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AAbbssttrraacctt  

  

TThhiiss  ppaappeerr  iinnttrroodduucceess  ccoonncceeppttuuaall  pprroobblleemmss  tthhaatt  wwiillll  

aarriissee  iinn  tthhee  nneexxtt  1100--2200  yyeeaarrss  aass  eelleeccttrroonniicc  cciirrccuuiittss  

rreeaacchh  nnaannoommeetteerr  ssccaallee,,  ii..ee..  tthhee  ssiizzee  ooff  mmoolleeccuulleess..  

SSuucchh  cciirrccuuiittss  wwiillll  bbee  iimmppoossssiibbllee  ttoo  mmaakkee  ppeerrffeeccttllyy,,  

dduuee  ttoo  tthhee  iinneevviittaabbllee  ffaabbrriiccaattiioonn  ffaauullttss  iinn  cchhiippss  wwiitthh  

aann  AAvvooggaaddrroo  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppoonneennttss..  HHeennccee  tthheeyy  wwiillll  

nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  aarree  rroobbuusstt  ttoo  

ffaauullttss..  TThheeyy  wwiillll  aallssoo  nneeeedd  ttoo  bbee  ((aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee))  

rreevveerrssiibbllee  cciirrccuuiittss,,  ttoo  aavvooiidd  tthhee  hheeaatt  ddiissssiippaattiioonn  

pprroobblleemm  iiff  bbiittss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  rroouuttiinneellyy  wwiippeedd  oouutt  

dduurriinngg  tthhee  ccoommppuuttaattiioonnaall  pprroocceessss..  TThheeyy  wwiillll  aallssoo  

hhaavvee  ttoo  bbee  llooccaall  iiff  tthhee  sswwiittcchhiinngg  ttiimmeess  rreeaacchh  ffeemmttoo--

sseeccoonnddss,,  wwhhiicchh  iiss  ppoossssiibbllee  nnooww  wwiitthh  qquuaannttuumm  ooppttiiccss..  

TThhiiss  ppaappeerr  ddiissccuusssseess  ssoommee  ooff  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  iissssuueess  

iinnvvoollvveedd  iinn  ttrryyiinngg  ttoo  bbuuiilldd  cciirrccuuiittss  tthhaatt  ssaattiissffyy  aallll  

tthheessee  ccrriitteerriiaa,,  ii..ee..  tthhaatt  tthheeyy  aarree  rroobbuusstt,,  rreevveerrssiibbllee  aanndd  

llooccaall..  WWee  pprrooppoossee  aann  eevvoolluuttiioonnaarryy  eennggiinneeeerriinngg  bbaasseedd  

mmooddeell  tthhaatt  mmeeeettss  aallll  tthheessee  ccrriitteerriiaa,,  aanndd  pprroovviiddee  ssoommee  

eexxppeerriimmeennttaall  rreessuullttss  ttoo  jjuussttiiffyy  iitt..  

  

  

11..        IInnttrroodduuccttiioonn  
  

IInn  22000022,,  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr  aanndd  ootthheerrss  ppuubblliisshheedd  aa  ppaappeerr  

[[ddeeGGaarriiss  eett  aall  22000022]]  tthhaatt  aatttteemmpptteedd  ttoo  eevvoollvvee  aa  

BBoooolleeaann  nneettwwoorrkk  tthhaatt  wwaass  rreevveerrssiibbllee,,  ssoo  tthhaatt  iiff  iitt  wweerree  

iimmpplleemmeenntteedd  aatt  mmoolleeccuullaarr  ssccaalleess,,  iitt  wwoouulldd  bbee  lleessss  

lliikkeellyy  ttoo  ssuuffffeerr  ffrroomm  tthhee  ccllaassssiicc  hheeaatt  ddiissssiippaattiioonn  

pprroobblleemm  ccrreeaatteedd  wwhheenn  cciirrccuuiittss  rroouuttiinneellyy  wwiippee  oouutt  bbiittss  

ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  ccoommppuuttiinngg  iirrrreevveerrssiibbllyy  

[[LLaannddaauueerr  11996633]],,  [[BBeennnneett  11997711]]..  WWee  eevvoollvveedd  

BBoooolleeaann  cciirrccuuiittss  tthhaatt  wweerree  rreevveerrssiibbllee  aanndd  ccaappaabbllee  ooff  

ppeerrffoorrmmiinngg  uusseeffuull  ffuunnccttiioonnss..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  ppaappeerr  

llaacckkeedd  aa  vviittaall  ccoommppoonneenntt..  IItt  uunnccoonnsscciioouussllyy  aassssuummeedd  

tthhaatt  tthhee  cciirrccuuiittss  iimmpplleemmeennttiinngg  tthheessee  rreevveerrssiibbllee  

BBoooolleeaann  nneettwwoorrkkss  wweerree  ppeerrffeeccttllyy  ffaabbrriiccaabbllee..  TThhiiss  

ppaappeerr  aatttteemmppttss  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  sshhoorrttccoommiinngg  bbyy  

pprrooppoossiinngg  aann  eevvoolluuttiioonnaarryy  eennggiinneeeerriinngg  bbaasseedd  mmooddeell  

tthhaatt  iiss  nnoott  oonnllyy  nnaannoo--ssccaallee  bbaasseedd,,  aanndd  rreevveerrssiibbllee,,  bbuutt  

iiss  aallssoo  rroobbuusstt,,  ii..ee..  tthhaatt  iitt  ssttiillll  ffuunnccttiioonnss  wwhheenn  tthhee  

iinneevviittaabbllee  ffaauullttyy  eelleeccttrroonniicc  ccoommppoonneennttss  aarree  pprreesseenntt  iinn  

tthhee  nnaannoo  cciirrccuuiittss..  TThhee  iiddeeaass  tthhaatt  sseerrvvee  aass  tthhee  bbaassiiss  ooff  

tthhiiss  nneeww  mmooddeell  aarree  tteesstteedd  iinn  ssiimmuullaattiioonn  aanndd  tthhee  

rreessuullttss  aarree  pprreesseenntteedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  aass  wweellll..  

  

TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  aarree  aass  

ffoolllloowwss..  SSeeccttiioonn  22  iiss  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  

pprroobblleemmss  iinnvvoollvveedd  iinn  ccrreeaattiinngg  nnaannoo--ssccaallee,,  llooccaall,,  

rreevveerrssiibbllee,,  rroobbuusstt  eelleeccttrroonniicc  cciirrccuuiittss..  SSeeccttiioonn  33  

pprreesseennttss  aa  bbrriieeff  ssuummmmaarryy  ooff  oouurr  pprreevviioouuss  wwoorrkk  oonn  tthhee  

RREENNNN  ((RReevveerrssiibbllee  EEvvoollvvaabbllee  NNeeuurraall  NNeettwwoorrkk))  

mmooddeell  [[ddee  GGaarriiss  eett  aall  22000022]]  tthhaatt  sseerrvveess  aass  tthhee  bbaassiiss  ooff  

oouurr  nneeww  rroobbuusstt  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  iiddeeaass..  SSeeccttiioonn  44  

pprreesseennttss  oouurr  nneeww  RREENNAARROO  ((RReevveerrssiibbllee  EEvvoollvvaabbllee,,  

NNaannoo--ssccaallee,,  RRoobbuusstt))  mmooddeell..  SSeeccttiioonn  55  ssuummmmaarriizzeess  

eexxppeerriimmeennttaall  ssiimmuullaattiioonn  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  RREENNAARROO  

mmooddeell..  SSeeccttiioonn  66  ssuummmmaarriizzeess,,  aanndd  ppoosseess  ssoommee  iiddeeaass  

ffoorr  ffuuttuurree  wwoorrkk..  

  

  

22..  CCoonncceeppttuuaall  IIssssuueess  FFaacciinngg  tthhee  

CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  RReevveerrssiibbllee,,  EEvvoollvvaabbllee,,  

NNaannoo--ssccaallee,,  RRoobbuusstt,,  EElleeccttrroonniicc  CCiirrccuuiittss  
  

TThhiiss  sseeccttiioonn  ddiissccuusssseess  ccoonncceeppttuuaall  iissssuueess  tthhaatt  wwiillll  

aarriissee  wwhheenn  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ccoonnssttrruucctt  nnaannoo--ssccaallee  

eelleeccttrroonniicc  cciirrccuuiittss  tthhaatt  sswwiittcchh  iinn  ffeemmttoo--sseeccoonnddss,,  tthhaatt  

aarree  rroobbuusstt  ttoo  ffaabbrriiccaattiioonn  ffaauullttss,,  aanndd  tthhaatt  aarree  

rreevveerrssiibbllee,,  ssoo  aass  ttoo  oovveerrccoommee  tthhee  hheeaatt  ddiissssiippaattiioonn  

pprroobblleemm  iinnhheerreenntt  wwiitthh  33DD  iirrrreevveerrssiibbllee  cciirrccuuiittss..    

  

WWee  ddiissccuussss  tthheessee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr  ––  

  

aa))  FFeemmttoo--SSeeccoonndd  SSwwiittcchhiinngg  

bb))  EEvvoollvvaabbllee  CCiirrccuuiittss  

cc))  RReevveerrssiibbllee  CCiirrccuuiittss  

dd))  RRoobbuusstt  CCiirrccuuiittss  
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aa))      FFeemmttoo--SSeeccoonndd  SSwwiittcchhiinngg  
  

MMoooorree’’ss  LLaaww  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  ccaappaacciittyy  ((ee..gg..  ccoommppoonneenntt  

ddeennssiittyy))  ooff  eelleeccttrroonniicc  cchhiippss  iiss  ddoouubblliinngg  eevveerryy  1188  

mmoonntthhss  oorr  ssoo..  IIff  tthhiiss  rraattee  ccoonnttiinnuueess,,  tthheenn  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  

tthhee  sseeccoonndd  ddeeccaaddee  ooff  oouurr  nneeww  cceennttuurryy,,  eelleeccttrroonniicc  

ccoommppoonneennttss  wwiillll  hhaavvee  rreeaacchheedd  tthhee  ssiizzee  ooff  mmoolleeccuulleess,,  

wwhhiicchh  wwiillll  rraaiissee  aa  hhoosstt  ooff  ccoonncceeppttuuaall  aanndd  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  pprroobblleemmss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  hhooww  wwiillll  iitt  

bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  ddeessiiggnn  eelleeccttrroonniicc  ssyysstteemmss  wwiitthh  aa  

ttrriilllliioonn  ttrriilllliioonn  ((tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmoolleeccuulleess  iinn  aa  hhuummaann  

ssiizzeedd  oobbjjeecctt  ssuucchh  aass  aann  aappppllee))  ccoommppoonneennttss??  WWiillll  tthhiiss  

ggaarrggaannttuuaann  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppoonneennttss  hhaavvee  ttoo  sseellff--

aasssseemmbbllee  iinn  aann  aarrttiiffiicciiaall  eemmbbrryyoollooggiiccaall  mmaannnneerr,,  aa  

tthheemmee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  ffiieelldd  ooff  eevvoollvvaabbllee  hhaarrddwwaarree??  

HHooww  ccaann  aa  tteeaamm  ooff  hhuummaann  ddeessiiggnneerrss  ddeessiiggnn  ttoopp--

ddoowwnn--ssttyyllee  aa  ttrriilllliioonn  oorr  mmoorree  ccoommppoonneennttss??  IItt  wwiillll  

oobbvviioouussllyy  bbee  iimmppoossssiibbllee..  MMuucchh  ggrreeaatteerr  lleevveellss  ooff  

aauuttoommaatteedd  ddeessiiggnn  wwiillll  bbee  nneeeeddeedd,,  aa  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aaddddrreesssseedd  iinn  ggrreeaatteerr  ddeettaaiill  iinn  tthhee  nneexxtt  ssuubbsseeccttiioonn..  

  

WWhhaatt  aarree  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ffeemmttoo--sseeccoonndd  

sswwiittcchhiinngg,,  tthhaatt  mmoolleeccuullaarr  eelleeccttrroonniiccss  wwiillll  aallllooww??  

TTooddaayy  iitt  iiss  aallrreeaaddyy  ppoossssiibbllee  ttoo  sswwiittcchh  iinn  ffeemmttoo--

sseeccoonnddss..  TThhiiss  hhaass  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  wwiitthh  qquuaannttuumm  ooppttiiccss  

[[WWaallllss  &&  MMiillbbuurrnn,,  11999944]]..  HHoowweevveerr,,  ffeemmttoo--sseeccoonndd  

sswwiittcchhiinngg  wwiillll  hhaavvee  pprrooffoouunndd  eeffffeeccttss  oonn  ttrraaddiittiioonnaall  

ccoommppuuttiinngg  mmeetthhooddoollooggiieess,,  eeffffeeccttiivveellyy  kkiilllliinngg  tthheemm..  

TTrraaddiittiioonnaall  ccoommppuuttiinngg  aarrcchhiitteeccttuurreess  uussee  aa  ““ffeettcchh--

eexxeeccuuttee””  mmooddeell  [[HHeennnneessssyy  &&  PPaatttteerrssoonn,,  11999966]]  wwiitthh  aa  

cceennttrraall  mmeemmoorryy  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  ccoommppuutteerr  pprrooggrraamm’’ss  

iinnssttrruuccttiioonnss..  TThhiiss  bbaassiicc  aarrcchhiitteeccttuurraall  mmooddeell  wwoorrkkss  iinn  

tthhee  nnaannoo--sseeccoonndd  ddoommaaiinn,,  bbuutt  wwiillll  ffaaiill  iinn  tthhee  ffeemmttoo--

sseeccoonndd  ddoommaaiinn..  IItt  iiss  aa  wwiiddeellyy  kknnoowwnn  rruullee  ooff  tthhuummbb  

tthhaatt  lliigghhtt  ttrraavveellss  aabboouutt  aa  ffoooott  ((3300  ccmmss))  iinn  aa  nnaannoo--

sseeccoonndd..  IInn  aa  ffeemmttoo--sseeccoonndd,,  lliigghhtt  ttrraavveellss  aa  mmiilllliioonntthh  ooff  

tthhaatt  ddiissttaannccee,,  ii..ee..  00..33  mmiiccrroonn,,  oorr  aabboouutt  33000000  

AAnnggssttrroommss..  HHeennccee  ccoommppuutteerr  iinnssttrruuccttiioonnss  ((iiff  wwee  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  uussee  ssuucchh  aa  mmeetthhooddoollooggyy))  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  

ddiissttrriibbuutteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoommppuuttiinngg  mmeeddiiuumm,,  ii..ee..  bbee  

llooccaall  ttoo  wwhheerree  tthheeyy  aarree  ttoo  bbee  uusseedd..  

  

CCoommppuuttiinngg  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  ddiissttrriibbuutteedd,,  llooccaall  aanndd  

eemmeerrggeenntt..  EElleeccttrroonniicc  ccoommppoonneennttss  wwiillll  oonnllyy  bbee  

iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthheeiirr  nneeiigghhbboorrss,,  aanndd  nnoott  bbyy  ccoommppoonneennttss  

tthhaatt  aarree  ““ffaarr””  aawwaayy,,  iinn  ffeemmttoo--sseeccoonndd  sswwiittcchhiinngg  tteerrmmss..  

  

HHeennccee  iitt  iiss  lliikkeellyy  tthhaatt  ffuuttuurree  ccoommppuuttaattiioonn  wwiillll  bbee  

““ccrryyssttaalllliinnee””  iinn  nnaattuurree  [[MMaarrggoolluuss  22000022]]..  CCoommppoonneenntt  

““mmoodduulleess””  ooff  mmoolleeccuullaarr  ssccaallee,,  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  aatt  ““ggrriidd  

ppooiinnttss””  aass  iinn  22DD  aanndd  33DD  ccrryyssttaalllliinnee  ssttrruuccttuurreess..    

  

WWee  nnooww  aatttteemmpptt  ttoo  ccaallccuullaattee  rroouugghhllyy  hhooww  mmaannyy  

aattoommss  oonnee  ccoouulldd  rreeaalliissttiiccaallllyy  ppuutt  iinnttoo  ssuucchh  aa  mmoodduullee..  

IIff  tthheessee  mmoodduulleess  wweerree  ccuubbiiccaall,,  aanndd  wweerree  ““ppaacckkeedd””  

ttooggeetthheerr  lliikkee  aa  ttoowweerr  ooff  cchhiilldd’’ss  bblloocckkss,,  tthheenn  eeaacchh  

bblloocckk  ((ii..ee..  ccuubbee))  ccoouulldd  bbee  mmaaxxiimmuumm  33000000  AAnnggssttrroommss  

oonn  aa  ssiiddee,,  ootthheerrwwiissee  ssuubbccoommppoonneennttss  

((aattoommss//mmoolleeccuulleess))  nneeaarr  oonnee  ffaaccee  ooff  tthhee  ccuubbee  ccoouulldd  

nnoott  iinnfflluueennccee  aannootthheerr  ssuubbccoommppoonneenntt  ((aattoomm//mmoolleeccuullee))  

nneeaarr  tthhee  ooppppoossiittee  ffaaccee,,  bbeeffoorree  tthhee  llaatttteerr  sswwiittcchheess  

aaggaaiinn  ((aatt  ffeemmttoo--sseeccoonndd  ssppeeeeddss))..  

  

IIff  wwee  aassssuummee  iinn  tthhee  lliimmiitt  tthhaatt  eeaacchh  aattoomm  ccaann  ppeerrffoorrmm  

tthhee  aaccttiioonn  ooff  aa  ssiimmppllee  llooggiicc  ggaattee,,  tthheenn  hhooww  mmaannyy  ssuucchh  

aattoommss  ccoouulldd  oonnee  ffiitt  iinnttoo  aa  33000000  AAnnggssttrroomm  ccuubbee??  IIff  wwee  

aassssuummee  tthhaatt  tthhee  aattoommss  aarree  ccaarrbboonn  oorr  ssiilliiccoonn  eettcc  bbaasseedd,,  

tthheenn  lleett  tthheessee  aattoommss  hhaavvee  aa  ddiiaammeetteerr  ooff  aabboouutt  1100  

AAnnggssttrroommss,,  ssoo  tthhaatt  330000  aattoommss  ccoouulldd  ffiitt  iinnttoo  oonnee  ssiiddee  

ooff  tthhee  ccuubbee,,  hheennccee  aabboouutt  3300  mmiilllliioonn  ssuucchh  aattoommss  ppeerr  

ccuubbee..  TThhiiss  nnuummbbeerr  sshhoouulldd  bbee  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  ppeerrffoorrmm  

mmaannyy  ccoommpplleexx  ffuunnccttiioonnss  ppeerr  nnooddee..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  

wwiillll  uullttiimmaatteellyy  ppoossee  aa  lliimmiitt  ttoo  wwhhaatt  oonnee  ccaann  ddoo  wwiitthh  

eeaacchh  nnooddee..  TThhiiss  sshhoouulldd  bbee  rreemmeemmbbeerreedd..  

  

TThhiiss  ccrryyssttaalllliinnee  oorr  cceelllluullaarr  aauuttoommaattaa  [[MMaarrggoolluuss  22000022]]  

lliikkee  ssttrruuccttuurree  wwiillll  bbee  tthhee  ffuuttuurree  ooff  mmoolleeccuullaarr  bbaasseedd  

ccoommppuuttaattiioonn..  NNooddeess  wwiillll  bbee  iinnfflluueenncceedd  oonnllyy  bbyy  tthheeiirr  

nneeiigghhbboorrss..  IInnssttrruuccttiioonnss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  eeaacchh  

nnooddee  ffrroomm  tthhee  ssuurrffaacceess  ooff  tthhee  ccuubbee,,    pprriioorr  ttoo  

eexxeeccuuttiioonn,,  bbuutt  oonnllyy  iiff  oonnee  iinnssiissttss  oonn  uussiinngg  ssuucchh  aann  

aapppprrooaacchh..    

  

AAnn  aalltteerrnnaattiivvee,,  iiss  ttoo  uussee  aa  ffoorrmm  ooff  ““eemmeerrggeenntt  

ccoommppuuttaattiioonn””,,  wwhheerreebbyy  tthhee  mmuuttuuaall  iinntteerraaccttiioonn  ooff  

mmaannyy  ssuucchh  llooccaallllyy  iinntteerrccoonnnneecctteedd  nnooddeess  rreessuullttss  iinn  aa  

ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonnaalliittyy  ooff  tthhee  wwhhoollee..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  

rraaiisseess  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  hhooww  oonnee  pprrooggrraammss  ssuucchh  aa  

ssyysstteemm..  TThhiiss  iiss  tthhee  ttooppiicc  ooff  tthhee  nneexxtt  ssuubbsseeccttiioonn..  

  

bb))      EEvvoollvvaabbllee  CCiirrccuuiittss  
  

TThhee  sshhoorrtt  aannsswweerr  ttoo  tthhee  aabboovvee  qquueessttiioonn  iiss  ––  ““bbyy  

eevvoollvviinngg  iitt””..    IItt  iiss  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  pprrooggrraamm  

uussiinngg  aann  eemmeerrggeenntt  ssttyyllee..  TThhee  ccoommpplliiccaattiioonnss  ooff  aa  33DD  

cceelllluullaarr  aauuttoommaattaa  lliikkee,,  oorr  ccrryyssttaalllliinnee  lliikkee  

ccoommppuuttaattiioonnaall  pprroocceessss  aarree  sseevveerree,,  ssoo  rreeaallllyy  aallll  oonnee  

ccaann  ddoo  iiss  ttoo  sseett  uupp  ssuucchh  aa  ssyysstteemm,,  wwiitthh  iittss  llooccaall  

iinnssttrruuccttiioonnss  aanndd  lleett  iitt  rruunn  aanndd  oobbsseerrvvee  tthhee  rreessuullttss..  TToo  

iimmpprroovvee  uuppoonn  iitt,,  oonnee  ccaann  mmaakkee  rraannddoomm  cchhaannggeess  ttoo  iittss  

ssttrruuccttuurree  aanndd  oobbsseerrvvee  tthhee  rreessuullttss..  OOnnee  sseeeess  tthhaatt  tthhiiss  

lliinnee  ooff  rreeaassoonniinngg  rreessuullttss  iinn  tthhee  uussee  ooff  aann  

““eevvoolluuttiioonnaarryy  eennggiinneeeerriinngg””  ppaarraaddiiggmm..    RReeaallllyy,,  tthhee  

oonnllyy  eeffffeeccttiivvee  wwaayy  ooff  ccooppiinngg  wwiitthh  ssuucchh  mmaassssiivvee  

lleevveellss  ooff  ccoommpplleexxiittyy  iiss  ttoo  uussee  nnaattuurree’’ss  mmeetthhoodd,,  ii..ee..  

aapppplliieedd  eevvoolluuttiioonn..  TThhiiss  ppaappeerr  pprreesseennttss  oonnee  ppaarrttiiccuullaarr  

eevvoolluuttiioonnaarryy  mmooddeell  tthhaatt  mmaayy  bbee  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ssuucchh  aa  

ppuurrppoossee..  

  

cc))        RReevveerrssiibbllee  CCiirrccuuiittss  
  

IInn  tthhee  6600ss  aanndd  7700ss,,  tthheeoorreettiiccaall  pphhyyssiicciissttss  ccoonnssiiddeerreedd  

tthhee  tthheeoorreettiiccaall  lliimmiittss  ooff  ccoommppuuttaattiioonn,,  aanndd  ffoouunnddeedd  aa  

ssppeecciiaallttyy  ccaalllleedd  ““tthhee  pphhyyssiiccss  ooff  ccoommppuuttaattiioonn””  

[[FFeeyynnmmaann  11999966]],,  [[HHeeyy  22000022]],,  [[LLeeffff  &&  RReexx  11999900]],,  

[[LLeeffff  &&  RReexx  22000033]]..  OOnnee  ssuucchh  qquueessttiioonn  ddiissccuusssseedd  wwaass  



ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  wwhheetthheerr  iitt  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  

ccoommppuuttee  wwiitthhoouutt  ggeenneerraattiinngg  hheeaatt..  LLaannddaauueerr’’ss  

PPrriinncciippllee  [[LLaannddaauueerr  11996611]]  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  ssoouurrccee  ooff  

tthhee  ggeenneerraattiioonn  ooff  hheeaatt  iinn  ccoommppuuttaattiioonn  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  

ddeessttrruuccttiioonn  ooff  bbiittss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  nnoott  tthheeiirr  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  IIff  aa  ccoommppuuttaattiioonnaall  ssyysstteemm  aanndd  iittss  

eennvviirroonnmmeenntt  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  cclloosseedd  ssyysstteemm  ((ii..ee..  

nnoo  eenneerrggyy  iiss  aalllloowweedd  iinn  oorr  oouutt)),,  tthheenn  tthhee  sseeccoonndd  llaaww  

ooff  tthheerrmmooddyynnaammiiccss  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  eennttrrooppyy  ((aa  mmeeaassuurree  

ooff  tthhee  ddiissoorrddeerr  ooff  aa  ssyysstteemm))  ccaannnnoott  ddeeccrreeaassee,,  aanndd  

uussuuaallllyy  iinnccrreeaasseess..  IIff  xx  bbiittss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  aa  ssyysstteemm  

aarree  wwiippeedd  oouutt,,  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ssttaattee  ssppaaccee  ooff  tthhee  

ssyysstteemm  iiss  rreedduucceedd  ffrroomm  22NN  ttoo  22NN--xx  bbiittss,,  ssoo  tthhaatt  iittss  

eennttrrooppyy  ddeeccrreeaasseess  ((ii..ee..  tthhaatt  tthheerree  iiss  lleessss  ssccooppee  ffoorr  

ddiissoorrddeerr,,  bbeeccaauussee  tthhee  ssttaattee  ssppaaccee  iiss  ssmmaalllleerr))..  HHeennccee  

tthhee  eennttrrooppyy  ooff  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  iinnccrreeaasseess  ((ii..ee..  iittss  

tteemmppeerraattuurree  rriisseess))  ssoo  aass  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ttoottaall  eennttrrooppyy  ffrroomm  

ddeeccrreeaassiinngg..    

  

LLaannddaauueerr  llooookkeedd  aatt  tthhee  ccoommppuuttiinngg  ooff  hhiiss  ddaayy,,  aanndd  

nnoottiicceedd  tthhaatt  ccoommppuutteerrss  uusseedd  iirrrreevveerrssiibbllee  llooggiicc  ggaatteess  

((ee..gg..  NNAANNDD  ggaatteess,,  wwiitthh  tthheeiirr  22  bbiittss  iinn  aanndd  11  bbiitt  oouutt,,  

tthhuuss  nneecceessssaarriillyy  ddeessttrrooyyiinngg  11  bbiitt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  

eeaacchh  ggaattee  ppeerr  ccaallccuullaattiioonn..  HHee  ccoonncclluuddeedd  ffrroomm  tthhiiss  

oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  ccoommppuuttiinngg  nneecceessssaarriillyy  iimmpplliieedd  tthhee  

ggeenneerraattiioonn  ooff  hheeaatt  bbeeccaauussee  iittss  llooggiicc  ggaatteess  wweerree  

iirrrreevveerrssiibbllee..  IItt  ddiidd  nnoott  ooccccuurr  ttoo  hhiimm  ttoo  aasskk  iiff  iitt  wweerree  

ppoossssiibbllee  ttoo  uussee  rreevveerrssiibbllee  ggaatteess..  IInn  tthhee  7700ss,,  vvaarriioouuss  

ppeeooppllee  bbeeggaann  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  rreevveerrssiibbllee  llooggiicc  ggaatteess  

((ee..gg..  [[FFrreeddkkiinn  &&  TTooffffoollii  11998822]],,  [[TTooffffoollii  11998844]]))  aanndd  

nnoottiicceedd  tthhaatt  wwiitthh  rreevveerrssiibbllee  ggaatteess  ((ii..ee..  oonnee  ccaann  ddeedduuccee  

tthhee  oouuttppuutt  ffrroomm  tthhee  iinnppuutt  aanndd  vviiccee  vveerrssaa,,  dduuee  ttoo  tthhee  11  

ttoo  11  nnaattuurree  ooff  tthhee  ggaattee))  iitt  wwaass  ppoossssiibbllee  ttoo  ddeevviissee  

rreevveerrssiibbllee  ccoommppuutteerrss  uussiinngg  rreevveerrssiibbllee  ggaatteess,,  ssoo  tthhaatt  

oonnee  ccoouulldd  iinnppuutt  aa  bbiitt  ssttrriinngg  aatt  oonnee  eenndd  ooff  tthhee  

ccoommppuutteerr,,  mmaakkee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  aannsswweerr  aatt  tthhee  ootthheerr  

eenndd,,  tthheenn  sseenndd  tthhee  aannsswweerr  bbaacckk  tthhrruu  tthhee  ccoommppuutteerr  ttoo  

rreessuulltt  iinn  wwhhaatt  oonnee  ssttaarrtteedd  wwiitthh..  NNoo  bbiittss  hhaavvee  bbeeeenn  

wwiippeedd  oouutt,,  ssoo  nnoo  hheeaatt  iiss  ggeenneerraatteedd..  TThhiiss  iiss  tthhee  bbaassiicc  

iiddeeaa  ooff  rreevveerrssiibbllee  ccoommppuuttaattiioonn..  

  

IInn  sseeccttiioonn  33  wwee  wwiillll  ggiivvee  aa  bbrriieeff  ssuummmmaarryy  ooff  ssuucchh  aa  

rreevveerrssiibbllee  ccoommppuuttiinngg  ssttyyllee,,  uussiinngg  BBoooolleeaann  nneeuurraall  

nneettwwoorrkkss..    

  

SSiinnccee  33DD  ccrryyssttaalllliinnee  nnaannoo--ssccaallee  cciirrccuuiittss  ccaannnnoott  bbee  

iirrrreevveerrssiibbllee  ((ootthheerrwwiissee  ssoo  mmuucchh  hheeaatt  wwoouulldd  bbee  

ggeenneerraatteedd,,  tthhaatt  tthheessee  cciirrccuuiittss  wwoouulldd  eexxppllooddee  [[HHaallll  

11999933]])),,  rreevveerrssiibbllee  ccoommppuuttiinngg  bbeeccoommeess  eesssseennttiiaall..    

  

dd))      RRoobbuusstt  CCiirrccuuiittss  
  

IItt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  ffrroomm  hhiigghh  sscchhooooll  cchheemmiissttrryy  tthhaatt  

tthheerree  aarree  aa  ttrriilllliioonn  ttrriilllliioonn  aattoommss  iinn  oonnee  ““mmoollee””  ooff  

mmaatteerriiaall..  ((AA  mmoollee  iiss  bbyy  ddeeffiinniittiioonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

aattoommss  ooff  aa  ggiivveenn  ttyyppee  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aa  lluummpp  ooff  tthhaatt  

mmaatteerriiaall  wwhhoossee  mmaassss  iiss  eeqquuaall  iinn  ggrraammss  ttoo  tthhaatt  aattoomm’’ss  

aattoommiicc  wweeiigghhtt,,  ee..gg..  tthheerree  aarree  aa  ttrriilllliioonn  ttrriilllliioonn  

((aaccttuuaallllyy,,  66..002233**11002233))  aattoommss  iinn  1122  ggrraammss  ooff  ccaarrbboonn  

((wwhheerree  1122  iiss  ccaarrbboonn’’ss  aattoommiicc  wweeiigghhtt))..    

  

WWiitthh  aa  ttrriilllliioonn  ttrriilllliioonn  ccoommppoonneennttss  iinn  aa  hhuummaann  ssccaallee  

mmoolleeccuullaarr  cciirrccuuiitt,,  iitt  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivveellyy  iimmppoossssiibbllee  ttoo  

ffaabbrriiccaattee  ssuucchh  cciirrccuuiittss  wwiitthhoouutt  ffaauullttss..  HHeennccee  mmeetthhooddss  

mmuusstt  bbee  ffoouunndd  ttoo  bbuuiilldd  nnaannoo--ssccaallee  cciirrccuuiittss  tthhaatt  aarree  

ffaauulltt  ttoolleerraanntt..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  nneeuurraall  cciirrccuuiittss  iinn  oouurr  

bbrraaiinn,,  ffuunnccttiioonn  ffaauulltt  ttoolleerraannttllyy  bbeeccaauussee  ooff  mmaassssiivvee  

rreedduunnddaannccyy..  EEaacchh  nneeuurroonn  iinn  tthhee  bbrraaiinn  iiss  ccoonnnneecctteedd  ttoo  

rroouugghhllyy  1100,,000000ss  ooff  ootthheerrss,,  ssoo  tthhaatt  iiff  oonnee  nneeuurroonn  ddiieess,,  

tthhee  iimmppaacctt  ooff  iittss  ddeeaatthh  oonn  tthhee  nneeuurroonnss  iitt  ccoonnnneeccttss  ttoo  iiss  

nneegglliiggiibbllee,,  dduuee  ttoo  tthhee  ddoommiinnaattiinngg  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  

ootthheerr  1100,,000000ss..    

  

IItt  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  eevvoollvvee  ffaauulltt  ttoolleerraanntt  nnaannoo--

ssccaallee  cciirrccuuiittss  bbaasseedd  oonn  ssiimmiillaarr  nneeuurraall  nneettwwoorrkk  iiddeeaass,,  

wwiitthh  tthhee  aarrttiiffiicciiaall  nneeuurroonnss  hhaavviinngg  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  

aarrttiiffiicciiaall  ssyynnaappsseess,,  oorr  ccoonnnneeccttiioonnss..  BByy  tthhee  ssaammee  llooggiicc,,  

iiff  oonnee  aarrttiiffiicciiaall  nneeuurroonn  oorr  ssyynnaappssee  iiss  ffaauullttyy,,  iitt  wwiillll  nnoott  

mmaatttteerr..    

  

BBuutt,,  wwhhaatt  aabboouutt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ffaauullttss  uuppoonn  

rreevveerrssiibbiilliittyy??  OOnnee  ooff  tthhee  ccoonncceeppttuuaall  cchhaalllleennggeess  ooff  tthhiiss  

ppaappeerr  iiss  ffiinnddiinngg  aann  aannsswweerr  ttoo  tthhiiss  qquueessttiioonn..  IIff  aa  

rreevveerrssiibbllee  cciirrccuuiitt  iiss  ppeerrffeecctt  ((ii..ee..  ffaauulltt  ffrreeee))  tthheenn  wwhhaatt  

iimmppaacctt  wwiillll  aa  ffaauulltt  hhaavvee  uuppoonn  iittss  rreevveerrssiibbiilliittyy??  CCoouulldd  

iitt  bbee  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  ttrraaddee  ooffff  bbeettwweeeenn  

rreevveerrssiibbiilliittyy  aanndd  ffaauulltt  ttoolleerraannccee??  OOrr,,  ccaann  oonnee  hhaavvee  

bbootthh??  IIff  aa  ttrraaddee  ooffff  iiss  nneecceessssaarryy,,  tthheenn  ppeerrhhaappss  oonnee  ccaann  

eevvoollvvee  cciirrccuuiittss  wwiitthh  aass  lliittttllee  iirrrreevveerrssiibbiilliittyy  aass  ppoossssiibbllee  

ffoorr  aa  ggiivveenn  lleevveell  ooff  rroobbuussttnneessss??  PPeerrhhaappss  nnuummeerriiccaall  

llaawwss  ccaann  bbee  ffoouunndd  eexxpprreessssiinngg  tthhiiss  rreellaattiioonnsshhiipp??  WWee  

wwiillll  ccoonnssiiddeerr  ssuucchh  iissssuueess  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  oouurr  nneeww  

RREENNAARROO  mmooddeell  aass  pprreesseenntteedd  iinn  sseeccttiioonn  44..  

  

  

33..    SSuummmmaarryy  ooff  tthhee  OOllddeerr  RREENNNN  

((RReevveerrssiibbllee  EEvvoollvvaabbllee  ((BBoooolleeaann))    NNeeuurraall  

NNeettwwoorrkk))  MMooddeell  
  

TThhiiss  sseeccttiioonn  ggiivveess  aa  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  oollddeerr  

RREENNNN  mmooddeell,,  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  nneewweerr  RREENNAARROO  

mmooddeell  iiss  bbaasseedd..  

  

TThhee  bbaassiicc  iiddeeaa  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhiiss  rreevveerrssiibbllee  eevvoollvvaabbllee  

nneettwwoorrkk  aarrcchhiitteeccttuurree  iiss  ttoo  uussee  aa  BBoooolleeaann  nneettwwoorrkk,,  

wwhheerree  tthhee  nnooddeess  aarree  BBoooolleeaann  ffuunnccttiioonn  ttrruutthh  ttaabblleess,,  

aanndd  tthhee  lliinnkkss  aarree  ccoonnnneeccttiioonnss  ooff  ssiinnggllee  bbiitt  ssttrreeaammss  

ttaakkeenn  ffrroomm  oonnee  ooff  tthhee  oouuttppuutt  ccoolluummnnss  iinn  aa  nnooddee’’ss  

ttrruutthh  ttaabbllee  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  iinnppuutt  ccoolluummnnss  ooff  ((uussuuaallllyy))  

aannootthheerr  nnooddee’’ss  ttrruutthh  ttaallee..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  bbiittss  iinnppuutt  ttoo,,  

aanndd  oouuttppuutt  bbiittss  eexxiittiinngg  ffrroomm,,  aa  nnooddee  mmuusstt  bbee  eeqquuaall,,  ttoo  

aavvooiidd  mmaannyy--ttoo--oonnee,,  oorr  oonnee--ttoo--mmaannyy  mmaappppiinnggss  

bbeettwweeeenn  tthhee  NN  iinnppuutt  bbiittss  aanndd  tthhee  MM  ((nnoott  eeqquuaall  ttoo  NN))  

oouuttppuutt  bbiittss  ((ii..ee..  ssoommee  ooff  tthhee  rroowwss  iinn  tthhee  ttrruutthh  ttaabbllee  

wwiillll  bbee  tthhee  ssaammee  iinn  eeiitthheerr  tthhee  iinnppuutt  oorr  tthhee  oouuttppuutt  



ssiiddee))..  AAllssoo  tthhee  22NN  rroowwss  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ssiiddee  mmuusstt  aallll  bbee  

ddiiffffeerreenntt..  IIff  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  aarree  ssaattiissffiieedd,,  tthheenn  wwee  

hhaavvee  rreevveerrssiibbiilliittyy,,  mmeeaanniinngg  tthhaatt  ffoorr  aannyy  oonnee  ooff  tthhee  22NN  

ddiiffffeerreenntt  iinnppuuttss,,  oonnee  ccaann  ccoonnssuulltt  tthhee  nnooddee’’ss  ttrruutthh  ttaabbllee  

ttoo  ffiinndd  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  oouuttppuutt  ssttrriinngg  ooff  NN  bbiittss..  

SSiimmiillaarrllyy,,  iiff  tthhee  ssiiggnnaalliinngg  wweerree  rreevveerrsseedd  ((ffoorr  

eexxaammppllee,,  bbyy  wwiinnddiinngg  tthhee  cclloocckk  bbaacckkwwaarrddss))  tthheenn  tthhee  

iinnccoommiinngg  ““oouuttppuutt  bbiittss””  wwoouulldd  ggeenneerraattee  tthhee  

ccoorrrreessppoonnddiinngg  oouuttggooiinngg  ““iinnppuutt  bbiittss””..  SSiinnccee  nnoo  bbiittss  aarree  

lloosstt  ((ii..ee..  nnoott  wwiippeedd  oouutt))  tthheenn  nnoo  ((oorr  vveerryy  lliittttllee))  hheeaatt  

sshhoouulldd  bbee  ggeenneerraatteedd..    

  

AA  BBoooolleeaann  nneettwwoorrkk  ooff  tthhiiss  ttyyppee  ccaann  hhaavvee  aannyy  nnuummbbeerr  

MM  ooff  nnooddeess..  TThheerree  wwiillll  tthhuuss  bbee  aa  ttoottaall  ooff  NN**MM  oouuttppuutt  

lliinneess  bbeettwweeeenn  aallll  tthhee  nnooddeess,,  wwhheerree  NN  iiss  bbootthh  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  iinnppuutt  bbiittss  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  oouuttppuutt  bbiittss  iinn  

aa  nnooddee’’ss  ttrruutthh  ttaabbllee  ((ffoorr  aallll  nnooddeess  iinn  tthhee  nneettwwoorrkk))..  AAnn  

oouuttppuutt  lliinnee  ffrroomm  oonnee  nnooddee  bbeeccoommeess  aannootthheerr  nnooddee’’ss  

iinnppuutt  lliinnee  ((aalltthhoouugghh  aann  oouuttppuutt  lliinnee  ccaann  lloooopp  bbaacckk  ttoo  

tthhee  ssaammee  nnooddee))..  TThheessee  oonnee  bbiitt  iinnppuutt  aanndd  oouuttppuutt  lliinneess  

aarree  ccoonnnneecctteedd  rraannddoommllyy  ((uunnddeerr  ggeenneettiicc  ccoonnttrrooll))  

bbeettwweeeenn  tthhee  nnooddeess..  

  

MMeetthhooddoollooggyy  

  

TToo  ssttaarrtt  ssiiggnnaalliinngg,,  aallll  nnooddeess  aarree  ggiivveenn  aann  iinniittiiaall  iinnppuutt  

bbiitt  ssttrriinngg  ssiiggnnaall  ooff  NN  11ss..  AArrbbiittrraarriillyy  cchhoooossee  aa  ssiinnggllee  

oouuttppuutt  nnooddee  TT..  AArrbbiittrraarriillyy  cchhoooossee  oonnee  ooff  iittss  oouuttppuutt  

bbiittss  BB..  AAssssuummee  tthhee  ssiiggnnaalliinngg  iiss  cclloocckkeedd  ((ii..ee..  

ssyynncchhrroonnoouuss))..  TThhee  ((ttiimmee  vvaarryyiinngg))  bbiitt--ssttrriinngg  oouuttppuutt  ooff  

tthhiiss  nnooddee’’ss  bbiitt  BB  iiss  uusseedd  aass  tthhee  oouuttppuutt  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk,,  

ffrroomm  wwhhiicchh  tthhee  ffiittnneessss  ((iinn  ggeenneettiicc  aallggoorriitthhmm  tteerrmmss))  iiss  

mmeeaassuurreedd..  IInn  eeaarrlliieerr  wwoorrkk  [[KKoorrkkiinn  eett  aall  11999988]]  tthhiiss  bbiitt  

ssttrriinngg  ccaann  bbee  ccoonnvveerrtteedd  iinnttoo  aa  ttiimmee  ddeeppeennddeenntt  

((ddiiggiittiizzeedd))  aannaalloogg  ssiiggnnaall  bbyy  ccoonnvvoolluuttiinngg  tthhee  bbiitt  ssttrriinngg  

wwiitthh  aa  ddiiggiittiizzeedd  ccoonnvvoolluuttiioonn  wwiinnddooww,,  ssoo  tthhaatt  tthhiiss  

ccoonnvveerrtteedd  aannaalloogg  ssiiggnnaall  ccaann  tthheenn  bbee  ccoommppaarreedd  wwiitthh  

aann  aannaalloogg  ttaarrggeett  ssiiggnnaall  ffoorr  eevvoolluuttiioonn..    TThhee  ffiittnneessss  ooff  

tthhee  nneettwwoorrkk  ccaann  tthheenn  bbee  ddeeffiinneedd  bbyy  hhooww  cclloosseellyy  tthhee  

((ccoonnvveerrtteedd))  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  mmaattcchheess  ((ii..ee..  ffoolllloowwss))  tthhee  

ttaarrggeett  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ccuurrvvee  oovveerr  ttiimmee..  

  

TThhee  cchhrroommoossoommeess  ((iinn  GGAA  tteerrmmss))  wwiillll  ccoonnttaaiinn  ttwwoo  

sseettss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ––  

  

aa))    TThhee  ttrruutthh  ttaabblleess  ooff  tthhee  MM  nnooddeess  iinn  tthhee  nneettwwoorrkk  ((iiff  

tthheerree  aarree  NN  iinn//oouuttppuutt  bbiittss  iinn  ((aallll))  tthhee  ttaabblleess,,  tthheenn  tthheessee  

ttrruutthh  ttaabblleess  wwiillll  hhaavvee  22NN  iinnppuutt  aanndd  oouuttppuutt  rroowwss))..  

  

bb))  AA  ccoonnnneeccttiioonn  mmaattrriixx  CCMM((NNppqq,,  NNrrss))  wwhheerree  NNppqq  iiss  

tthhee  qqtthh  oouuttppuutt  lliinnee  ooff  nnooddee  pp,,  iiss  ccoonnnneecctteedd  ((oorr  nnoott))  ttoo  

tthhee  sstthh  iinnppuutt  lliinnee  ooff  tthhee  rrtthh  nnooddee..  ((pp  ccaann  bbee  eeqquuaall  ttoo  rr))..  

TThhiiss  mmaattrriixx  ccaann  bbee  rreepprreesseenntteedd  aass  aann  ((MM**NN))**((MM**NN))  

iinntteeggeerr  aarrrraayy..  AA  11  iinn  tthhiiss  mmaattrriixx  CCMM((ii,,jj))  iinnddiiccaatteess  aa  

ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  oouuttppuutt  lliinnee  ii  aanndd  

iinnppuutt  lliinnee  jj  ((ii..ee..  ““ffrroomm,,  ttoo””))..  

  

  

GGeenneettiicc  OOppeerraattoorrss  

  

ii))    TTrruutthh  TTaabbllee  MMuuttaattiioonnss  

  

CChhoooossee  rraannddoommllyy  aa  nnooddee  iinn  tthhee  nneettwwoorrkk  aanndd  tthheenn  

cchhoossee  rraannddoommllyy  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ttrruutthh  ttaabbllee  oouuttppuutt  rroowwss  

ffoorr  tthhaatt  cchhoosseenn  nnooddee..  SSwwaapp  tthhee  ttwwoo  oouuttppuutt  rroowwss..  ((OOnnee  

ccaannnnoott  ssiimmppllyy  fflliipp  aa  rraannddoomm  bbiitt  iinn  tthhee  oouuttppuutt  rrooww  

bbeeccaauussee  tthhiiss  wwoouulldd  tthheenn  ggeenneerraattee  aa  rrooww  eeqquuaall  ttoo  ssoommee  

ootthheerr  rrooww  iinn  tthhee  oouuttppuutt  ssiiddee  ooff  tthhee  ttrruutthh  ttaabbllee,,  ssoo  

sswwaappppiinngg  iiss  nneecceessssiittaatteedd..  

  

iiii))  CCoonnnneeccttiioonn  MMuuttaattiioonnss  

  

RRaannddoommllyy  cchhoooossee  aannyy  ttwwoo  ccoolluummnnss  ((rroowwss))  iinn  tthhee  

ccoonnnneeccttiioonn  mmaattrriixx..  OObbsseerrvvee  tthhee  ttwwoo  rrooww  ((ccoolluummnn))  

ppoossiittiioonnss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  11ss  ooccccuurr..  SSwwaapp  tthhee  ttwwoo  11ss  iinn  

tthhoossee  ttwwoo  rrooww  ((ccoolluummnn))  ppoossiittiioonnss..  

  

EExxppeerriimmeennttaall  RReessuulltt  

  

IInn  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt,,  aa  ddyynnaammiicc  ““FFoouurriieerr  lliikkee””  ttaarrggeett  

ccuurrvvee  wwaass  eemmppllooyyeedd,,  wwhhiicchh  hhaadd  tthhee  ffoorrmmuullaa  SS((tt))  ==  

330000  ++  110000  ssiinn(( 2 t 100))  ++  

5500ssiinn(( 2 t 80 ))++3300ssiinn(( 2 t 70 ))  ––  

2200ssiinn(( 2 t 60 ))..  TThhee  ccoonnvvoolluuttiioonn  wwiinnddooww  cchhoosseenn  

ffoorr  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt  wwaass  {{88,,  1166,,  2266,,  3355,,  4444,,  5522,,  5599,,  6644,,  

6655,,  6644,,  6611,,  5577,,  5522,,  4455,,  3377,,  2299,,  2211,,  1133,,  77,,  44}}..  FFiigg..  11  

sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  oouuttppuutt  ccuurrvvee  eevvoollvveedd  mmooddeerraatteellyy  wweellll,,  

wwhhiicchh  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  RREENNNN  mmooddeell  iiss  eevvoollvvaabbllee..  

  

  

  

FFiigg..  11      RREENNNN  EEvvoolluuttiioonn  RReessuulltt  

  

  

44..  IInnttrroodduucciinngg  tthhee  NNeeww  RREENNAARROO  

((RReevveerrssiibbllee  EEvvoollvvaabbllee  NNaannoo--ssccaallee  RRoobbuusstt))  

MMooddeell  
  

TThhee  RREENNAARROO  mmooddeell  iiss  eesssseennttiiaallllyy  aa  mmooddiiffiieedd  RREENNNN  

mmooddeell,,  wwiitthh  eexxttrraa  ffeeaattuurreess  tthhaatt  mmaakkee  iitt  rroobbuusstt  ttoo  

ffaauullttss  ((ffaauulltt  ttoolleerraanntt)),,  wwiitthh  aa  sslliigghhtt  ccoommpprroommiissee  

FFiigguurree  11RREENNNN  --  bbaassee  ccaassee  RENN
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ttoowwaarrddss  iirrrreevveerrssiibbiilliittyy..  TThhee  bbaassiicc  iiddeeaa  ooff  tthhee  

RREENNAARROO  mmooddeell  iiss  ttoo  uussee  aa  ffoorrmm  ooff  33--ffoolldd  rreedduunnddaanntt  

cciirrccuuiittrryy,,  iinn  wwhhiicchh  eeaacchh  RREENNAARROO  nnooddee  iiss  ffiitttteedd  wwiitthh  

33  RREENNNN  nnooddeess,,  wwhhiicchh  wwee  wwiillll  ccaallll  ssuubb--nnooddeess  ffrroomm  

nnooww  oonn..  FFiigg..  22  sshhoowwss  tthhee  RREENNAARROO  nnooddee  ssttrruuccttuurree..  33  

ccooppiieess  ooff  eeaacchh  bbiitt  aarree  sseenntt  ((aalloonngg  33  sseeppaarraattee  lliinneess))  

bbeettwweeeenn  ttwwoo  nnooddeess,,  iinnsstteeaadd  ooff  jjuusstt  11  bbiitt..  FFoorr  eeaacchh  bbiitt  

ppoossiittiioonn  iinn  tthhee  NN  bbiitt  oouuttppuutt  bbiittssttrriinngg,,  tthhee  33  bbiitt  vvaalluueess  

aarree  ccoommppaarreedd  uussiinngg  aa  ““mmaajjoorriittyy  vvoottee””  ttrruutthh  ttaabbllee,,  

sshhoowwnn  iinn  FFiigg..  33..  IIff  22  oorr  33  ooff  tthhee  iinnppuutt  bbiittss  ((AA,,  BB,,  CC))  

hhaavvee  aa  ggiivveenn  vvaalluuee,,  tthhee  33  oouuttppuutt  bbiittss  ((XX,,  YY,,  ZZ))  aarree  aallll  

ggiivveenn  tthhee  ssaammee  mmaajjoorriittyy  vvaalluuee  ((ee..gg..  iiff  AA==11,,  BB==11,,  CC==00  

tthheenn  XX==11,,  YY==11,,  ZZ==11;;  iiff  AA==11,,  BB==00,,  CC==00  tthheenn  XX==00,,  

YY==00,,  ZZ==00))..  TThhee  33  oouuttppuutt  bbiittss  ((XX,,  YY,,  ZZ))  ffrroomm  tthhee  ssuubb--

nneeuurroonnss  aarree  tthheenn  sseenntt  tthhrroouugghh  aannootthheerr  sseett  ooff  vvoottiinngg  

ggaatteess  ttoo  ccaattcchh  aannyy  eerrrroorrss  iinn  tthhee  LLUUTTss..    TThhee  ssiiggnnaallss  

tthheenn  mmoovvee  oonnttoo  tthhee  nneexxtt  nneeuurroonn  wwhheerree  tthhee  ssaammee  

sseeqquueennccee  ttaakkeess  ppllaaccee..  

  

  

  

FFiigg..  22        SSttrruuccttuurree  ooff  NNeeuurroonn  ––  tthhee  uuppwwaarrdd  ppaatthhss  

iinnssiiddee  tthhee  nneeuurroonn  sshhooww  wwhheenn  tthhee  ssiiggnnaalliinngg  ddiirreeccttiioonn  

iiss  rreevveerrsseedd..  

  

  

NNoottee  tthhiiss  ttrruutthh  ttaabbllee  iiss  iirrrreevveerrssiibbllee,,  bbuutt  aatt  lleeaasstt  aannyy  

((ssiinnggllee))  ffaauulltt  ooccccuurrrriinngg  iinnssiiddee  aa  RREENNNN  ssuubb--nnooddee,,  oorr  

aalloonngg  aa  bbiitt  ttrraannssmmiissssiioonn  lliinnee  iiss  ccoorrrreecctteedd  bbeeffoorree  iitt  ccaann  

ccaauussee  ffuurrtthheerr  ddaammaaggee..    

  

HHeennccee  tthheerree  wwiillll  bbee  NN  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ggaatteess  ((LLUUTTss))  ffoorr  

tthhee  33NN  bbiittss  ccoommiinngg  iinn  oonnee  ddiirreeccttiioonn,,  aanndd  aa  ffuurrtthheerr  NN  

ggaatteess  ffoorr  tthhee  33NN  bbiittss  ccoommiinngg  iinn  ffrroomm  tthhee  ooppppoossiittee  

ddiirreeccttiioonn..  TThhuuss  tthhee  33  ssuubb--nnooddeess  aarree  ssaannddwwiicchheedd  oonn  

bbootthh  ssiiddeess  bbyy  mmaajjoorriittyy  ddeecciissiioonn  ggaatteess..  TThhuuss  ffoorr  aa  

ggiivveenn  ddiirreeccttiioonn  ooff  ssiiggnnaalliinngg,,  tthhee  iinnppuutt  ggaatteess  wwoouulldd  

ddeetteecctt  ssiiggnnaall  lliinnee  ffaauullttss,,  aanndd  tthhee  oouuttppuutt  ggaatteess  wwoouulldd  

ddeetteecctt  ffaauullttss  iinn  tthhee  ssuubb--nnooddeess..  IInn  tthhee  ooppppoossiittee  

ssiiggnnaalliinngg  ddiirreeccttiioonn,,  tthhee  ggaatteess  wwoouulldd  rreevveerrssee  tthhee  aabboovvee  

rroolleess..  

  

SSiinnccee  iinn  tthhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  ccaasseess,,  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  

eerrrroorrss,,  tthhee  iinnhheerreenntt  iirrrreevveerrssiibbiilliittyy  iinn  tthheessee  mmaajjoorriittyy  

vvoottee  ggaatteess  wwiillll  ggeenneerraattee  vveerryy  lliittttllee  hheeaatt..    
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FFiigg..  33      MMaajjoorriittyy  SSeelleeccttoorr  GGaattee  

  

  
55..    SSiimmuullaattiioonn  RReessuullttss  ooff  tthhee  RREENNAARROO  

MMooddeell  

  
TTwwoo  mmaaiinn  tteessttss  wweerree  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  ggaauuggee  tthhee  

rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  rroobbuussttnneessss  ooff  tthhee  RREENNAARROO  mmooddeell..    

BBootthh  ccaasseess  uusseedd  tthhee  ssaammee  ““FFoouurriieerr--lliikkee””  ccuurrvvee  uusseedd  

iinn  tthhee  RREENNNN  tteessttss  ((nnaammeellyy,,  SS((tt))  ==  330000  ++    

110000ssiinn(( 2 t 100))  ++  

5500ssiinn(( 2 t 80 ))++3300ssiinn(( 2 t 70 ))––

2200ssiinn(( 2 t 60 ))..))  wwiitthh  112200  ttiicckkss..    IInn  tthhee  ffiirrsstt  

sseeqquueennccee  aa  33--wwaayy  vvoottiinngg  sscchheemmee  wwaass  eemmppllooyyeedd  

wwhhiillee  aa  55--wwaayy  vvoottiinngg  mmeetthhooddoollooggyy  wwaass  iinnttrroodduucceedd  iinn  

tthhee  sseeccoonndd  sseeqquueennccee..    IInn  bbootthh  tteessttss,,  wwee  aaiimmeedd  ttoo  ffiinndd  

tthhee  mmaaxxiimmuumm  tthhrreesshhoolldd  ((ii..ee..  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  

eerrrroorrss  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  BBoooolleeaann  cciirrccuuiitt))  aatt  wwhhiicchh  

eerrrroorrss  ccoouulldd  bbee  iinnttrroodduucceedd,,  ddeetteecctteedd,,  aanndd  ccoorrrreecctteedd..    

IInn  bbootthh  sseettss,,  eerrrroorrss  wweerree  iinnttrroodduucceedd  ttoo  bbootthh  tthhee  LLUUTTss  

aanndd  tthhee  lliinneess..    EEaacchh  eerrrroorr  ccoouulldd  aarrrriivvee  iinn  tthhrreeee  ffoorrmmss::  
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ssttuucckk--aatt--00,,  ssttuucckk--aatt--11,,  aanndd  iinnvveerrtteedd  ((ii..ee..,,  aa  11  bbeeccoommeess  

aa  00,,  aanndd  aa  00  bbeeccoommeess  aa  11))..  

  

TThhee  ffiirrsstt  tteesstt,,  wwhhiicchh  uuttiilliizzeedd  aa  33--wwaayy  vvoottiinngg  ggaattee,,  hhaadd  

aa  bbiittssttrriinngg  lleennggtthh  ooff  661155000000..    IInnttuuiittiivveellyy,,  aass  lloonngg  aass  

eerrrroorrss  wweerree  iinnttrroodduucceedd  aatt  aa  rraattee  ssuucchh  tthhaatt  ccoonnccuurrrreenntt  

eerrrroorrss  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr,,  tthhee  mmooddeell  wwoouulldd  ccaattcchh  eevveerryy  

eerrrroorr..    TThhaatt  iiss  ttoo  ssaayy,,  aass  lloonngg  aass  ttwwoo  iinnvvaalliidd  bbiittss  ddiidd  

nnoott  ppaassss  tthhrroouugghh  aa  ssiinnggllee  vvoottiinngg  ggaattee  aatt  tthhee  ssaammee  

ttiimmee,,  nnoo  eerrrroorrss  wwoouulldd  ppeerrmmeeaattee  tthhee  ssyysstteemm..    

LLooggiiccaallllyy,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ffoorr  ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  ttoo  eexxiisstt  

wwiitthh  nnoo  iimmppaacctt  oonn  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ssoo  lloonngg  aass  tthhee  iinnvvaalliidd  

sseeggmmeennttss  wweerree  nnoott  uusseedd..    UUssiinngg  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iitt  iiss  

eeaassiillyy  sshhoowwnn  tthhaatt  ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  ccaannnnoott  eexxiisstt  iinn  tthhee  

lliinneess  aanndd  ssttiillll  hhaavvee  aa  ffaauulltt  ttoolleerraanntt  ssyysstteemm..      

  

AAtt  aa  11%%  eerrrroorr  rraattee,,  oonn  aavveerraaggee,,  5588..44  ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  

wwoouulldd  eexxiisstt  iinn  tthhee  eennttiirree  ssyysstteemm..    EExxppeerriimmeennttaattiioonn  

sshhoowweedd  tthhaatt  tthhiiss  wwaass  ttoooo  llaarrggee  aann  eerrrroorr  rraattee..      UUssiinngg  

tthhee  llooggiicc  eessttaabblliisshheedd  eeaarrlliieerr,,  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhoossee  

ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  eexxiisstteedd  oonn  tthhee  lliinnee,,  oorr  oonn  aa  uusseedd  

sseeggmmeenntt  ooff  tthhee  LLUUTT  bbeeccaauussee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddeetteerriioorraattiioonn  

iinn  tthhee  oouuttppuutt  ccuurrvvee  wwaass  rreeccoorrddeedd..    FFuurrtthheerr    

eexxppeerriimmeennttss  sshhoowweedd  tthhaatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  33000000  eerrrroorrss  

iinn  tthhee  ssyysstteemm  pprroovveedd  ttoo  bbee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  tthhaatt  

ccoouulldd  bbee  ttoolleerraatteedd..    EEvveenn  aatt  33000000  eerrrroorrss,,  ssoommee  

ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  ssttiillll  eexxiisstteedd,,  bbuutt  ttoo  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  

lleesssseerr  eexxtteenntt  tthhaann  iinn  tthhee  66000000  eerrrroorr  ccaassee,,  aanndd  tthhee  

eerrrroorrss  wweerree  uussuuaallllyy  nneevveerr  eennccoouunntteerreedd  aass  tthhee  ssiiggnnaallss  

pprrooggrreesssseedd  tthhrroouugghh  tthhee  nneettwwoorrkk..    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  

RREENNAARROO  hhaass  rroouugghhllyy  tthhrreeee  ttiimmeess  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  bbiittss  

aass  RREENNNN,,  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  rruunn  oonn  RREENNNN  wwaass  ddoonnee  

uussiinngg  oonnllyy  11000000  eerrrroorrss..      NNooww  tthhaatt  tthhee  ttwwoo  nneettwwoorrkkss  

hhaavvee  bbeeeenn  hhaannddiiccaappppeedd  aaccccoorrddiinnggllyy,,  mmeeaanniinnggffuull  

ccoommppaarriissoonnss  ccaann  bbee  mmaaddee..    QQuuaalliittaattiivveellyy,,  RREENNAARROO  

sshhoowwss  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeennttss  oovveerr  RREENNNN  iinn  tthhee  

aarreeaa  ooff  rroobbuussttnneessss  aanndd  ffaauulltt  ttoolleerraannccee..    IInn  ffaacctt,,  wwhheenn  

ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  bbaassee  ccaassee,,  sshhoowwnn  iinn  ffiigg..  44,,  tthheerree  iiss  nnoo  

vviissiibbllee  ttrraaccee  ooff  eerrrroorrss  eexxiissttiinngg  iinn  tthhee  ssyysstteemm,,  iinnddeeeedd,,  

nnoo  eerrrroorr  eexxiissttss  iinn  tthhee  aaccttuuaall  oouuttppuutt..  

  

FFiigg..  44      RREENNAARROO  wwiitthh    00  EErrrroorrss  

FFiigg..  55      RREENNNN  wwiitthh  11000000  EErrrroorrss  

  

  

WWiitthh  tthheessee  ttwwoo  rreessuullttss  wwee  aarree  nnooww  aabbllee  ttoo  mmaakkee  aa  

sslliigghhttllyy  mmoorree  qquuaannttiittaattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  RREENNAARROO..    TThhee  

ffiittnneessss  ooff  aa  rruunn  wwaass  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  iinnvveerrssee  

ooff  tthhee  ssqquuaarree  ooff  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  aaccttuuaall  

oouuttppuutt  aanndd  tthhee  ddeessiirreedd  oouuttppuutt  pplluuss  oonnee  ii..ee..,,  

fitness
1

actual target
2

1
..  BBootthh  tthhee  

bbaassee  ccaassee  aanndd  tthhee  33000000  eerrrroorr  vveerrssiioonn  ooff  RREENNAARROO  

rreettuurrnneedd  aa  ffiittnneessss  vvaalluuee  ooff  1100..0033,,  wwhhiillee  RREENNNN  wwiitthh  

11000000  eerrrroorrss  rreettuurrnneedd  aa  vvaalluuee  ooff  00..3377..    IItt  iiss  nnooww  eeaassiillyy  

ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  RREENNNN  ssuuffffeerrss  ccoonnssiiddeerraabbllyy  wwhheenn  

eerrrroorrss  aarree  iinnttrroodduucceedd  ttoo  tthhee  ssyysstteemm..    MMeeaannwwhhiillee,,  

RREENNAARROO  iiss  ssttiillll  aabbllee  ttoo  ffuunnccttiioonn  ppeerrffeeccttllyy  bbeellooww  aa  

cceerrttaaiinn  tthhrreesshhoolldd  eerrrroorr  rraattee..  

  

NNeexxtt,,  aa  55--wwaayy  mmaajjoorriittyy  vvoottiinngg  sscchheemmee  wwaass  eemmppllooyyeedd,,  

tthhaatt  ccaann  ooff  ccoouurrssee,,  ccooppee  wwiitthh  ttwwoo  ssiimmuullttaanneeoouuss  eerrrroorrss  

aatt  tthhee  ssaammee  ggaattee..    IInn  tthhiiss  ccaassee  tthhee  bbiittssttrriinngg  iiss  nnooww  

11,,002255,,000000  bbiittss  lloonngg..    TThhiiss  ttiimmee  iinn  oorrddeerr  ttoo  hhaavvee  

ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  ffooooll  tthhee  vvoottiinngg  ggaattee  tthhrreeee  oorr  mmoorree  

iinnccoorrrreecctt  bbiittss  mmuusstt  ggoo  tthhrroouugghh  aatt  oonnccee..    AAss  eexxppeecctteedd  

tthhee  cceeiilliinngg  ffoorr  ttoottaall  eerrrroorrss  rroossee,,  bbuutt  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  

iinntteerreesstt  iiss  tthhaatt  tthhee  cceeiilliinngg  ffoorr  eerrrroorr  rraattee  aallssoo  rroossee  

sslliigghhttllyy..    WWiitthh  aa  33--wwaayy  vvoottiinngg  ggaattee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

ttoottaall  eerrrroorrss  aalllloowweedd  wwaass  aarroouunndd  00..448877%%,,  hhoowweevveerr,,  

wwiitthh  aa  55--wwaayy  ggaattee  tthhaatt  ppeerrcceennttaaggee  rroossee  00..3399%%  ttoo  

00..887788%%..    WWhhiillee  tthhiiss  rreessuulltt  iiss  ssoommeewwhhaatt  iinnttuuiittiivvee,,  iitt  

rreemmaaiinnss  iinntteerreessttiinngg  nnoonneetthheelleessss..    IInn  bbootthh  ccaasseess  tthhee  

eexxppeerriimmeennttss  sshhooww  tthhaatt  tthhee  ggaatteess  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  ccaattcchh  

aallll  eerrrroorrss  oorr  tthhee  iinnvvaalliidd  ddaattaa  wwiillll  ccaassccaaddee  tthhrroouugghh  tthhee  

eennttiirree  nneettwwoorrkk  aanndd  sseevveerreellyy  ccoorrrruupptt  tthhee  oouuttppuutt..    IInn  

aaddddiittiioonn,,  tthhee  uussee  ooff  aa  ccoonnvvoolluuttiioonn  wwiinnddooww  oonnllyy  

sseerrvveess  ttoo  aacccceennttuuaattee  tthhee  eerrrroorr..    TThhee  ssaammee  bbaassee  ccaassee  

wwaass  uusseedd  iinn  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt,,  aanndd  aa  RREENNNN  rruunn  wwiitthh  

11660000  eerrrroorrss  wwaass  uusseedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  ccoommppaarriissoonnss  ffoorr  tthhee  

ssaammee  rreeaassoonn  aass  cciitteedd  aabboovvee..  

FFiigguurree  44RREENNAARROO  ––  33--wwaayy  vvoottiinngg  ggaattee  --  33000000  eerrrroorrss  

FFiigguurree  55RREENNNN  --  11000000  eerrrroorrss  
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FFiigg..  66    RREENNAARROO  wwiitthh    11000000  EErrrroorrss  

  

  

  

FFiigg..  77    RREENNNN  wwiitthh      33000000  EErrrroorrss  

  

  

UUssiinngg  tthhee  ssaammee  ffiittnneessss  ddeeffiinniittiioonn,,  aa  55--wwaayy  RREENNAARROO  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  rreettuurrnnss  tthhee  ssaammee  vvaalluuee  ooff  1100..0033  aass  iinn  

tthhee  33--wwaayy  aanndd  bbaassee  ccaassee..    RREENNNN  tthhiiss  ttiimmee  rreettuurrnneedd  aa  

vvaalluuee  ooff  00..4466..    TThhiiss  ffiittnneessss  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  11000000  

eerrrroorr  ccaassee  ––  aann  eexxaammppllee  ooff  hhooww  tthhee  ppllaacceemmeenntt  ooff  

eerrrroorrss  ccoommeess  iinnttoo  ppllaayy  aanndd  ooff  tthhee  cchhooiiccee  ooff  ffiittnneessss  

ddeeffiinniittiioonn..    WWhheenn  tthheessee  ttwwoo  rreessuullttss  aarree  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  

aa  ssoolliidd  qquuaalliittaattiivvee  mmeeaassuurreemmeenntt  sshhoowwss  tthhee  ssuuppeerriioorriittyy  

ooff  RREENNAARROO  wwhheenn  eerrrroorrss  aarree  iinnvvoollvveedd..  

  

NNooww  tthhaatt  wwee  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  aann  eexxppeerriimmeennttaall  

ffoouunnddaattiioonn,,  wwee  wwoorrkk  bbaacckkwwaarrddss  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ffoorrmm  

aa  mmaatthheemmaattiiccaall  bbaassiiss  ffoorr  oouurr  ffiinnddiinnggss..    UUssiinngg  tthhee  

hhyyppeerr--ggeeoommeettrriicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  oonn  oouurr  33--wwaayy  vvoottiinngg  

sscchheemmee  wwiitthh  33000000  eerrrroorrss,,  wwee  ccaann  ccoonncclluuddee  tthhaatt  aa  

ggiivveenn  sseett  ooff  tthhrreeee  ssiiggnnaallss  hhaass  aa  77..1111ee--33%%  cchhaannccee  ooff  

hhaavviinngg  ttwwoo  oorr  mmoorree  eerrrroorrss..    WWiitthh  aa  ttoottaall  ooff  220055220000  

rreedduunnddaanntt  sseettss--ooff--tthhrreeee  iinn  tthhee  nneettwwoorrkk,,  tthhee  bbiinnoommiiaall  

ddiissttrriibbuuttiioonn  sshhoowwss  uuss  tthhaatt  1144..5599  eerrrroorrss  aarree  eexxppeecctteedd  

ttoo  eexxiisstt  iinn  tthhee  ssyysstteemm..    EExxppeerriimmeennttaattiioonn  sshhoowwss  tthhaatt  

tthhiiss  nnuummbbeerr  iiss,,  oonn  aavveerraaggee,,  1144..1188..    NNooww  wwee  mmoovvee  

oonnttoo  hhooww  mmaannyy  eerrrroorrss  aarree  aaccttuuaallllyy  eennccoouunntteerreedd  

dduurriinngg  tthhee  rruunn..    GGiivveenn  tthhaatt  vvoottiinngg  ggaatteess  aarree  uusseedd  2200  

ttiimmeess  ((ttwwoo  rroowwss  ooff  tteenn  iinnppuuttss//oouuttppuuttss))  iinn  eeaacchh  

nneeuurroonn,,  tthheerree  aarree  2200  nneeuurroonnss,,  aanndd  tthhee  nneettwwoorrkk  ggooeess  

tthhrroouugghh  112200  iitteerraattiioonnss,,  vvoottiinngg  ggaatteess  aarree  uuttiilliizzeedd  aa  

ttoottaall  ooff  4488000000  ttiimmeess..    UUssiinngg  tthhiiss  aass  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

ttrriiaallss  iinn  tthhee  bbiinnoommiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  wwee  aarrrriivvee  aatt  aann  

eexxppeecctteedd  vvaalluuee  ooff  33..4411  ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  dduurriinngg  aa  

ssiinnggllee  rruunn  oonn  33--wwaayy  vvoottiinngg  RREENNAARROO  nneettwwoorrkk..  TThhiiss  

rreessuulltt  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  oouurr  ffiinnddiinnggss..  TThhee  hhyyppeerr--

ggeeoommeettrriicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  aassssuummeess  tthhaatt  eeaacchh  sseett  ooff  tthhrreeee  

vvootteerrss  iiss  eeqquuaallllyy  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..  HHoowweevveerr,,  ssiiggnniiffiiccaanntt  

ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  bbiittss  aarree  nnoott  uusseedd  aass  tthhee  

ssiiggnnaallss  pprrooggrreessss  tthhrroouugghh  tthhee  nneettwwoorrkk..    BBeessiiddeess  tthhiiss  

ffaacctt,,  33..4411  mmuusstt  aallssoo  bbee  vviieewweedd  aass  aann  iinnffllaatteedd  eessttiimmaattee,,  

bbeeccaauussee  77..1111ee--33%%  rreepprreesseennttss  tthhee  ooddddss  ooff  hhaavviinngg  aann  

eerrrroorr  iinn  aannyy  sseett--ooff--tthhrreeee  ssiiggnnaall,,  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ooff  tthhee  

sseett  ggooiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  vvoottiinngg  ggaattee..    AAllssoo,,  aass  wwaass  ssttaatteedd  

pprreevviioouussllyy,,  wwiitthh  33000000  eerrrroorrss,,  RREENNAARROO  aallwwaayyss  hhaadd  

ccoonnccuurrrreenntt  eerrrroorrss  pprreesseenntt..  HHoowweevveerr,,  tthhoossee  eerrrroorrss  wweerree  

nneevveerr  rreeaalliizzeedd  aass  pprreevviioouussllyy  cciitteedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,  

bbeeccaauussee  33000000  eerrrroorrss  rreepprreesseennttss  tthhee  cceeiilliinngg,,  RREENNAARROO  

hhaass  bbeeeenn  kknnoowwnn  ttoo  ffaaiill,,  oonn  ooccccaassiioonn,,  wwhheenn  33000000  

eerrrroorrss  wweerree  pprreesseenntt..  

  

66..      SSuummmmaarryy  aanndd  FFuuttuurree  WWoorrkk  
  

WWhhiillee  RREENNAARROO  cceerrttaaiinnllyy  hhaass  lliimmiittss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  eerrrroorrss  tthhaatt  ccaann  bbee  ccoorrrreecctteedd,,  iitt  rreepprreesseennttss  aa  

ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeenntt  oovveerr  RREENNNN  iinn  tteerrmmss  ooff  

rroobbuussttnneessss..    BBeenneeaatthh  aa    cceerrttaaiinn  tthhrreesshhoolldd  lleevveell  ooff  eerrrroorr  

rraattee,,  aallll  eerrrroorrss  aarree  ccoorrrreecctteedd  tthhrroouugghh  tthhee  vvoottiinngg  ggaatteess..    

AAtt  eerrrroorr  rraatteess  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  tthhrreesshhoolldd  rraattee,,  tthhee  

eerrrroorrss  ccaann  oovveerrllooaadd  tthhee  ggaattee,,  pprroovviiddiinngg  iinnvvaalliidd  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk  wwhhiicchh  wwiillll  

ccaassccaaddee  uunncchheecckkeedd  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  rruunn..  

  

FFoorr  ffuuttuurree  wwoorrkk,,  mmaannyy  ppoossssiibbiilliittiieess  lliiee  ooppeenn..  FFoorr  

eexxaammppllee,,  oonnee  ccoouulldd  eessttiimmaattee  tthhee  aammoouunntt  ooff  hheeaatt  

ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  iirrrreevveerrssiibbllee  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ggaatteess  iinn  

tthhee  RREENNAARROO  mmooddeell..  PPeerrhhaappss  ootthheerr  aapppprrooaacchheess  ttoo  

ccrreeaattiinngg  rroobbuussttnneessss  ttoo  ffaauullttss  ccoouulldd  bbee  eennvviissiioonneedd,,  ee..gg..  

eerrrroorr  ccoorrrreeccttiinngg  ccooddeess..  AAnnootthheerr  ttooppiicc  wwhhiicchh  nneeeeddss  

aaddddrreessssiinngg  iiss  hhooww  ttoo  ccoonnssttrruucctt  ssuucchh  cciirrccuuiittss..  IIff  tthhee  

ttyyppee  ooff  cciirrccuuiittss  eennvviissiioonneedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  ccaann  bbee  mmaaddee  

ttoo  ggeenneerraattee  lliittttllee  hheeaatt,,  tthheenn  33DD  cciirrccuuiittrryy  bbeeccoommeess  

ppoossssiibbllee..  HHooww  wwoouulldd  oonnee  pprrooggrraamm  ssuucchh  cciirrccuuiittss,,  ee..gg..  

hhooww  ttoo  ffiillll  tthhee  LLUUTTss  iinn  tthhee  ssuubb--nnooddeess??  OOnnee  iiddeeaa  

mmiigghhtt  bbee  ttoo  sseenndd  iinn  ssiiggnnaallss  ffrroomm  22  ffaacceess  ooff  tthhee  ccuubbee..  

WWhheenn  tthheeyy  ccoolllliiddee,,  aa  bbiitt  iiss  ssttoorreedd  aatt  tthhee  ccoolllliissiioonn  

ppooiinntt..  IInnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  ssuucchh  aa  pprrooppoossaall  

wwoouulldd  bbee  wwoorrtthhyy  ooff  aannootthheerr  rreesseeaarrcchh  ppaappeerr..  

  
  

RReeffeerreenncceess  
  

[[BBeennnneett  11997733]]  ““LLooggiiccaall  RReevveerrssiibbiilliittyy  ooff  

CCoommppuuttaattiioonn””,,  CC..  HH..  BBeennnneett,,  IIBBMM  JJ..  RReess..  DDeevv..  VVooll..  

1177,,  11997733,,  pppp  552255--553322..  

  

FFiigguurree  66RREENNAARROO  --  55--wwaayy  vvoottiinngg  ggaattee  --  99000000  eerrrroorrss  

FFiigguurree  77RREENNNN  --  11660000  eerrrroorrss  
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[[ddee  GGaarriiss  eett  aall  22000022  ]]  ““RReevveerrssiibbllee  EEvvoollvvaabbllee  

NNeettwwoorrkkss  ::  AA  RReevveerrssiibbllee  EEvvoollvvaabbllee  BBoooolleeaann  NNeettwwoorrkk  

AArrcchhiitteeccttuurree  aanndd  MMeetthhooddoollooggyy  ttoo  OOvveerrccoommee  tthhee  HHeeaatt  

GGeenneerraattiioonn  PPrroobblleemm  iinn  MMoolleeccuullaarr  SSccaallee  BBrraaiinn  

BBuuiillddiinngg””,,  HHuuggoo  ddee  GGaarriiss,,  JJoonnaatthhaann  DDiinneerrsstteeiinn,,  

RRaavviicchhaannddrraa  SSrriirraamm,,  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  22000022  

NNAASSAA//DDooDD  CCoonnffeerreennccee  oonn  EEvvoollvvaabbllee  HHaarrddwwaarree,,  1155--

1188  JJuullyy,,  22000022,,  AAlleexxaannddrriiaa,,  VViirrggiinniiaa,,  pp227744,,  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//RREENNNN..ppddff  oorr  

..ppss  

  

[[FFeeyynnmmaann  11999966]]  RR..PP..  FFeeyynnmmaann,,  ““FFeeyynnmmaann    LLeeccttuurreess  

oonn  CCoommppuuttaattiioonn””,,  eedd..  AA..JJ..GG..  HHeeyy  &&  RR..  WW..  AAlllleenn,,  

AAddddiissoonn  WWeesslleeyy,,  11999966..    

  

[[FFrreeddkkiinn  &&  TTooffffoollii  11998822]]  EEddwwaarrdd  FFrreeddkkiinn  &&  

TToommmmaassoo  TTooffffoollii,,  ““CCoonnsseerrvvaattiivvee  LLooggiicc””,,  IInntt..  JJoouurrnnaall  

ooff  TThheeoorreettiiccaall  PPhhyyssiiccss,,  2211,,  221199,,  11998822..  

  

[[HHaallll  11999933]]  ““AAnn  EElleeccttrrooiidd  SSwwiittcchhiinngg  MMooddeell  ffoorr  

RReevveerrssiibbllee  CCoommppuutteerr  AArrcchhiitteeccttuurreess””,,  PPhhyyssCCoommpp  9922,,  

IIEEEEEE  PPrreessss,,  LLooss  AAllaammiittooss,,  CCAA,,  11999933..  

  

[[HHeennnneessssyy  &&  PPaatttteerrssoonn,,  11999966]]  JJoohhnn  LL..  HHeennnneessssyy  &&  

DDaavviidd  AA..  PPaatttteerrssoonn,,  ““CCoommppuutteerr  AArrcchhiitteeccttuurree  ::  AA  

QQuuaannttiittaattiivvee  AApppprrooaacchh””,,  MMoorrggaann  KKaauuffmmaannnn,,  11999966..    

  

[[HHeeyy  22000022]]  eedd..  AA..  JJ..  GG..  HHeeyy,,  ““FFeeyynnmmaann  aanndd  

CCoommppuuttaattiioonn””,,  WWeessttvviieeww  PPrreessss,,  22000022..  

  

[[KKoorrkkiinn  eett  aall  11999988]]  ""AA  SSppiikkee  IInntteerrvvaall  IInnffoorrmmaattiioonn  

CCooddiinngg''  RReepprreesseennttaattiioonn  ffoorr  AATTRR''ss  CCAAMM--BBrraaiinn  

MMaacchhiinnee  ((CCBBMM))"",,  MMiicchhaaeell  KKoorrkkiinn,,  HHuuggoo  ddee  GGaarriiss,,  

NNoorrbbeerrttoo  EEiijjii  NNaawwaa,,  IInntt..  CCoonnff..  oonn  EEvvoollvvaabbllee  

SSyysstteemmss,,  SSeepptt..  2244--2266,,  LLaauussaannnnee,,  SSwwiittzzeerrllaanndd,,  

hhttttpp::////wwwwww..ccss..uussuu..eedduu//~~ddeeggaarriiss//ppaappeerrss//iicceess9988--

ffiinnaall..ppddff  

  

[[LLaannddaauueerr  11996611]]  ““IIrrrreevveerrssiibbiilliittyy  aanndd  HHeeaatt  GGeenneerraattiioonn  

iinn  tthhee  CCoommppuuttiinngg  PPrroocceessss””,,  RR..  LLaannddaauueerr,,  IIBBMM  JJ..  RReess..  

DDeevv..  VVooll..  55,,  11996611,,  pppp  118833--119911..  

  

[[LLeeffff  &&  RReexx  11999900]]  eeddss..  HH..SS..  LLeeffff  &&  AA..  FF..  RReexx,,  

““MMaaxxwweellll’’ss  DDeemmoonn  ::  EEnnttrrooppyy,,  IInnffoorrmmaattiioonn,,  

CCoommppuuttiinngg””,,  PPrriinncceettoonn  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  11999900..  

  

[[LLeeffff  &&  RReexx  22000033]]  eeddss..  HH..SS..  LLeeffff  &&  AA..  FF..  RReexx,,  

““MMaaxxwweellll’’ss  DDeemmoonn  22::  EEnnttrrooppyy,,  CCllaassssiiccaall  aanndd  

qquuaannttuumm  IInnffoorrmmaattiioonn,,  CCoommppuuttiinngg””,,  IInnssttiittuuttee  ooff  

PPhhyyssiiccss  PPuubblliisshhiinngg,,  22000033..  

  

[[MMaarrggoolluuss  22000022]]  ““CCrryyssttaalllliinnee  CCoommppuuttaattiioonn””,,  CChh..  1188  

iinn  bbooookk  ““FFeeyynnmmaann  aanndd  CCoommppuuttaattiioonn  ::  EExxpplloorriinngg  tthhee  

LLiimmiittss  ooff  CCoommppuutteerrss””,,  eedd..  AA..JJ..GG..  HHeeyy,,  WWeessttvviieeww  

PPrreessss,,  22000022....    

  

[[TTooffffoollii  11998844]]  RR..  TTooffffoollii,,  ““CCoommmmeenntt  oonn    

““DDiissssiippaattiioonn  iinn  CCoommppuuttaattiioonn””,,  PPhhyyss..  RReevv..  LLeett..  5533..  

11220044,,  11998844..  

  

[[WWaallllss  &&  MMiillbbuurrnn  11999944]]  DD..  FF..  WWaallllss,,  GG..  JJ..  MMiillbbuurrnn,,  

““QQuuaannttuumm  OOppttiiccss””,,  SSpprriinnggeerr  VVeerrllaagg,,  11999944..    
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