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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการออกแบบสวนควบคุมสําหรับ
หนวยประมวลผลแบบแสตกขนาด 16 บิต เพือ่ ใชใน
ระบบฝ ง ตั ว การออกแบบต อ งคํานึ งถึ ง การประหยัด
ทรัพยากร ทางเดินขอมูลทีเ่ รียบงาย และคําสัง่ ทีเ่ พียงพอ
ตอการใชงาน เพื่อตองการใหสังเคราะหไดจริงบนวงจร
รวมจึงไดออกแบบหนวยประมวลผลใหไมซับซอน มี
การทดลองการทํางานจริง บน เอฟพีจีเอ และวัดผลการ
ทํางานตางๆออกมาไดอยางถูกตอง ผลการสังเคราะหวง
จรรวม มีการใชทรัพยากรจํานวน 5413 เกทสมมูล และ
ทํางานไดทค่ี วามถีส่ งู สุด 46 เมกกะเฮริตซ

1. บทนํา
ในป จ จุ บั นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต วงจรรวมไดพัฒนา
อยางกาวกระโดดคือมีการพัฒนารวดเร็วมากตามกฏของ
มัวล (Moore’s Law) ทําใหสามารถพัฒนาวงจรรวมใหมี
ประสิทธิภาพไดมากขึน้ เปนเทาตัวภายในเวลาไมเกิน 18
เดือน จึงทําใหมีพัฒนาวงจรรวมออกมาใหมีคุณสมบัติ
ตางๆ เชน พัฒนาใหประหยัดพลังงาน หรือสามารถ
เคลื่ อ นย า ยได โดยง า ย ระบบฝงตัวเปนระบบที่ตองมี
สมรรถนะในการคํานวณ ประหยัดพลังงาน เคลื่อนยาย

ไดโดยงาย มีทรัพยากรขนาดเล็กและไมซบั ซอน[1] ทุก
อยางของระบบฝงตัวจะตองทําบนอุปกรณที่มีใหใชอยาง
ประหยัด และขอดีอีกประการหนึ่งของการออกแบบ
สถาปตยกรรมใหไมซบั ซอนนัน้ คือ จะสังเคราะหลงบน
วงจรรวมจริงๆไดเพราะยังมีความตางกันอยูพอสมควร
ระหว า งการสั ง เคราะห ล งบนเทคโนโลยีเอฟพีจีเอกับ
เทคโนโลยีการสังเคราะหดวยวงจรรวมเฉพาะกิจ(ASIC)
[2]
บทความนี้จึงไดนําเสนอหนวยประมวลผลที่คํานึงถึง
ประสิทธิภาพภายใตทรัพยากรและหนวยความจําทีจ่ าํ กัด
เป น หลั ก มี ก ารพั ฒ นาหน ว ยประมวลผลแบบแสตก
เพราะประโยชนประการหนึ่งของการเก็บขอมูลแบบแส
ตก คือภาษาเครื่องนั้นมีขนาดเล็กและการเปลี่ยนจาก
ภาษาระดับสูงมาเปนภาษาเครื่องนั้นยังมีความใกลเคียง
กันอีกดวย

2. การออกแบบหนวยประมวลผล
2.1 ชุดคําสัง่
ชุดคําสัง่ อยูใ นรูปแบบ ไบตโคด มีคําสั่งทั้งหมด 25
คําสัง่ แบงกลุม ตามจํานวนตัวถูกกระทํา(Operand) ได 3
แบบคือ 1) ไมมตี วั ถูกกระทํา 2) มีตวั ถูกกระทําหนึง่ ไบต
3) มีตวั ถูกกระทําสองไบต

มีการใชเรจิสเตอรทั้งหมด 4 ตัวดังนี้ 1) TOS (Top
Of Stack) มีไวเพือ่ เพิม่ ความเร็วในการเขาถึงขอมูลเพราะ
โดยเอาขอมูลตัวบนสุดของแสตกมาเก็บรอไวเลยจึงไม
ตองติดตอผานหนวยความจํา 2) SP (Stack Pointer) เปน
ตัวชี้บอกจุดเริ่มตนของแสตก 3) FP (Frame Pointer)
เปนตัวบอกจุดสิ้นสุดการทํางานของโปรแกรม และ 4)
PC (Program Counter) ตัวบอกตําแหนงของคําสั่ง
คําสั่งทางคณิตศาสตรจะกระทํากับตัวบนสุดของแส
ตก 2 ตัว บางคําสั่งจะทํากับตัวบนสุดของแสตกตัวเดียว
และคําสัง่ LD และ ST จะทํากับหนวยความจําสวนกลาง
(Global Memory) สวน GET และ PUT จะกระทํากับ
หน ว ยความจํ า ท อ งถิ่ น ภายในแอคติ เ วชั น เรคอร ด
(Activation Record) ซึง่ ถูกชีโ้ ดยเรจิสเตอร FP เชนคําสัง่
CALL จะมีการสรางแอคติเวชันเรคอรดใหมขน้ึ มาและ
จะมีการสงผานตัวแปร โดยเขาไปเขียนที่แอคติเวชันเร
คอรดของตัวทีเ่ รียกสวนคําสัง่ RET แบบมีการคืนคาจะ
สงผานคาทางเรจิสเตอร TOS ดวย
2.2 ระบบทางเดินขอมูล
หนวยประมวลผลมีขนาดความกวางของขอมูล 16
บิต และมีการใชเรจิสเตอร 4 ตัวตามทีก่ ลาวมาในหัวขอ
2.1
เรจิ ส เตอร อื่ น ๆ ที่ ใ ช ภ ายในมี IR (Instruction
Register) เก็บคําสั่งปจจุบัน FF เก็บขอมูลชัว่ คราว MAR
(Memory Address Register) เก็บที่อยูเพื่อติดตอกับ
หนวยความจํา หนวยเลขและตรรกะ (Arithmetic and
Logic Unit, ALU) มีฟง กชนั พืน้ ฐานเชน บวก ลบ เลื่อน
บิต เปรียบเทียบ เปนตน ขอมูลจากหนวยเลขและตรรกะ
จะส ง กลั บ ไปยั งบั ส ข อ มู ล (DBUS) โดยผ า นตั ว กั น
(BUF) ตัวเลือก (MUXs) จะดึงขอมูลทีละไบตปอนสู IR
(ดูรูปที่ 1)

2.3 การดึงขอมูลโดยใชสัญญาณนาฬิกาสองเฟส
ในการออกแบบหนวยประมวลผลแตเดิมใชสัญญาณ
นาฬิกาเพียงขอบเดียว คือขอมูลทุกอยางจะเปลี่ยนแปลง
ที่ขอบขาขึน้ ของสัญญาณนาฬิกา ดังนั้นในการสงขอมูล
จากเรจิ ส เตอร จ ากตั ว หนึ่ ง ไปยั ง อี ก ตั ว หนึ่ ง ต อ งใช
สัญญาณนาฬิกาสองรอบ รอบแรกปลอยขอมูลจากเรจิส
เตอรหนึ่งลงบัส รอบสอง อานขอมูลจากบัสเขียนเขาสูเร
จิสเตอรสอง ขอดีของวิธีนี้คือวงจรงายไมซับซอน แตมี
ขอเสียคือชา รูปที่ 2 แสดงลําดับการควบคุมของคําสัง่
บางคําสัง่ เชนคําสัง่ บวกใช 7 รอบ (Binary add) การเพิม่
ความเร็วทําไดโดยลดจํานวนรอบของการควบคุม โดย
ใหการสงขอมูลเกิดในรอบเดียวเปนสองเฟส เฟสแรก
อ า นข อ มู ล จากเรจิ ส เตอร เฟสสองเขี ย นข อ มู ลลงเรจิส
เตอร การใช สั ญ ญาณนาฬิ ก าสองเฟสทําได โ ดยใหมี
สัญญาณนาฬิกาสองสัญญาณทีต่ า งเฟสกัน 180 องศาตาม
รูป 3

Read

Write

1
Read
2
Write

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสัญญาณนาฬิกา
แบบเดิมกับสองเฟส

เปรี ย บเที ย บลํ า ดั บ การควบคุ ม ของการอ า นคํ า สั่ ง
(Instruction Fetch) แบบเดิมใชจาํ นวน 4 รอบแลวบวก
หนึง่ เขากับตัวชีโ้ ปรแกรม ดังตอไปนี้
1. PC ผาน ALU ไป TBUS
2. เก็บคาจาก TBUS ไป MAR แลวอานคําสัง่ จาก
หนวยความจํา
3. หลังจากอานคําสั่งจากหนวยความจําแลวเอาคา
ไปเก็บไวที่ IR และเพิ่มคา PC ขึ้นหนึ่ง ผานทาง
TBUS
4. TBUS แลวทําผาน buf ไป DBUS กลับมาเขียน
PC
สวนลําดับควบคุมแบบสองเฟสใช 3 รอบดังนี้
1. PC ผาน ALU ไป TBUS แลว TBUS ไป MAR
2. อานคําสัง่ จากหนวยความจําแลวเอาไปไวท่ี IR
3. PC ผาน ALU ทํา +1 แลวทําผาน buf กลับมา
เขียน PC
รูปที่ 2 แสดงการการทํางานของคําสัง่ บางคําสัง่ ภายใน
หนวยประมวลผล
การทําเชนนีจ้ าํ นวนรอบของการควบคุมจะลดลง ถา
ความถี่ สั ญ ญาณนาฬิ ก าเท า เดิ ม การทํางานของหน ว ย
ประมวลผลจะเร็วขึน้ เชน ตัวอยางที่ 1
ตัวอยางที่ 1 แสดงลําดับของการทํางานในการอานคําสัง่
ดวยสัญญาณเฟสเดียวกับสองเฟส
//Single Phase Clock
…
1 PC -> alu (PASS1)
2 Tbus -> mar(shift), MemRead
3 Dbus -> mux8 -> IR, Pc - > alu (INC1)
4 Tbus -> mar(shift),tbus -> dbus
,dbus -> PC
//Double Phase Clock
Phase1
…
1 PC -> alu
(PASS1)
2 MemRead
3 Pc -> alu (INC1)

Phase2
…
Tbus -> mar
Dbus -> mux8 -> IR
Tbus ->dbus, dbus ->
PC

จากการทดลองพบวาความเร็วมิไดเพิ่มเปนสองเทา
เพราะทางเดินขอมูลแบบเดิมยังมีบางสวนที่ทําขนานกัน
ไปได เชนขั้นที่ 3 ของแบบเดิมทําสองอยางพรอมกัน คือ
ขอมูลจาก DBUS ไป IR พรอมกับ PC+1 ไป TBUS
อยางไรก็ตามลําดับการควบคุมในแบบสองเฟสก็ลดลง
โดยวัดจากจํานวนเสตทแบบเดิมใช 75 เสตท แบบสอง
เฟสมี 57 เสตท
2.4 ความสัมพันธระหวางชุดคําสัง่ กับภาษาระดับสูง
การออกแบบที่ ผ า นมาทั้ ง หมดนี้ มี ก ารคํานึ ง ความ
สัมพันธระหวางภาษาระดับสูงกับภาษาเครื่อง เพื่อลด
ชองวางระหวางภาษา จะไดโคดที่มีขนาดเล็ก ตัวอยางที่
2 แสดงโปรแกรมในภาษาระดับสูงเพื่อบวกเลขจาก
หนึ่ง ถึง สิบ ตัวอยางที่ 3 แสดงโปรแกรมภาษาเครือ่ ง
ของหนวยประมวลผลแบบแสตกที่แปลมาจากโปรแกรม
ในตัวอยางที่ 2 โดยตรง จะเห็นไดวา ภาษาทัง้ สองมีความ

คลายกันอยางมากซึ่งจะทําใหชว ยลดชองวางในการแปล
ภาษาจึงทําใหเขียนตัวแปลภาษาไดงายขึ้นโปรแกรมที่
เปนภาษาเครือ่ งก็อา นเขาใจไดงา ยเชนกัน
ตัวอยางที่ 2 แสดงโปรแกรมของภาษาระดังสูง
//sum from a to b, s is a local
to sum a b | s =
s = 0
while a <= b
s = s + a
a = a + 1
s
to main =
print sum 1 10

ตัวอยางที่ 3 โปรแกรมภาษาเครือ่ ง
:sum
LIT 0,
:loop
GET a,
GET s,
GET a,
:exit
GET s,

PUT s,
GET b, LE, JF exit,
GET a, ADD, PUT s,
LIT 1, ADD, PUT a, JMP loop
RETV

:main
LIT 1, LIT 10, CALL sum, SYS print
end

(1- (t2 / t1)) ไดคาเฉลี่ย 31 เปอรเซ็นต จากทุกโปรแกรม
ทีท่ ดลองตามตารางที่ 2 ถาคํานวณจํานวนรอบตอคําสัง่
(Cycle Per Instruction , CPI) ของทั้งสองแบบจะไดดังนี้
(CPI1 = t1/I1 CPI2 = t2/I2) CPI1 = 12.58 CPI2 = 8.61
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ประมวลผล
โปรแกรม I1
t1
t2
Speedup
bubble
11925 147731 100638
0.318
hanoi

2317

29696

20419

0.312

matmul

13886

182235

126338

0.306

5469

69301

47547

0.313

765141 8909675 5963164

0.330

perm
queen
quick

3972

49687

34099

0.313

sieve

17151

221670

151870

0.314

เฉลี่ย

0.315

3. ผลการทดลอง
ในการวั ด ผลการทดลองใช โ ปรแกรมเพื่ อ ทําการ
ทดลองทั้งหมด 7 โปรแกรม ใหทดสอบทุกคําสั่ง เพื่อทํา
การเปรียบเทียบความเร็วการทํางานของหนวยประมวล
ผลที่ใชสัญญาณนาฬิกาเดียวกับหนวยประมวลผลที่ใช
สัญญาณนาฬิกาสองเฟส การทดลองใชโปรแกรมจําลอง
การทํางานที่สามารถวัดจํานวนสัญญาณนาฬิกาไดอยาง
ถูกตองตามความจริง ไดผลตามตารางที่ 2
โปรแกรมทั้งเจ็ดทดสอบการวน การเรียกแบบเวียน
เกิด การคํานวณเมตริกซ การเรียงลําดับ เปนตน ขอมูลที่
เก็บไดคือจํานวนคําสั่งที่ใช (I1) จํานวนรอบการควบคุม
ที่ใชเพื่อทํางานใหเสร็จของหนวยควบคุมแบบเดิม (t1)
และของหนวยควบคุมทีใ่ ชสญ
ั ญาณนาฬิกาสองเฟส (t2)
จาก t1 และ t2 คํานวณความเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ (Speedup)

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนครั้งที่ใชในการ
ประมวลผลของโปรแกรมทดลอง
โปรแกรม
CPI1
CPI2
bubble

12.38

8.44

hanoi

12.82

8.81

matmul

13.12

9.1

perm

12.67

8.69

queen

11.65

7.79

quick

12.51

8.58

sieve

12.93

8.86

เฉลี่ย

12.58

8.61

จํานวนทรั พ ยากรที่ ใ ช ก็ แ ตกต า งกั นดั ง ตารางที่ 4
เปรียบเทียบทรัพยากรในการสังเคราะหหนวยประมวล
ผลทั้งสองแบบและนําหนวยประมวลผลอีก 2 ตัวทีห่ ามา
ไดจาก opencores.org [3] มาเปรียบเทียบดวย คือ C16
เปนหนวยประมวลผลแบบ 16 บิตที่ใชเรจิสเตอรเปน
หลัก และ T80 ที่เปนหนวยประมวลผลขนาด 8 บิตจะ
เห็นวาการใชทรัพยากรของหนวยประมวลผลที่นําเสนอ
นั บ ว า ต่ําเมื่ อ เที ย บกับหนวยประมวลผลตัวอื่นๆ และ
สมรรถนะก็ใชไดโดยดูจากความถีส่ ญ
ั ญาณนาฬิกา
ตารางที4่ ผลการสังเคราะหหนวยประมวลผลตางๆ
Processor
Frequency Equivalence gate
Stack Single Phase
45 MHz
6,497
C16
40 MHz
N/A
T80
33 MHz
15,009
Stack Double Phase
46 MHz
5413

4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
เครือ่ งเสมือนจาวา (Java Virtual Machine) เปนงาน
วิจยั ทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีใ่ ชชดุ คําสัง่ แบบแสตก [4] ซึ่งจะถูก
ฝงตัวเขาไปในเว็บเบราวเซอร และงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง
คือ พิโคจาวาชิพ ซึ่งปจจุบันไดผลิตชิพออกมาในเชิง
พาณิชย [5] งานวิจัย [6] ไดมกี ารออกแบบฮารดแวรใหมี
ความสามารถทางดานการทํางานของจาวาไบตโคดเพื่อ
ใหทํางานบนหนวยคอมพิวเตอรแบบระบบ
เรจิสเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่กลาวมาเหลานี้เนนที่สมรรถนะเปนสําคัญตาง
จากตัวประมวลผลในบทความนี้ที่คํานึงถึงการประหยัด
ทรัพยากรเปนสําคัญ

5. สรุป
ผลการทดลองพบวา หนวยประมวลผลทีใ่ ชสญ
ั ญาณ
นาฬิกาสองเฟสนีส้ ามารถทํางานไดเร็วกวาแบบสัญญาณ

นาฬิกาเดียว เพราะในแตละรอบการทํางานของหนวย
ประมวลผลที่ใชสัญญาณนาฬิกาสองเฟสนั้นสามารถทํา
ได 2 อยางในหนึง่ รอบการทํางาน คือทําไดทง้ั สัญญาณ
ขาขึ้ น และขาลง ถ า เที ย บกั บ หน ว ยประมวลผลแบบ
สัญญาณนาฬิกาเดียว และจากผลการทดลองพบไดวา
หนวยประมวลผลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดโดยไม
ขึ้ น กั บ ชนิ ด ของคําสั่ ง เลย เพราะจากการทดลองจาก
โปรแกรม จะเห็นไดวาสามารถลดเวลาในการประมวล
ผลไดประมาณ 31 เปอรเซ็นตใกลเคียงกันทุกโปรแกรม
การทดลอง และเปรียบเทียบกับหนวยประมวลผลที่ได
ของโอเพนคอร[3] แลวพบวาหนวยประมวลผลแบบแส
ตกนีม้ าขนาดวงจรทีเ่ ล็กเปนทีน่ า พอใจ
นอกจากนี้ จ ากการสั ง เคราะห ว งจรพบว า หน ว ย
ประมวลผลที่ใชสัญญาณนาฬิกาสองเฟสยังไดขนาดที่
เล็กลงกวาหนวยประมวลผลที่ใชสัญญาณนาฬิกาเดียว
วงจรมีขนาดเล็ก คือใชเพียงแค 5413 เกทสมมูลเทานั้น
และยังสามารถทํางานที่ความถี่สูงสุดจากการสังเคราะห
ไดถงึ 46 เมกกะเฮิรต อีก ดวย
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