
به شدت به سمت کاهش ابعاد ترانزيستورها، کاهش  CMOS همانطور که مي دانيم روند پيدايش و شکل گيري مدارهاي مبتني بر

ولتاژ نيرو محرکه و افزايش فرکانس پيش مي رود، که اين روند گاه به رفتارهاي ناهنجاري چون افت جريان و يا افزايش توان مصرفي 

در اين حين آتوماتاي کوانتومي سلولي نقطه اي به دليل حجم بسيار کم )در حدود حجم مولکولي و  مي انجامد که ايده آل نيست.

تا کنون ازروش هاي مبتني بر هوش  1002 اتمي( و توان مصرفي فوق العاده پايين به شدت مورد توجه قرار گرفت.محققين از سال

بهبود  (3شبيه سازي مدار،  (1بررسي درجه اطمينان يک مدار،  (2 :استفاده کرده اند QCAزمينه موضوعي در  4 مصنوعي در

رفع مشکالت فيزيکي مدار. در مبحث بهبود عملکرد مدار، تحقيقات مختلف توجه خود را بر بهبود پارامترهايي  (4 عملکرد مدار، و

ن عمليات بهبود گاهي با استفاده از بهبود تعداد همچون تعداد سلول هاي استفاده شده در مدار و مساحت مدار معطوف نموده اند. اي

مدارات پايه و گاهي از طريق بهبود تعداد و مکان سلول ها در مدار صورت مي پذيرد. از آنجا که روش دوم مداراتي بسيار بهينه تر را 

يک روش نوظهور بوده و ايجاد  QCA توليد مي نمايد واز طرفي ديگر تحقيقات کمي نيز در اين حوزه صورت گرفته و توجه به اينکه

نامه، ارائه مدلي مبتني بر روش هاي هوشمند،جهت -مدارهايي با کارايي بهتر در اين زمينه بسيار اهميت دارد، از اين رو هدف اين پايان

 يلد وفبهبود ساختار مدارهاي مبتني بر آتوماتاي کوانتومي سلولي مي باشد. مدل ارائه شده توسط شبيه ساز شبکه عصبي هاپ

QCADesigner  هاي اوليه مدار، -با توجه به تعداد و مکان سلو ل 1002 مربوط به سال [3]شبيه سازي گشته. از آنجايي که مقاله

عمليات بهينه سازي ساختار مدار را با توجه به الگوريتم ژنتيک انجام داده است، نتايج حاکي از مدل ارائه شده در اين پايان نامه با 

ين مقاله مقايسه گشته که نتايج دربرگيرنده اين مطلب است که مدارهاي ارائه شده توسط مدل پيشنهادي، از لحاظ تعداد سلول کار ا

 .هاي تشکيل دهنده و همچنين تعداد خروجي هاي صحيح مدار، بهبود بخشيده شده اند


