته مدارهاي مجتمع به سیستم 30در  .خواهد شدبرابر 

 ،1 چونگنجااي( شده است نشان داده 1-1در شکل  که باشند می رونیکشماري مدار الکتشامل تعداد بی

2014 .( 

  

  

 مجتمع مدارات در ترانزیستورها روند :1 - 1 شکل

 

                                                             
١ I-Jen Chuang  
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  بیان مسئله -1-2

منطقی  سطوحو  1پارازیتیهاي  خازنبه سایز ترانزیستورها، تعداد ترانزیستورها در تراشه،  ،زمان تاخیر    

تعداد صرفی دینامیک به فعالیت سوئیچینگ و توان م. بستگی دارد )و مسیر بحرانیها  تعداد گیت(

اگر چه توان . و سایز ترانزیستورها و پیچیدگی مدار وابسته استو مساحت تراشه به تعداد ، ترانزیستورها

رود که  می و انتظار یابد افزایش میکند، اما توان استاتیک نشتی  می دینامیکی با مقیاس تکنولوژي کاهش پیدا

مدیریت  نیازمنداساسی است که  ي اهلتوان نشتی یک مسئ .از توان کلی را در مدارها داشته باشدسهم بزرگی 

 یک به را آنها، توان کاهش و کمتر تاخیر رصدد براي مدار طراحان انتظار، دیگر بیان به .باشد می توان مناسب

 با ادوات، توان مصرفی ریزپردازنده ابعاد وکاهش تغذیه ولتاژ کاهش وجود با .دده می سوق جدید معماري

به منظور محدود کردن  .)کند توان مصرفی تغییري نمیمقدار (ماند  می باقی باال، تقریبا همان مقدار کارایی

هاي پر هزینه، مقیاس گذاري فرکانس  توان مصرفی و چگالی توان در یک سطح مناسب بدون اجراي راه حل

 .وقف شده استهاي اخیر مت در سال

  

  ).2014 ،چونگجاناي( اینتلCPU  تاریخچه نمودار :2- 1شکل 

                                                             
1 parasitic capacitance 
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  اهمیت پژوهش ضرورت و -1-3

به شدت چگالی باال در ناحیه نانومتر مصرفی در یک تراشه با  اهمیت و ضرورت کاهش تاخیر و توان

و وسایل ) موبایل(، وسایل ارتباطی 1کتابی هاي قابل حمل از قبیل کامپیوترسیستم. افزایش یافته است

عالوه بر این، حتی در مواردي که . مصرفی پایین و کارآیی باالیی دارند نیاز به توان (٢PDA)شخصی دیجیتالی

هاي نظیر زیرا در سیستم. یکی از نیازهاي اصلی است مشکل توان وجود ندارد، توان مصرفی کم

دیجیتال که حجم عملیات بسیار باالست، مشکالت  3هايهاي پردازش سیگنالمیکروپروسسورها، سیستم

ي امساله .گرددت بسته بندي مطرح میهاي خنک کننده و مشکالخنک سازي تراشه، گران بودن سیستم

هاي کم توان و با سرعت طراحی ، نیز به خصوص در مدارات مجتمع با مقیاس بسیار بزرگ 4طمیناناقابلیت 

و مسائل قابلیت  دیجیتال ارتباط محکمی میان حداکثر توان تلفاتی در مداراتزیرا  ،طلبدمطلوب را می

  ).2013، همکارانو  5گوفران( اطمینان وجود دارد

  

) مانند توان و سرعت در مدارات(بین دو یا چند کمیت  6هاي مهندسی یک تعاملدر بسیاري از طراحی

هاي ارائه شده بهترین بوده و بهبود یک پارامتر در توان ادعا کرد که طرححال آن که، هرگز نمی. وجود دارد

هاي نوین چه از لحاظ ساختاري و چه در سطح ارائه طرحبنابراین با . مدار باعث افت پارامتر دیگر نخواهد شد

 .توان مدارات را از لحاظ سرعت و توان بهبود داد، میسیستم

                                                             
١ Notebook Computer  
٢ Personal Digitl Assistants  
٣ Digital Signal Processing (DSP)  
٤ Reliability  
٥ Gufran  
٦ Trade Off   
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 هدف از انجام تحقیق -1-4

، شوندهاي دیجیتالی محسوب میها از عناصر بسیار مهم در سیستمکنندههمان طور که اشاره شد، جمع

مانند کنند در عملیات مفید بسیاري ها را مشخص میبازده این سیستمها ي اصلی آنکه عالوه بر وظیفه

، و همکار مقدم؛  2011، و همکار 1ناگامانی( نیز مشارکت دارند... ي آدرس و اتفریق، ضرب، تقسیم، محاسبه

هاي مهم است که هاي کم مصرف با کارایی باال یکی از چالشکنندهبه همین علت، طراحی جمع ).2011

- پیش می 2هاي نانوها به سمت تکنولوژيو هر چقدر طراحی. طراحان مدارات دیجیتال با آن مواجه هستند

   ).2007، 3تانگ فان( شوندهاي با کارایی باال دشوارتر میکنندهروند، طراحی جمع

-ها، جمعشوند و از بین ساختارهاي مختلف آنهاي مختلفی پیاده سازي میها به صورتکنندهجمع

علت اصلی این  ).2005، و همکار 5وسته( اندبسیار مورد توجه قرار گرفته (٤PPA)هاي پیشوند موازي کننده

ها به در آن 6گیرند که مسیر انتشار نقلیي درختی بهره میاها از یک شبکهکنندهامر آن است که این جمع

Log2ي اي است که تاخیر انتشار را تا اندازهگونه
n این در حالتی است که مقدار آن در یک. دهدکاهش می 

هاي ورودي را در هر دو حالت تعداد بیت nباشد که می nساده به اندازه  (٧RCA)اي کننده بیت نقلی پلهجمع

ها ساختار کنندههم چنین این جمع ).2012، و همکار 9بولپاللی ؛ 2010،و همکار 8راماناتان( کندمشخص می

هاي با طول بیت باال نیز کنندهو براي پیاده سازي جمع اي دارندساده هايسلول و 10مندمنظم و قاعده

هاي پیشوند موازي، این کنندهبا توجه به جایگاه جمع بنابراین). 2009، و همکار راماناتان( باشندمناسب می

ها انجام شده است و در این راستا، سعی بر آن شده است که با تحقیق با هدف بهبود مصرف توان و کارایی آن

                                                             
١ Nagamani    
٢ Nano Technology  
٣ Tang Fhan   

Adder Parallel Prefix ٤  
٥ Weste     
٦ Carry Propagation Path  
٧ Carry-Ripple Adder  
٨ Ramanathan   
٩ Bollepalli   
١٠ Regular  
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اي در راستاي پشوندي موازي، به عنوان چشم انداز امیدوار کننده هايکنندهتوجه به ساختار پیشنهادي جمع

  .طراحی بهبود یافته معرفی و ارائه گردد

  

  هاي تحقیقنو آوري - 1-5

ها در هاي پیشوندي موازي مبتنی بر چینش گرهکنندهحی جمعدر راستاي هدف این تحقیق یعنی طرا

دهد که این ها نشان میسازينتایج شبیه . بیتی بهبود یافته ارائه شده است 64 کننده، دو جمعPPAساختار 

  .باشدمی PDP1ترین مقدار کالسیک داراي کم PPAهاي کنندهکننده در مقایسه با سایر جمعجمع

 

  نامهنماي کلی پایان -1-6

به صورت زیر نانه هاي این پایانساختار و فصل. نامه در پنج فصل تنظیم و نگارش شده استاین پایان 

چنین چشم کار روي آن و هم در فصل اول به عنوان مقدمه، کلیات و جایگاه موضوع انتخابی و ضرورت. است

در  هاي سریع پرداخته شده است،کنندهدر فصل دوم به معرفی جمع .استنامه شرح داده شدهانداز کلی پایان

به  هاي پیشوند موازيپیشوند موازي مورد بررسی قرار گرفته و انواع مختلف درخت کنندهفصل سوم جمع

در فصل چهارم با  .شوندشوند و از بهینه ترین آنها جهت معماري پیشنهادي استفاده میاجمال معرفی می

پیشوندي موازي بهبود یافته نظیر  کنندههاي موازي ساختار دو جمعکنندهتکیه بر معماري کالسیک جمع

- هاي پیشنهادي با جمعکنندهسازي و مقایسه جمعمصرفی و تاخیر ارائه شده است، در ادامه نتایج شبیهتوان

به صورت نمودار نشان داده شده   مصرفی در تاخیر انتشارحاصل ضرب تواناز نظر  PPAهاي کالسیک کننده

و  گیريدر نهایت فصل پنجم به نتیجه .کندپیشنهادي را تائید می کنندهست، که بهینه بودن دو جمعا

  .گرفته استاختصاص  پیشنهادات

                                                             
delay product-power ١  
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  :دوم فصل

  سریع هايکنندهجمع انواع 
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  مقدمه -2-1

- است و به شیوههاي متعددي براي انجام جمع دودویی پیشنهاد شده هاي گذشته معماريدر طول دهه

جهت بررسی کامل این . به کار گرفته شده استدر مدارات  گیتسطح در هاي مختلفی براي پیاده سازي 

  . نمودمراجعه  )1998، 1زیمرمن(مراجع توان به ها میکنندهجمع

  

  کنندهجمع بررسی ساختار اولیه - 2-2

  2کنندهنیم جمع -1- 2-2

  

و بیت نقلی  (Si)جمع  شود و بیتاستفاده می Bi و Aiیک نیم جمع کننده براي جمع دو رقم دودویی 

زیرا یک  ،شودنقلی خروجی نامیده می بیتترین رقم حاصل جمع، با ارزش. کندتولید می (Ci+1) 3خروجی

به تنهاي خیلی مفید نیست ولی  کنندهنیم جمعهر چند . کندارزش بعدي منتقل میبیت سرریز را به بیت با

نیم  4جدول درستی 1- 2جدول . توان از آن به عنوان بلوك پایه براي مدارات جمع بزرگتر استفاده کردمی

  .)1998زیمرمن، ( دهدرا نشان می کنندهجمع

  

  کنندهنیم جمعجدول درستی  :1- 2جدول 

 

Si  

 

Ci+1  

 

Ai  

 

Bi 

0  0  0 0  

1  0  1  0  

1  0  0  1  

0  1  1  1  

                                                             
١ Zimmermann  

(HA) adder-half ٢  
٣ Carry-Out  
٤ Truth Table  
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- جمعسازي مداري یک نیمدو نوع پیاده) ج(و ) ب(، نماد منطقی و در قسمت )الف(قسمت  1- 2در شکل 

  ).2002، 1کورن( کننده نشان داده شده است

  

  

  )  الف(                                          ) ب(                                        )ج(                        

 

  کنندهجمعنیم سازي مداردو نوع پیاده )ب، ج کنندهجمعنماد منطقی مدار نیم) الف: 1- 2شکل 

  

  ).2004، 2لو(دهند نشان می Ci+1و  Siمعادالت منطقی را براي بیت هاي ) 2-2(و ) 1- 2(ي ارابطه

  

)2 -1 (                                                                                                                   Si= Ai      xor    Bi 

)2 -2                                                                   (                                 Ci+1= Ai   and   Bi      

                                                             
١ Kilburn   
٢ Lu   
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  1کنندهتمام جمع -2- 2-2

سیگنال تولید، . هستند 3و انتشار 2هاي تولیدسیگنالکننده جمعهاي مهم داخلی یک تمامسیگنال

AND کند  و سیگنال باشد و صفر یا یک بودن بیت نقلی تولید شده را مشخص میمنطقی دو ورودي می

کند که آیا بیت نقلی ورودي بدون تغییر به بیت نقلی منطقی دو ورودي است و مشخص می XORانتشار، 

ها توان به عنوان یک عدد دو بیتی که تعداد وروديخیر؟ در حقیقت خروجی را میشود یا خروجی منتقل می

و اگر دو بیت داشته باشد  01برابر  Ci+1Siیعنی اگر ورودي فقط یک بیت، یک داشته باشد . یک در نظر گرفت

اي که بتواند سه بیت را با کنندهجمع .خواهد شد11 و اگر در ورودي سه بیت یک موجود باشد برابر 10برابر 

نشان داده شده  2-2کننده در جدول جدول درستی تمام جمع. شودنامیده می کنندهجمعهم جمع کند تمام

  ).2002کورن، ( است

  

  کنندهجمعجدول درستی تمام :2- 2جدول 

Si  Ci+1  Ci  Bi 

  

Ai  

0  0  0  0 0  

1  0  1  0  0  

1  0  0  1  0  

0  1  1  1  0  

1  0  0  0  1  

0  1  1  0  1  

0  1  0  1  1  

1  1  1  1  1  

  

 دهندنشان می کنندهجمعتمامدر  Ci+1و  Siمعادالت منطقی را براي یافتن بیت ) 4-2(و ) 3-2(ي رابطه

  .)7199زیمرمن، (

                                                             
adder (FA)-full ١  

٢ Generate   
٣ Propagate   
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)2 -3                             (                                                       Si= Ai      xor    Bi         xor     Ci  

)2 -4                            (Ci+1= Ai   and   Bi        and     Ci                                                                                                 

                                                                                                    

یک مداري سازي انواع پیاده) و(و ) ح(و ) د) (ج(و ) ب(، نماد منطقی و در قسمت )الف(قسمت 2-2در شکل 

 .)1998زیمرمن، ( کننده نشان داده شده استجمعتمام

  

 

  )ج(                                  )               ب(                                     )                  الف(                 

  

 

  )و(                                   )    ح(                                        )     د(                    

 کنندهجمعپیاده سازي مدار تمامانواع ) ب،ج،د،ح،و. کنندهجمعتمامنماد منطقی ) الف :2- 2شکل 
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  اي بیت نقلی پله کننده جمع -2-3

. شودبیت ساخته می nکننده با طول جمعهاي تماماز سري کردن بلوك ايبا بیت نقلی پله کنندهجمع

به . رودبکار می ايبیت نقلی پله کنندهمعجکننده براي جمع دو رقم دودویی در هر طبقه جمعهر بلوك تمام

- به بیت نقلی ورودي طبقه بعدي وصل می کند که بیت نقلی خروجی هر طبقه مستقیماًاین ترتیب عمل می

مثالی از یک  3- 2شکل . کننده نیاز داردجمععنصر تمام nبیتی به  nکننده براي جمع دو عدد این جمع. شود

هر . کننده تشکیل شده استجمعدهد که از چهار تمامبیتی را نشان میچهار ايبیت نقلی پلهکننده جمع

شود و هر عمل جمع یک بیت جمع و یک بیت نقلی ، جمع میکه موقعیت یکسانی دارند yبا یک بیت  xبیت 

- میي طبقه باالتر منتقل کنندهجمعکند که بیت نقلی خروجی به بیت نقلی ورودي تمامخروجی تولید می

-بیتی و یک بیت نقلی خروجی میبیت حاصل جمع چهاربیتی، شامل یک نتیجه نهایی یک جمع چهار. شود

  ).2004لو، ( باشد

  

  

  چهار بیتی ايکننده بیت نقلی پلهجمع :3- 2شکل 

  

شود ولی با محدود نیز استفاده میهاي با طول ناباشد و براي جمع بیتکننده ساده میهر چند این جمع

کننده افزایش تاخیر یکی از معایب بزرگ این جمع .کندها عملکرد آن به شدت افت میافزایش تعداد بیت
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کننده را ترین تاخیر این جمعخط آبی طوالنی 3- 2باشد، که در شکل ها میبصورت خطی با طول بیت

براي رسیدن به حالت نهایی باید منتظر بیت نقلی خروجی طبقه  کنندهجمعتمام  هر بلوك. کندمشخص می

اش داشته باشد باید منتظر انتقال بیت نقلی به کننده مقداري در خروجییعنی حتی اگر جمع. قبل باشد

 C3قبل از دسترس بودن  Y3و  X3جمع  3- 2خروجی باشد تا خروجی به مقدار صحیح برسد مثال در شکل 

براي  .برسدC0 به این زنجیره  بماند تا اینکه C3باید منتظر  C4تواند به حالت پایدار برسد، همین طور نمی

- نتیجه براي جمعدر ثانیه براي کامل شدن عملیاتش نیاز داشته باشد،  TFAبه  کنندهجمعتمام  یک اگر مثال

بطور کلی بدترین تاخیر در  .به مقدار پایدار خواهد رسید ثانیه 4TFAبیتی بعد چهار ايبیت نقلی پلهکننده 

نقلی از طبقه اول با عبور از تمام طبقات به طبقه  باشد که سیگنال بیتزمانی می ايبیت نقلی پلهکننده جمع

   .آیدبدست می) 5-2(آخر برسد در این حالت تاخیر کل طبق رابطه 

  

)2 -5      (T= (n-1) tc + ts                                                                                                                                                                         

 

تاخیر محاسبه بیت حاصل  tsبراي محاسبه بیت نقلی و  کنندهجمعتمامتاخیر هر  tc) 5-2(ي ادر رابطه

 nباشد که متناسب می nبصورت خطی با  ايبیت نقلی پلهکننده جمعتاخیر  .باشدجمع در آخرین طبقه می

یکی از . شودها بدتر میبا افزایش تعداد بیت ايبیت نقلی پلهکننده جمععملکرد ها است بنابراین تعداد بیت

باشد که در نتیجه فضاي کمتري روي تراشه میفشرده  1کننده مصرف توان پایین و چیدمانمزایاي این جمع

هاي کوچکتر را با هم سري بلوكبزرگتر باید  ايبیت نقلی پله هايکنندهجمع براي طراحی. کنداشغال می

  ).2002کورن، ( کرد

  

                                                             
١ Layout  
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   1نقلیبیت کننده پرش جمع -2-4

نقلی رانش براي سرعت بخشیدن به بیت و همکا 2کیبرن يانقلی بوسیله بیت ي پرشاکنندهجمع طرح

 هساده با یک زنجیره ویژ کننده بیت نقلی پلهپرش بیت نقلی از یک جمع ايکنندهجمع. استپیشنهاد شده 

  . شود تشکیل شده استمینامیده  3براي افزایش سرعت که زنجیره پرش

  

  ساز کار پرش بیت نقلی 2-4-1

، بیت نقلی خروجی یک جمع کننده بیت نقلی پله) مخالف صفر i )iدر جمع دو رقم باینري در هر طبقه 

بنابراین . باشدطبقه قبل می (Ci-1)بستگی دارد که در واقع بیت نقلی خروجی  Ciبه بیت نقلی ورودي یعنی 

قبال محاسبه  (Ci)باید بیت نقلی ورودي  iطبقه  (Ci+1) به منظور محاسبه حاصل جمع وبیت نقلی خروجی

توجه  را محاسبه کرد بسیار مورد Ci+1 , Ciتوان بدون توجه به مقدار به طور کلی مواردي که می. شده باشد

بدست ) 8-2(و ) 7- 2(و ) 6-2(اي توان طبق رابطهکننده معادالت منطقی را میبراي یک جمع. باشدمی

  . آورد

  

)2 -6(Pi =Ai  xor Bi                                                                                                                                                                                      

)2 -7   (Si =Pi   xor  Ci                                                                                                                                                                        

)2 -8     (Ci+1 = Ai . Bi   or   Pi . Ci                                                                                                                                                        

- نتیجه در معادله برابر صفر خواهدشد در) 6-2(در معادله  Piفرض شود در اینصورت مقدار  Ai = Biاگر 

 را  Ci+1توان می Ciوابسته خواهد شد و بدون اطالع از مقدار  Biو  Aiها یعنی فقط به ورودي Ci+1 ،)8- 2(اي 

                                                             
١ Carry-Skip Adder (CSA) 
٢ Kibburn   
٣ Skip Chain  
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