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Sammendrag 

 
Fokuset på laveffekts design av prosessorer til trådløse sensor nettverk har økt betraktelig 
de siste årene. Det har blitt designet prosessorkjerner som bruker ned mot 1 picoJoule per 
instruksjon, og anveldelsene ligger i alt fra å hente data fra omgivelser til medisinsk 
overvåkning.  
 
Oppgaven tar for seg implementasjonen av to slike laveffekts prosessorer som kan brukes 
i trådløse sensor nettverk.  
For hver av prosessorene har det blitt laget et instruksjonsett, hvor fokuset har ligget i å 
minimalisere strømforbruket. Instruksjonssettet har en lengde på 8 og 12 bit, og oppgaven 
presenterer en løsning på hvordan disse har blitt realisert.  
Videre blir arkitekturene for prosessorene introdusert, sammen med en redegjørelse for 
komponentene som har blitt brukt. Her har fokuset ligget på å ha en enkel oppbygning av 
arkitekturen, slik at man får et lavt forbruk av logiske komponenter. 
 
Begge prosessorene er skrevet i VHDL og  har blitt analysert med simuleringer i 
ModelSim. Videre har prosessorene blitt implementert i en FPGA av typen SPARTAN-
3E fra Xilinx Inc, og ChipScope Pro har blitt brukt til direkte analysering av prosessorene 
på FPGA-en.  
 
Resultatene fra syntetiseringen av prosessorene viser at det blir brukt omlag 5% av 
logikken på FPGA-en. For å få testet mest mulig av funksjonaliteten til prosessorene har 
det blitt skrevet 5 programmer, og resultatene viser at forholdet for den gjennomsnittlige 
lengden av programmene til prosessorene ligger på 58%. Videre blir instruksjonssettene 
sammenlignet med instruksjonssett fra tidligere design av laveffekts prosessorer.  
 
Diskusjonen av implementasjonen med forslag til forbedringer blir presentert på slutten 
av oppgaven.  
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Kapittel 1: Introduksjon 

Teknologien spiller en sentral rolle for hvordan menneskene opplever hverdagen, og 
elektroniske enheter som mobiltelefon og datamaskiner har vært under konstant utvikling 
de siste årene. De teknologiske fremskrittene innenfor prosessorteknologi har resultert i at 
man har hatt en eksponentiell vekst av antall transistorer som kan bli plassert på en 
integrert krets [1]. Dette har gitt oss muligheten til å masseprodusere billige 
mikroprosessorer, som er i stand til å utføre simple oppgaver. Mikroprosessorer kan bli 
implementert i mikrokontrollere, som er med på å simplifisere hverdagen til mennesket. 
Mikrokontrollere finner man overalt i samfunnet, i alt fra MP3-spillere til vaskemaskiner, 
og det er et ubegrenset marked for disse databrikkene. For eksempel rapporterte det 
kommersielle selskapet, Microchip Technology Inc, at de i 2008 hadde sendt ut 
tilsammen 6 milliarder mikrokontrollere i verden [2]. 
Mikrokontrollere er en liten datamaskin som er implementert på en integrert krets. Denne 
kretsen består av en simpel prosessor sammen med et minne for program og data, og det 
kan legges til komponenter som klokketellere, oscillatorer, flash og lignende som utvider 
funksjonaliteten. Mikrokontrolleren er i stand til å utføre handlinger som er basert på 
stimuli fra brukeren eller andre elektroniske enheter, og operasjonen bestemmes av 
instruksjonen i programminnet. Dette gjør at prosessoren kan utføre komplekse 
operasjoner for en svært billig penge. 
Fokuset på bærbare batteridrevne enheter har økt betraktelig de siste årene, og det største 
problemet med slike enheter er at man har en begrenset batterilevetid. Enten er man nødt 
til å øke strømkapasiteten til batteriet eller så må strømforbruket reduseres. I de fleste 
tilfeller er det ikke mulig å øke strømkapasiteten til batteriet, og derfor fokuseres det på 
strømforbruket. Det finnes flere batteridrevne enheter som benytter seg av 
mikrokontrollere, og det er ønskelig at strømforbruket skal være mest mulig minimalisert. 
Eksempler på en slik batteridreven enhet er mobiltelefonen, hvor det er krav om at 
batterilevetiden helst skal holde i flere dager. 
Det har også blitt et økt fokus på trådløse sensor nettverk de siste årene. Et trådløst sensor 
nettverk består av flere selvstendige noder, som bruker sensorer til å samle inn data fra 
omgivelsene[3]. Dette var først tenkt som bruk i militære applikasjoner, men idag blir 
trådløse sensor nettverk brukt av kommersielle aktører til overvåkning av industrielle 
prosesser og lignende[3]. Det er ønskelig at nodene skal kunne ha en lengst mulig levetid 
uten at man er nødt til å bytte ut batteriet. Disse nodene er små i størrelse, slik at den 
eneste måten å kunne spare strøm på er å designe komponenter med lavt strømforbruk. 
En sentral komponent i noden er mikrokontrolleren, og det finnes aktører på det 
kommersielle markedet som produserer slike laveffekts mikrokontrollere. ARM lager for 
eksempel prosessoren ARM Cortex-M10 som bare bruker 85 uwatt per Mhz[4]. 
I tillegg til de kommersielle aktørene, har det blitt implementert prosessorer som benytter 
seg av uortodokse metoder. Dette er metoder som for eksempel går ut på å drive 
transistorene under subterskel spenning eller å implementere prosessoren asynkront [5] 
[6] [7]. Disse vil bli nærmere forklart i kapittelet om ulike tilnærminger for laveffekts 
prosessordesign i kapittel 2. 
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1.1 Problemstilling 
 
Trenden på design av datamaskinene har forandret seg drastisk gjennom årene. Fra å 
være gigantiske regnemaskiner på 1950 tallet til å bli små elektroniske enheter som PDA-
er og mobiltelefoner. Det er rykter om at det neste store teknologiske framskrittet er 
trådløse sensor nettverk [8], bestående av selvstendige noder som er trådløst koblet opp 
mot hverandre. Disse nodene er små i størrelse og har en begrenset kapasitet på 
batterilevetiden. Derfor må komponentene bli utformet slik at strømforbruket blir mest 
mulig minimalisert[3]. Det har blitt implementert noder som består av kommersielle 
prosessorer[4], men fokuset i denne oppgaven er hvordan man kan designe og 
implementere prosessorer med et minimalisert strømforbruk. 
Det er blitt implementert flere ulike prosessorer [5][6][7], hvor strømforbruket ligger ned 
mot 0.6 picoJoule per instruksjon[5], og en fellesnevneren blant disse er at det har blitt 
implementert parallellkjøring. Derfor har det blitt av interesse å implementere 
prosessorarkitekturer som har en enkel oppbygning. Det vil si at ekstra funksjonalitet som 
parallellkjøring eller bruk av hurtigbuffere har blitt utelukket for å observere hvordan 
dette påvirker effektforbruket til prosessoren. 
Usikkerheten for hva lengden på instruksjonssettet betyr for effektforbruket er også av 
interesse i denne oppgaven, og derfor er det implementert to instruksjonssett med ulik 
lengde. Forhåpentlig vil dette gi en konklusjon for hvordan lengden til instruksjonssettet 
kan påvirke effektforbruket til prosessorer.  
Grunnlaget for motivasjonen til oppgaven er det som er har blitt diskutert over.  
 
Målet med oppgaven er hvordan man kan designe og implementere laveffekts prosessorer 
til bruk i trådløse sensor nettverk. 
Fokuset er hvordan instruksjonssettet og arkitekturen kan bli utformet slik at prosessoren 
får et redusert effektforbruk uten at det går utover funksjonaliteten til det trådløse sensor 
nettverket. 
I oppgaven har det blitt utformet to instruksjonssett som har ulike lengder. Det første 
instruksjonssettet har en lengde på 8 bit og det andre har en lengde på 12 bit. For hver av 
instruksjonssettene har det blitt designet en tilhørende prosessor, hvor arkitekturen er 
basert på en ”multi-cycle” struktur[9]. Dette er en struktur hvor prosessoren bruker flere 
klokkeperioder på å utføre en instruksjon. En mer inngående forklaring av dette vil bli 
gitt i kapittel 2. 
 
I implementasjonen av prosessorene har det vært fokusert på å ha en enkel arkitektur hvor 
det er brukt minst mulig logikk. Ved å redusere antall logiske porter, blir arealet og 
strømforbruket til prosessorene redusert, som er med på å forlenge batterilevetiden.  
Dette er grunnen til at parallellutføring ( eng. ”pipeling” ) ikke har blitt implementert. 
Parallellutføring deler dataveien til prosessoren inn i flere stadier, slik at prosessoren har 
muligheten til å håndtere flere instruksjoner til samme tid. Ulempen er at  
parallellutføring krever registre som lagrer verdien i hvert stadie og ekstra logikk i 
kontrolleren som skal håndtere disse stadiene. Derfor vil implementasjonen av 
parallellutføring føre til en økning i logikken, noe som ikke er ønskelig. 
 
Prosessorene er skrevet i VHDL, som er et hardware orientert programmeringsspråk.  
Dette programmeringsspråket forenkler arbeidet med design av digitale kretser og gir 
brukeren muligheten til å sette sammen digital elektronikk på et abstrakt nivå.  
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VHDL koden blir simulert i ModelSim, som er utgitt av Mentor Graphics. ModelSim gir 
muligheten til å simulere og analysere utvalgte signaler eller busser fra VHDL koden, og 
derfor blir programmet brukt i oppgaven for å kunne analysere data fra prosessorene.  
 
Videre blir prosessorene implementert på en FPGA av typen SPARTAN-3E XC3S500E 
produsert av Xilinx Inc. Denne FPGA-en har en kapasitet på 500.000 system gates, som 
tilsvarer  10 476 logiske porter[10]. For å analysere data rett fra FPGA-en blir ChipScope 
Pro, som er utviklet av Xilinx Inc, brukt til dette. ChipScope implementerer en 
analysator-kjerne i FPGA-en, som gir muligheten for å analysere data direkte fra 
prosessorene  
 
For å kunne skille mellom prosessorene har de blitt tilegnet navn som representerer 
arkitekturen og instruksjonssettet. Prosessoren som bruker instruksjonssettet som er 8 bit 
langt, har fått tilnavnet ”L.E.P.8”, som er forkortelsen ”Lav Effekts prosessor 8”. På 
samme måte har prosessoren med instruksjonssettet som er 12 bits langt fått tilnavnet 
”L.E.P.12”, som er forkortelsen ”Lav Effekts Prosessor 12”. Her representerer tallene ’8’ 
og ’12’ lengden på instruksjonssettet. 

 

1.2 Oversikt over oppgaven 
 
Kapittel 2: Den teoretiske bakgrunnen for implementasjonen av prosessorene blir 
beskrevet, sammen med ulike metoder for å minimalisere strømforbruket. 
 
Kapittel 3: Implementasjonen av instruksjonssettene og arkitekturene blir presentert i 
dette kapittelet. 
 
Kapittel 4: Her presenteres resultatene fra de 5 forskjellige programmene som har blitt 
simulert og impementert på en FPGA.  
 
Kapittel 5: Inneholder diskusjonen av instruksjonssettet, arkitetekturen og resultatene. 
 
Kapittel 6: Konklusjon av oppgaven. 
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Kapittel 2: Teoretisk bakgrunn 

I dette kapittelet blir det presenter hvordan en prosessor kan bli implementert, og ulike 
metoder for å minimalisere effektforbruket til prosessoren. 

2.1 Sammensetningen av en prosessor 
 
En prosessor er sammensatt av to forskjellige elementer, bestående av dataveien og 
kontrolleren[9].  Dataveien er en samling av funksjonelle komponenter som tar hånd om 
databehandlingen i prosessoren, og kontrolleren styrer operasjonen til disse 
komponentene. På figur 2.1 er det framstilt en enkel illustrasjon på hvordan dataveien og 
kontrolleren samspiller med hverandre.  
Som det er illustrert på figur 2.1 blir data fra minnet behandlet av dataveien, som også har 
ansvaret for all annen databehandling som aritmetiske operasjoner eller konfigurering av 
registre. Hvilken operasjon dataveien skal utføre er bestemt av kontrolleren som dekoder 
instruksjonene fra programminnet. I tilfellet på figur 2.1 må instruksjonen til kontrolleren 
bli hentet fra minnet gjennom dataveien. 
 
 
 

 
Figur 2.1: Samspillet mellom kontrolleren og dataveien 

 
 

Kontroller

Dataveien Minne

Klokke

Kjernen til prosessoren
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Dataveien består av flere logiske blokker som behandler data basert på styresignaler fra 
kontrolleren. Hovedsakelig vil man finne disse komponentene i dataveien [9]: 

1. ALU 
2. Registeret 
3. Programtelleren 

 
ALU-en er den aritmetiske komponenten og spiller en vesentlig rolle for prosessoren. 
Den skal utføre aritmetiske beregninger som addering og subtrahering samtidig som at 
den kan utføre boolske operasjoner. Hvilke operasjoner ALU-en utfører blir bestemt av 
en operasjonskoden inn til ALU-en, som styres av kontrolleren. [9] 
Registeret er komponenten som har ansvaret for den midlertidig lagringen av data i 
dataveien. Dette er den raskeste måten å arbeide med data på, og når det for eksempel 
utføres en ALU operasjon, blir data hentet og lagret i dette registeret. Størrelsen på 
registeret kan variere fra 8 til 64, og i MIPS arkitekturen er det for eksempel 
implementert 32 lagringsplasser i registeret [9]. 
Programtelleren har i oppgave å holde kontroll på programadressen til minnet. Det finnes 
ulike tilnærminger for å realisere en programteller, hvor det for eksempel kan bli brukt et 
register eller en adder [9] 
Kontrolleren blir som regel betegnet som hjernen i prosessoren, og har ansvaret for å 
utføre operasjoner som instruksjonene representerer. Dette blir realisert ved at 
forskjellige signaler, som kontrollerer komponentene i dataveien, styres av kontrolleren. 
Kontrolleren kan bli implementert som en tilstandsmaskin, hvor hver tilstand bestemmer 
operasjonen til komponentene i dataveien. [9] 
Håndtering av minnet kan struktureres på forskjellige måter, hvor Von Neumann og 
Harvard arkitekturene representerer hovedløsningene. 

2.1.1 Von Neumann arkitekturen   
 
Minnet til en prosessor kan deles in i to deler; et minne for programmet og et minne for 
data. Von Neumann arkitekturen[18] presenterer en modell for hvordan prosessoren og 
minnet kan arbeide med hverandre. Her blir program- og dataminnet implementert i et 
minne, slik at behovet for to seperate minner forsvinner. Ulempen med denne 
arkitekturen er at man kan få en flaskehals, hvor det blir et begrenset gjennomløp av data 
mellom prosessoren og minnet[18]. Figur 2.2 viser hvordan Von Neumann arkitekturen 
er implementert.  

 
Figur 2.2: Von Neumann arkitekturen 

Kontroller

Dataveien

Prosessor

Program- og
 dataminne
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2.1.2 Harvard arkitekturen   
 
Denne arkitekturen presenterer en modell som går ut på å dele program- og dataminnet i 
to seperate minner[9]. Program- og dataminnet blir fysisk atskilt fra hverandre med egne 
databusser og signaler, slik at man unngår flaskehalsen fra Von Neumann. Dette er på 
grunn av at prosessoren får muligheten til å lese data samtidig som at den neste 
instruksjonen fra programminnet kan bli lest inn. Derfor vil det ikke bli dannet noen 
begrensing på gjennomstrømningen av data. Implementasjonen av Harvard arkitekturen 
er presentert i figur 2.3. 
 
 
 

 
Figur 2.3: Harvard arkitekturen 

 
 
Det finnes to ulike tilnærminger på hvordan samspillet mellom kontrolleren og dataveien 
kan bli implementert. Enten kan det foregå i singel-syklus eller i multi-sykluser. 
 

2.1.3 Implementasjon av en singel-syklus arkitektur 
 
En singel syklus implementasjon i prosessoren innebærer at alle instruksjonene skal bli 
utført på en klokkepuls [9]. For hver instruksjon sørger kontrolleren for at data ledes 
riktig gjennom dataveien, slik at prosessoren utfører operasjonen som instruksjonen 
representerer. Figur 2.4, på neste side, viser en implementasjon av en simpel prosessor 
som benytter seg av singel-syklus arkitekturen [11]. 
En ulempe med denne arkitekturen er at det er behov for å implementere ekstra logiske 
blokker som har ansvarer for å regne ut den neste programmadressen til programtelleren. 
I figuren under ble det implementer 2 addere; en som regner ut den neste 
programadressen og en annen som regner ut programadressen ved et hopp. Dette fører til 
at det blir en økning av antall logiske porter, hvor de to 16 bits addere vil representere en 
andel av logikken i prosessoren 
En annen ulempe er at hastigheten til prosessoren blir betraktelig redusert. Bakgrunnen 
for dette er at klokken er nødt til å være tilpasset det lengste tiden en instruksjon bruker 
for å komme gjennom alle komponenten i dataveien. Vanligvis vil dette være når det blir 
det blir utført en minneoperasjon, hvor data må bevege seg fra programminnet til 
dataminnet.[9] 

Kontroller

Dataveien

Prosessor

Program-
minne

Data-
minne
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Figur 2.4: En forenklet skjema av av en singel syklus arkitektur, som er hentet fra [11] 

 

2.1.4 Implementasjon av en multi-syklus arkitektur 
 
I en muli-syklus arkitektur blir det benyttet flere klokkeperioder for å utføre en 
instruksjon [9]. Ved å bruke flere klokkeperioder for en instruksjon, kan man få en 
betraktelig økning i hastigheten, på grunn av at klokken ikke lenger er avhengig av å 
følge den tregeste dataveien. Denne arkitekturen kan implementeres ved at registre for 
midlertidig lagring blir introdusert for hovedkomponentene. Figur 2.5 framstiller hvordan 
en slik struktur kan implementeres [12], og her kan man se hvordan registre har blitt 
plassert foran eller bak hovedkomponentene. 
Fordelen ved å implementere en slik struktur er at komponentene kan bli gjenbrukt til 
forskjellige operasjoner. Istedenfor å implementere egne logiske komponenter som regner 
ut programadressen til programtelleren, blir ALU-en til prosessoren brukt ved at 
kontrolleren dirigerer signalene. Desverre fører dette til at logikken i kontrolleren blir 
mer komplisert på grunn av at det må implementerers flere tilstander,som kan føre til en 
større mengde logikk[9]. 

 
Figur 2.5: En forenklet skjema av av en multi syklus arkitektu, som er hentet fra [R] 



12 
 

2.1.5 RISC vs CISC 
 
Det finnes to ulike framstillinger for hvordan instruksjonssettet kan bli implementer i en 
prosessor.[13] 
RISC står for ”Reduces instruction set computer” og har som formål å implementere et 
instruksjonssett som simplifiserer designet av prosessoren. RISC har som regel disse 
følgende særpreg: 
 

1. Begrenset og uniform lengde på instruksjonene 
2. Identiske registre som kan brukes til hvilket som helst formål 
3. Enkel implementasjon av addresseringen 
4. Mindre bruk av forskjellige datatyper i hardware 

 
CISC er forkortelsen for  ”Complex instruction set computer”, og har som formål å 
implementere et instruksjonssett som øker kompleksiteten til prosessoren. Bakgrunnen 
for å øke kompleksiteten er ønsket om å simplifisere kompilatoren og øke ytelsen til 
prosessoren. CISC har som regel disse følgende særpreg: 

1. Større og kompleks instruksjonssett 
2. Flere metoder for å adressere data 
3. Kompleks prosessorkjerne med bruk av mikrokode 
4. Kompleks implementasjon av parallellkjøring. 

2.2: Ulike tilnærminger for redusering av strømforbruket 
 
I dette kapittelet blir det presentert ulike tilnærminger for hvordan man kan minimalisere 
strømforbruket til prosessorer eller annen digital logikk. Her vil det bli presentert 3 
metoder for å for å få ned effektforbruket. 
 

2.2.1: Dynamisk nedskalering av spenningen. 
 
Digitale integrerte kretser, som blir produsert idag, er hovedsaklig basert på CMOS 
teknologien .Denne teknologien implementerer bruken av MOSFET tranistorer av typen 
PMOS og NMOS, som redusere effektforbruket betraktelig enn i forhold bipolare 
transistorere. Her er det spenningen i transistoren som representerer den logiske 
tilstanden, og derfor blir strømforbruket minimalisert ved at det bare går strøm når de 
logiske portene svitsjer mellom tilstandene. [14] 
Hver node til de digitale kretsene består en viss mengde kapasistans, som er med på å 
bestemme hvor høy frekvens transistorene kan arbeide i. Effekten til prosessorene er 
bestemt utifra formelen: � � �� � �� � �, hvor ’E’ er effektforbruket, C er kapasistansen 
i noden, V er spenningen og f er frekvensen [15]. Siden trådløse sensor nettverk ikke har 
behov for så stor regnekraft, kan man nedskalere spenningen og frekvensen slik at 
effektforbruket til prosessoren blir redusert. 
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2.2.2: ”Subthreshold” 
 
Som forklart i det forrige avsnittet kan dynamisk nedskalering av spenningen til 
prosessorer vise seg å være en effektiv metode for å redusere strømforbruket. 
Men publikasjonen fra Michigan tilsier at behovet for regnekraft i trådløse sensor 
nettverk er i flere størrelsesordner mindre enn det en prosessor med dynamisk 
nedskalering av spenningen kan tilby[6]. Derfor har det blitt prøvd å redusere forsynings-
spenningen, slik at transistorene operere under terskelspenningen. Figur 2.6 viser hvordan 
en inverter opererer under terskelspenningen, hvor figuren er hentet fra publikasjonen om 
implementasjon av en laveffekts prosessor[6]. Her blir spenningen Vdd redusert ned mot 
200mV, som er under terskelspenningen til transistoren. Når inngangen til inverteren har 
spenningen Vdd, fører dette til at NMOS  og PMOS havner i ”cut-off” regionen. 
 	
� representerer lekkasjestrømmen som går gjennom NMOS tranistoren og 	
�� er 
lekkasjestrømmen gjennom PMOS tranistoren. Her vil lekkasjestrømmen gjennom 
NMOS transistoren være størrelsesorden 100 ganger større enn lekkasjestrømmen fra 
PMOS transistoren. Dette er en høy nok forsterkning som fører til at spenningen ut fra 
krretsen, kan svinge mellom 0 volt og Vdd. 
Denne teknologien representerer en større reduksjon av effektforbruket av digitale 
kretser, hvor det er blitt gjort avkall på hastigheten på grunn av at forsinkelsene vil i 
nodene vil øke betraktelig. Derfor egner den seg best for applikasjoner slik som trådløse 
sensor nettverk. 

 
Figur 2.6 : Transistorskjema for en inverter som opererer under terskelspenningen. Figuren er hentet fra [6] 

2.2.3: Asynkron implementasjon  
 
Klokken til en prosessor blir som regel brukt til synkronisering og validering av når data 
er gyldig. Dette fører til at databehandlingen i prosessoren blir som en sekvens av 
operasjoner som bruker samme mengde tid hver, hvor klokken er bestemt av operasjonen 
som bruker lengst tid på å bli eksekvert.  
I en asynkron prosessor er komponentene laget for å fungere asynkront, hvor det blir 
brukt ”handshaking” protokoller for å synkronisere data [7]. Dette fører til at man ikke 
har behov for logikk som synkroniserer komponentene og hastigheten økes betraktelig på 
grunn av at behovet for klokken er fjernet. 
Ulempen med et slik arkitektur er at logikken blir betraktelig komplisert på grunn av at 
man må implementere logikk som synkroniserer data mellom komponentene. Samtidig 
vil det fortsatt være nødvendig å implementere klokke utenfor prosessoren for å kunne 
synkronisere data med omverdenen. 
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2.3: Tidligere implementasjoner av lav effekts prosessorer. 
 
Det er blitt gjort flere forsøk på å lage prosessorer hvor effektforbruket har blitt mest 
mulig minimalisert. Siden det er et behov for slike prosessorer, finnes det en marked hvor 
flere kommersielle selskaper har etablert seg. For eksempel har selskapet ARM laget en 
prosessorer som bruker  85 µwatt pr MHz [3]. 
Innenfor forskningfeltet har det blitt gitt ut flere publikasjoner, hvor det har blitt 
implementert prosessorer som bruker ned mot 0.6 picoJoule per instruksjon [5][6][7]. 
Dette er betydligere lavere enn hva de kommersielle selskapene har utgitt, og bakgrunnen 
for dette er at mye teknologien fortsatt er i utviklingsstadiet. 
SNAP utviklet ved Cornell universitet [7], er en asynkron prosessor hvor det har vært 
fokus på å få ned effektforbruket. Komponentene ble implementert med ”hanshaking” 
protokoller som ble beskrevet i avsnitt 2.2.3, og denne prosessoren kunne bruke ned mot 
24 picoJoule per instruksjon. 
På universitetet i Michigan har det blitt utviklet to versjoner av laveffekts prosessorer [5] 
[6]. Her lå fokuset på å implementere prosessorene i ”subthreshold”, slik at 
effektforbruket ble betraktelig redusert. Den første generasjonen av prosessoren [6] ble 
implementert i en akkumulator arkitektur, hvor det også ble benyttet parallellkjøring i 
prosessoren. Denne hadde et effektforbruk på 1.38 picoJoule per instruksjon, og var i 
stand til å holde ut i 25 år på 2 gram vanadium oxid batteri[6]. 
To år senere ble det designet en ny prosessor i ”subthreshold” teknologi [5], hvor 
arkitekturen hadde fått drastiske forandringer. Fra å bruke en akkumulator arkitektur, ble 
det brukt et register-til-register arkitektur som gjorde at programmingen ble forenklet. 
Denne prosessoren hadde et effektforbruk på 0.6 picoJoule, hvor frekvensen lå på 145 
kHz, noe som vil bety at den kan kjøre i 41 år med 1 gram lithium-ion batteri [5].  
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Kapittel 3:Design og implementasjon 

Dette kapittelet presenterer implementasjonen av instruksjonssettet og arkitekturen til de 
to prosessorene. Instruksjonssettene vil ha forskjellig oppbygning på grunn av ulik 
lengde, men arkitekturene vil benytte seg av de samme komponentene til en viss grad. 
Eneste forandringen som er utført på komponentene er at databredden har blitt tilpasset 
arkitekturen som de skulle implementeres i. Det vil si at for L.E.P.8 vil komponentene bli 
tilpasset for 8 bit og for L.E.P.12 blir komponentene tilpasset for 12 bit. 
Men det er komponenter som er benyttet i prosessorene, hvor det var nødvendig å gjøre 
så store forandringer  at hele komponenten ble rekonstruert. Dette gjaldt hovedsaklig 
registeret og kontrolleren i prosessorene, og dette vil bli presisert i avsnitt 3.2 som tar for 
seg implementasjonen av arkitekturene 
Kapittelet er delt inn ulike avsnitt som tar for seg hvordan instruksjonssettet og 
arkitekturen er implementert for L.E.P.8 og L.E.P.12. I begynnelsen blir 
instruksjonssettene presentert sammen med en forklaring på de ulike instruksjonene og 
begrunnelse for valgene som har blitt gjort.  
Deretter blir en beskrivelse av arkitekturen, hvor forklaringen av L.E.P.8 og L.E.P.12 
arkitekturene er slått sammen på grunn av likheten mellom komponentene. 

3.1 Implementasjon av instruksjonssettet 
 
Det er flere valg som må bli gjort rede for når instruksjonssettene til L.E.P.8 og L.E.P.12 
skal utformes.  
Først må det bli tatt en avgjørelse for hvilken arkitektur til instruksjonssettet man ønsker 
å anvende, om det skal bli benyttet RISC eller CISC, som ble beskrevet i avsnitt 2.1.5.  
Det virker mest naturlig å gå for RISC arkitekturen på grunn av at den er optimalisert for 
enkle prosessorer med en enkel oppbygningen av arkitekturen. Ulempen til RISC er at 
instruksjonene blir implementert med en fast lengde, som fører til at det kan bli flere 
ubrukte bits i instruksjonssettet 
CISC arkitekturen har en mer kompleks implementasjon av instruksjonssettet, som 
tillater at instruksjonene kan ha en variabel lengde. Dette fører til at  man får et kompakt 
instruksjonssett, hvor det blir et lite antall av ubrukte bits.   
I publikasjonen om implementasjonen av en lav effekts prosessor i ”subthreshold” [5] ble 
det brukt et instruksjonssett som var en hybrid mellom RISC og CISC. Her er 
kompaktheten fra CISC blitt kombinert med den faste lengden fra RISC, slik at man får et 
instruksjonssett med en enkel oppbygning og færre ubrukte bits[5]. En beskrivelse av 
hvordan denne arkitekturen blir implementert er illustrert på figur 3.1. Hovedfokuset til 
denne arkitekturen er få implementert alle nødvendige instruksjoner, uten at det blir 
nødvendig å utvide lengden til instruksjonssettet. En av ulempene med denne 
arkitekturene er at antall bits som kan bli anvendt av operasjonen til instruksjonen avtar 
etterhvert som antallet av instruksjoner øker. Derfor er en av utfordringene å kunne 
implementere alle instruksjonene uten at det går utover funksjonaliteten til operasjonen. 
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Figur 3.1: Virkemåten til arkitekturen for instruksjonssettet 

Det er nødvendig å vite hvilken arkitektur prosessorene skal bli utformet etter for å kunne  
implementere instruksjonssettet, og det finnes flere ulike arkitekturer for hvordan 
prosessoren kan behandle data på. Figur 3.2 viser de 4 hovedgruppene som kan bli 
benyttet [19] 
Stakkliste-arkitekturen baserer seg på at man bruker en stakkliste, hvor data til og fra 
ALU-en blir hentet via stakklisten. Akkumulator arkitekturen benytter seg av et register, 
hvor databehandlingen går via dataminnet og det ene registeret.For register-minne 
arkitekturen, blir det implementert flere registre, hvor ALU-en opererer med  både 
registrene og dataminnet. Samme gjelder også for register-register arkitekturen, bare her 
foregår all databehandling med registerene, hvor det er er implementert egne 
instruksjoner som henter data fra minnet til registrene.   

 
Figur 3.2: Fire arkitekturer som representerer hvordan prosessoren kan behandle data. Figuren er en hentet fra 

boken Computer Architecture av David A. Patterson og John L. Hennessy [19] 

Bitposisjonene bestemmer hvilken operasjon det er som skal uføres

Bitposisjon 7 6 5 4 3 2 1 0
Operasjon 0 1 X X X X X X X
Operasjon 1 0 1 X X X X X X
Operasjon 2 0 0 1 X X X X X
Operasjon 3 0 0 0 1 X X X X

Hver operasjon har en egen bit posisjon

Det må påfølges med 0-ere før 

operasjonsbit-et, for at det skal bli 
klassifisert som en operasjon

Det spiller ingen rolle hva bit-ene er, etter 
operasjonsbitet
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Siden prosessoren skal være basert på en enkel implementasjon, er det register-register 
arkitekturen som egner seg best. Dette fører til at all dataoverføring til og fra minnet må 
foregå med egne instruksjoner, samtidig som at det må bli implementer et bestemt antall 
registre i prosessoren.  
Dette antallet blir satt til 8, på bakgrunn av at laveffekts prosessorene fra Michigan 
bruker dette antallet [5]. 
Utvelgelsen av hvilke instruksjoner som skal implementeres har blitt basert på 
publikasjonene fra Michigan[5][6] og instruksjonssettet til MIPS[9]. 
Det vil nå bli forklart hvilke type instruksjoner som skal bli implementert i 
instruksjonssettene: 
 

1. Det å kunne utføre aritmetiske og boolske operasjoner er av stor betydelig for 
prosessorene. Derfor er det en selvfølge at en instruksjon som kan utføre slike 
operasjoner blir implementert i instruksjonssettet, hvor man i tillegg har 
muligheten til å bestemme i hvilket register resultatet skal lagres i. 
 

2. Når et program med stor kompleksitet skal kjøres i en prosessor, er det en stor 
sannsynligheten for at programmet benytter seg av funksjoner. Dette er 
spesifiserte kodebiter i programminnet, som har en tendens til å bli eksekvert flere 
ganger under kjøringen av programmet. Så istedenfor å skrive koden flere ganger 
i programminnet, kan det bli brukt en instruksjon som utfører et programhopp til 
denne kodebiten. Dette fører til at det blir implementert færre instruksjoner, som 
igjen sparer minneplass. [5][9] 

 
3. Muligheten til å gjøre et betinget programhopp i minnet er også av stor 

nødvendig. For ved å bare implementere en instruksjon som hopper ubetinget til 
en angitt programadresse, forsvinner muligheten for å implementere løkker gitt av 
betingelser. Dette kan for eksempel være løkker som skal gjennomgås et bestemt 
antall ganger. Derfor blir det implementert en instruksjon som sammenligner to 
angitte registre. Hvis registrene har samme verdi fører dette til at prosessoren 
hopper over instruksjonen som kommer etter denne instruksjonen.Settes denne 
instruksjonen sammen med instruksjonen som utfører et ubetinget programhopp, 
vil man ha mulighet til å lage programløkker som blir gjennomgått et bestemt 
antall ganger. 
Bakgrunnen for denne instruksjonen kommer fra Microchip, hvor PIC 
mikrokontrollerene har implementert slik instruksjoner.[16]. 

 
4. Siden det er bestemt at prosessoren skal bestå av en ”register-til-register” 

arkitektur, hvor all data blir behandler og lagret i registrene, blir det nødvendig å 
implementere instruksjonere som lagrer og henter data fra dataminnet. Dette er på 
grunn av at det er et begrenset antall registre som prosessoren kan arbeide med, 
og derfor må man ha muligheten for å arbeide med en større minne. 
 

5. Grunnlaget for arkitekturen til prosessorene er at mye av databehandlingen skal 
foregår gjennom registrene. Hvis data skal hentes eller lagres til dataminnet må 
dette foregå gjennom instruksjonene som er angitt i punkt 4. Derfor vil det lønne 
seg å implementere en egen instruksjon, som lar en forandre verdien direkte i et 
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register. Bakgrunnen for dette er at hastigheten til prosessorene øker hvis mest 
mulig av databehandlingen kan forgå innenfor prosessorkjernen. 

 
6. Hvis prosessoren skal bli implementert i et trådløst sensor nettverk, må den har 

muligheten til å håndtere avbrudd. Det er heller ikke uvanlig at en teller blir 
implementert i laveffekts prosessorer[5] [6] [7], slik at man har muligheten til å 
kunne få inn et avbrudd ved bestemte tidsintervaller. Derfor vil en teller bestående 
av 32 bit vil bli implemtert, slik at man får en høy oppløsning på tidsintevallene. 
Det er også en selvfølge at instruksjoner som kan konfigurere telleren og 
avbruddene blir implementert. 

 
7. Implementasjon av multiplikasjon eller divisjon i en prosessorer kan bli en  

kostbar affære for forbruket av logiske komponenter, men det finnes en enkel 
implementasjon av dette. Denne går ut på å implementere en komponent som 
utfører bit-forskyvning en gang mot høyre eller venstre, som tilsvarer 
multiplikasjon eller divisjon med 2. Derfor blir det implementert en instruksjon 
hvor man kan forskyve bitene i et register, en gang mot høyre eller venstre. 
 

8. En metode for å redusere strømforbruker til et prosessor er å bringe den inn i 
dvale, slik at alle komponentene i prosessoren ikke blir brukt[7]. Dette kan 
implementeres ved å stoppe klokken til komponentene, hvor det må et avbrudd til 
for å starte opp klokken igjen. Derfor blir det implementert en instruksjon som 
kan sette prosessoren i dvale. 
 

9. Når et avbrudd blir bearbeidet av prosessoren, fører dette til at programmet 
hopper til en annen programadresse i programminnet. Men hvis programmet vil  
hoppe tilbake til programadressen før avbruddet, må det bli implementert en 
komponent som lagrer programadressen før avbruddet oppsto. Derfor lønner det 
seg å implementere en instruksjon, som gir programmet mulighet til å hoppe 
tilbake fra avbruddene til programadressen. 

 
10. Instruksjonen ”NOP”, som står for ”No OPeration”, er blitt implementert for å 

kunne ha instruksjoner i programminnet som ikke utfører noen operasjon. 
 
På tabell 3.1 finner man en oppsummering  av instruksjonene som skal implementeres i 
instruksjonssettene til L.E.P.8 og L.E.P.12   
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Tabell 3.1: Oppsummering av instruksjonene som skal implementeres 

3.1.1 Instruksjonssettet til L.E.P.8 
 
I implementasjonen av instruksjonssettet til L.E.P.8, var det fokus på hvordan 
instruksjonene kunne bli implementert på en lettfattelig måte. Siden lengden til 
instruksjonssettet var satt til 8 bit, ble dette et grunnlaget for flere av utfordringene i 
implementasjonen. 

3.1.1.1 Utfordringer  
 
En av de store utfordringene var hvordan det kunne bli implementert 8 registre i et 
instruksjonssett med en slik begrensning på lengden. Først ble det forsøkt med 3 bits 
pekere til registrene, men det endte opp med at pekerene tok til seg for mange av bitene i 
instruksjonene. Studier av instruksjonssett fra andre mikrokontrollere ga grunnlag for 
hvordan dette problemet ble løst. For i Microchip sitt design av mikrokontrolleren PIC 
[16] løser de dette problemet ved å implementere banker som består av ulike registre. For 
å kunne arbeide i disse bankene, ble det  implementert en egen instruksjon, som som lar 
programmet bytte mellom bankene som prosessoren arbeider i.  
Siden det ikke var mulig å implementere 3 bits pekere til registrene, ble det forsøkt med 2 
bits pekere istedenfor. Dette ga en mulighet for å implementere alle instruksjonene som 
er oppgitt i tabell 3.1, med unntak av at en ekstra instruksjon måtte tilføyes på listen. 
Denne instruksjonen gir programmet mulighet til å svitsje mellom bankene den ønsker 
prosessoren skal arbeide i, hvor hver bank består av 4 registre. Tabell 3.2 viser hvordan 
bankene er implementert i prosessoren. 
Ulempen ved å implementere banker, er at det ikke finnes noen mulighet for å overføre 
data mellom bankene. Microchip løste dette problemet ved å innføre registre som har 
sammenfallende verdien i hver av bankene[16]. Derfor har register 3 og register 7 blitt  
implementert som slike register, slik som det er angitt i tabell 3.2.  Desverre fører dette til 
at total antall registre blir redusert til 7. 
  
 

Instuksjonen Kortfattet beskrivelse

ALU Utfører de aritmetiske og boolske operasjonene

JMP Utfører et ubetinget programhopp

JEQ

Store Lager data til dataminnet fra registeret

Load Henter fra fra datminnet til registeret

Set Reg Forandrer verdien til et angitt register

Setup teller Konfigurerer telleren

Setup INT Konfigurerer maskeringen av avbruddene

Shift Forskyver bitstrengen til et register

Sleep Setter prosessoren i dvale

Return INT

NOP Utfører ingen operasjon

Utfører et betinget programhopp, hvor betingelsen er 

at to angitte registre må ha samme verdi.

Returnerer tilbake til programadressen før avbruddet 

ble eksekvert
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Tabell 3.2: Implementasjonen av bankene i L.E.P.8 

 
Det neste problemet var i forbindelse med å kunne forandre verdien til et angitt register. 
På grunn av at lengden på instruksjonssettet er satt til 8 bit, ble det ikke mulig å 
implementere en instruksjon som kunne forandre verdien direkte til et register. Etter litt 
studie på dette området, ble det konkludert med at det ville være mulig å forandre alle 
bitene i registeret hvis det ble benyttet  flere instruksjoner. Derfor ble det utformet to 
instruksjoner; en som lastet inn 4 bit i et midlertidig register og en som kunne laste disse 
4 bitene til et angitt registret. Hvor disse 4 bitene skulle plasseres ble bestemt av 
instruksjonen, hvor valget var mellom å overskrive de 4 mest signifikante eller de 4 minst 
signifikante bitene til registeret. Ulempen ved å implementere instruksjonen slik, er at det 
blir behov for 4 instruksjoner hvis alle bitene i registeret skal forandres. Samtidig vil 
forbruket av logikk øke på grunn av at man er nødt til å implementere en ekstra 
komponent. Mye av implementasjonen av instruksjonene er basert på bruk av registre, og 
derfor er det nødvendig å forandre verdien til registerene kontinuerlig. Desverre fører 
dette til at programkoden i programminnet blir større, på grunn av at det trengs 4 
instruksjoner for å sette verdien til et register.  
 

3.1.1.2 Presentasjon og beskrivelse av instruksjonssettet til L.E.P.8 
 
Det ferdige utformede instruksjonssettet er presentert på tabell 3.3, hvor bit 7 er det mest 
signifikante bit (MSB) og bit 0 er det minst signifikante bit (LSB) i instruksjonen. Videre 
blir det gitt en beskrivelse av instruksjonene til instruksjonssettet. 

 
Tabell 3.3: Instruksjonssettet til L.E.P.8 

ALU: Utfører de aritmetiske og boolske operasjonene til prosessoren. Her oppgir ’ALU 
opcode’ hvilken operasjon ALU-en skal utføre, og tabell 3.4 viser hvilken operasjon 
denne representerer. ’REG A’ og ’REG B’ peker til registrene som ALU-en skal utføre 
operasjonen på og resultatet blir lagrer tilbake til registeret som ’REG B’ peker til. 

Bank 0 Addresse Bank 1 Addresse

Registerplass 1 0h Registerplass 5 4h

Registerplass 2 1h Registerplass 6 5h

Registerplass 3 2h Registerplass 7 6h

3h 7h

Registerplass 4, 

Deler data med 

registerplass 7

Registerplass 8, 

Deler data med 

Registerplass 4 

Instruksjon 7 (MSB) 6 5 4 3 2 1 0 (LSB)

ALU 1 ALU opcode REG A REG B

JMP 0 1 0 0 REG A REG B

JEQ 0 1 0 1 REG A REG B

Store 0 1 1 0 REG A REG B

Load 0 1 1 1 REG A REG B

Load IM 0 0 1 0 Immediate

Load Reg 0 0 1 1 1 U/L REG B

Choose Bank 0 0 1 1 0 0 0 Bank0/Bank1

DPAGE 0 0 1 1 0 1 REG B

Setup Timer 0 0 0 1 Timer Reg REG B

Shift 0 0 0 0 1 L/R REG B

Setup INT 0 0 0 0 0 1 REG B

Sleep 0 0 0 0 0 0 1 0

Return INT 0 0 0 0 0 0 0 1

NOP 0 0 0 0 0 0 0 0



21 
 

 

 
Tabell 3.4: Operasjoner som "ALU opcode" representerer 

JMP: Utfører et utbetingen hopp i programminnet som er bestemt av registrene som 
’REG A’ og ’REG B’ peker til. Her representerer ’REG A’ de 8 mest signifikante bitene 
og ’REG B’ de 8 minst signifikante bitene. 
 
JEQ: Utfører et betinget hopp i programminnet. Her er betingelsen gitt av at registrene 
som ’REG A’ og ’REG B’ peker til skal være like i verdi. Blir denne betingelsen oppfylt, 
hopper programtelleren over instruksjonen som kommer etter denne instruksjonen. 
 
Store: Lagrer data fra et register til en minneposisjon. ’REG A’ peker til registeret som 
holder de 8 minst signifikante bitene til minneaddressen, og ’REG B’ peker til det 
registeret som data blir lagret ifra. 
 
Load: Laster inn data fra minnet over til et register.’REG A’ peker til registeret som 
holder de 8 minst signifikante bitene til minneaddressen, og ’REG B’ peker til registeret 
som data blir lagret til. 
 
Load IM: Laster inn de 4 angitte bitene fra ’Immediate’ til det midlertidige registeret. 
 
Load REG: Laster inn bitene fra det midlertidige register over til et angitt register.’REG 
B’ angir hvilket register, og ’U/L’ bestemmer om det er de 4 mest eller minst signifikante 
bitene som skal overskrives. Er ’U/L’ satt til ’0’ blir de 4 mest signifikante bitene 
overskrevet og er den satt til ’1’ blir de 4 minst signifikante bitene overskrevet. 
 
Choose Bank: Bestemmer hvilken bank prosessoren skal arbeide i. Hvis ’Bank 0/Bank1’ 
er satt til verdien ’0’ arbeider prosessoren i bank 0, og i motsatt fall arbeider prosessoren i 
bank 1. 
 
DPAGE: Anvendes i forbindelse med minne-instruksjonene, hvor de 8 mest signifikante 
bitene er spesifisert av registeret som ’REG B’ peker til. 
 
Setup Timer: Brukes til å konfigurere telleren for bruk til avbrudd. ’REG B’ peker til 
registeret som skal bli lastet inn i komperatoren til telleren. Her angir ’Timer Reg’ hvilke 
av de 4 registrene av komperatoren som skal bli lastet inn til. Figur 3.5 viser hvilket 
register ’Timer Reg’ representerer. 
 

Control Operasjon

“000” A + B = C

“001” A – B = C

“010” A + B + Carry = C

“011” A + B – Carry = C

“100” A NAND B = C

“101” A OR B = C

“110” A XOR B = C
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Tabell 3.5: Hvilket register i komperatoren 'Timer Reg' representerer 

Shift: Forskyver registeret som ’REG B’ peker på med en bitplass. Hvis ’L/R’ er satt til 
verdien ’0’ blir registeret forskyvet mot venstre og i motsatt fall blir den forskyvet mot 
høyre. 
 
Setup INT: Konfigurerer maskeringen for avbruddene til prosessoren. Her peker ’REG 
B” til registeret som setup-registeret skal lastet inn med. Blir bitposisjonen satt til 
’1’,fører dette til at avbrudd er slått på. Tabel 3.6 viser hva de forskjellige bitene i setup-
registeret representerer. 
 

 
Tabell 3.6: Hva de ulike bitene i setup-registeret representerer 

 
Sleep: Setter prosessoren i dvale, hvor kun et avbrudd kan vekke den opp igjen. 
 
Return INT: Returnerer tilbake til programadressen fra før avbruddet oppsto. 
 
NOP: Utfører ingen operasjon i prosessoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komperator register 31-24 23-16 15-8 7-0
Antall bit 8 Bit 8 Bit 8 Bit 8 Bit

"11" "10" "01" "00"Hva "Timer Reg" er satt til i operasjonskoden

Setup bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Funksjon X X X X INT T INT 2 INT 1 INT T



23 
 

3.1.2 Instruksjonssettet til L.E.P.12 
 
Utformingen og implementasjonen av dette instruksjonssettet gikk forholdsvis lettere enn 
implementasjonen av instruksjonssettet til L.E.P.8. Årsaken til dette er at lengden til 
instruksjonssettet er 4 bit lengre, som førte til at det ikke ble nødvendig å dele registrene i 
banker eller å ha 2 instruksjoner for å forandre verdien til et register. 
Siden det ikke var noen store utfordringer for utformingen av instruksjonssettet, blir 
forskjellen mellom instruksjonssettet til L.E.P.8 og L.E.P.12 presentert istedenfor. 
 

3.1.2.1 Ulikheter mellom instruksjonssettene til L.E.P.8 og L.E.P.12 
 
Den største ulikheten mellom instruksjonssettene er at det er implementert en instruksjon 
som direkte kan forandre verdien til et register i L.E.P.12. Dette er en betydlig forbedring 
enn i forhold til instruksjonssettet til L.E.P.8, hvor det var nødvendig med 4 instruksjoner 
hvis man ønsker å forandre hele verdien til et register. For L.E.P.12 er det ikke nødvendig 
med å bruke midlertidige registeret heller, siden verdien blir direkte hentet fra 
instruksjonen og inn til det angitte registeret.. 
En annen ulikhet er at man har muligheten til å bestemme hvilket register man ønsker å 
lagre resultatet fra ALU operasjoneni . Enten blir resultatet lagret i register 0 eller så blir 
det lagrer i et angitt register fra instruksjonen. Dermed får man muligheten for å kunne ta 
vare på verdien i registrene som blir brukt i en ALU operasjon. 
For programhopp-instruksjonene har behovet for bruk av registre forsvunnet på grunn av 
at man henter verdien direkte fra instruksjonen. Når man utfører et programhopp blir de 8 
minst signifikante bitene hentet direkte fra instruksjonen, og behovet for å forberede 
registrene med minneaddresse forsvinner. Siden programhopp instruksjonen bare kan 
definere de 8 minst signifikante bitene i programadressen, er det implementert en ny 
instruksjon som tar hånd om de 8 mest signifiante bitene, kalt ’IPAGE’. I denne 
instruksjonen blir de 8 meste signifikante bitene hentet direkte fra instruksjonen. 
DPAGE instruksjonen har heller ikke lenger behov for registre, siden verdien blir definert 
direkte i instruksjonen.  
 

3.1.2.2 Presentasjon og beskrivelse av instruksjonssettet til L.E.P.12 
 
På tabell 3.7 er det presentert hvordan instruksjonssettet er implementert for L.E.P.12. 
 

 
Tabell 3.7: Instruksjonssettet til L.E.P.12 

Operasjon 11 (MSB) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  (LSB)

SET REG 1 Immediate REG B

ALU 0 1 SAVE B ALU opcode REG A REG B

DPAGE 0 0 1 1 Page number

IPAGE 0 0 1 0 Page number

JMP 0 0 0 1 Page number

Store 0 0 0 0 1 0 REG A REG B

Load 0 0 0 0 1 1 REG A REG B

JEQ 0 0 0 0 0 1 REG A REG B

Setup Timer 0 0 0 0 0 0 1 Choose REG REG B

SHIFT 0 0 0 0 0 0 0 1 LEFT/RIGHT REG B

SETUP REG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 REG B

Ikke brukt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X X

SLEEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Return INT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

NOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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På grunn av at mange av instruksjonene er implementert på samme måte som L.E.P.8, 
blir bare ’SET REG’, ’ALU’, ’DPAGE’, ’IPAGE’ og ’JMP’ beskrevet.  
 
SET REG: Overskriver et angitt register med en angitt verdi fra instruksjonen. 
’Immediate’ representere de 8 bitene som registeret skal lastet inn med, og ’REG B’ er 
registeret som skal bli overskrevet. 
 
ALU: Utfører aritmetiske eller boolske operasjoner på to angitte registre, hvor resultatet 
enten blir lagret i register 0 eller i registeret angitt av ’REG B’. Her peker ’REG A’ og 
’REG B’ til registerene som man ønsker å utføre operasjonen på, og ’Save B’ bestemmer 
hvor resultatet skal bli lagret. Er den satt til verdi ’1’ blir resultatet lagrer i register 0 og i 
motsatt fall blir resultatet lagrer i registeret som ’REG B’ peker på. 
 
DPAGE: Forandrer de 8 mest signifikante bitene til adressen for dataminnet, og brukes i 
forbindelse med ”Load” og ”Store” instruksjonene.  Her er ’Page Number’ verdien man 
ønsker å laste opp i dette registeret. 
 
IPAGE: Denne instruksjonen brukes i forbindelse med JMP instruksjonen, hvor ”Page 
Number” representerer de 8 mest signifikante bitene i programadressen man ønsker å 
hoppe til. 
 
JMP: Utfører et ubetingen hopp til en angitt programadresse. Her er de 8 mest 
signifikante bitene hentet fra ”IPAGE instruksjonen" og de 8 minst signifikante bitene 
hentet direkte fra denne instruksjonen. 
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3.2 Implemetasjonen av arkitekturen til L.E.P.8 og L.E.P.12 
 
Arkitekturene til begge prosessorene er implementert på bakgrunn av instruksjonssettene 
som ble presentert i avsnitt 3.1. Hovedfokuset til oppbygningen av arkitekturene har vært 
å få til en forenklet struktur for hvordan komponentene arbeider med hverandre.  
For å få til en slik arkitektur, har det blitt fjernet ulike funksjonaliteter som ikke er 
nødvendige for bruk i trådløse sensor nettverk. Fra publikasjonen om implementasjonen 
av en lav effekts prosessor [6], ble det framvist en tabell for ulike samplerater til typiske 
applikasjoner til trådløse sensor nettverk. Denne tabellen er presentert på tabell 3.8. 
 

 
Tabell 3.8: Ulike samplerater for applikasjoner til trådløse sensor nettverk, og er hentet fra [6] 
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Typiske applikasjoner for trådløse sensor nettverk er at nodene henter inn data fra 
omgivelsene med sensorene. Dette kan være data som består av målinger fra temperaturer 
eller trykk, og som tabell 3.8 framviser ligger mye av anvendelsen av dette innenfor det  
lave og midtre frekvensbåndet. Dette betyr at dataene bare trenger å samples med 
maksimum frekvens på 1kHz, noe som minker behovet for regnekraft i prosessoren.  
Dette er bakgrunnen til at parallellkjøring ( pipelining ) ikke har blitt implementert. 
Parallellkjøring deler dataveien opp i flere steg slik at man får muligheten til å eksekvere 
flere instruksjoner på samme klokkeperiode[9].  
For eksempel ble parallellkjøringen av lav effekts prosessoren fra Michigan implementert 
slik som det er illustrert på figur 3.3 [6]. Her ble datveien delt inn i 3 steg: 

• IF-STAGE: Innhenting av instruksjonen 
• ID-STAGE: Registrene og akkumulatoren blir lastet inn med data. 
• EX/MEM-STAGE: Utfører beregningen i ’ALU-en’ eller ’Shifter” og resultatet 

blir lagret til dataminnet. 
 
Ved å implementere en slik funksjonalitet får man en betraktelig økning i den generelle 
hastigheten til prosessoren.[9] Ulempen er at forbruket av logikk til lagring av resultatene 
mellom hvert steg øker, og at kontrolleren blir mer kompleks fordi den må kunne 
håndtere disse stegene.  
Ved å utelukke parallellkjøring vil hastigheten synke drastisk, men fordelen blir at energi 
kan spares ved at logikken blir redusert samtidig som at det ikke blir nødvendig å klokke 
registrene mellom hvert steg.  
 

 
Figur 3.3: Parallellkjøringen til lav effekts prosessoren utviklet hos Michigan[R]. Figuren er hentet fra 

publikasjonen 
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Implementasjonen av hurtigbuffere ( Cache ) for programminnet har også blitt utelukket 
fra arkitekturen. Hurtigbuffere blir brukt til å øke hastigheten til dataoverføringen mellom 
minne og prosessor, og dette kan implementeres ved å ha et lite buffer mellom 
prosessoren og minnet. Men det eksisterer ikke noe behov for å implementere 
hurtigbuffere i L.E.P.8 og L.E.P.12, på grunn av at prosessorene har atskilt program- og 
datminnet, samtidig som at prosessorene skal bli brukt i lavhastighets-applikasjoner. 
Derfor blir forbruket av logikk minket ved at det ikke blir brukt ekstra logikk på å 
implementere dette 
På neste side, på figur 3.4 og 3.5, blir det presentert om hvordan arkitekturene til L.E.P.8 
og L.E.P.12 har blitt implementert. Det er en slående likhet mellom arkitekturene, 
bortsett fra at L.E.P.8 har implementert komponenten ”midlertidig register” og L.E.P.12 
har implementert komponenten ”IPAGE”.  
Bortsett fra dette er alle komponenten omtrent like,hvor unntaket ligger i at 
komponentene er tilpasset lengden til instruksjonssettet. Hvilke komponenter denne 
forandringen er innført på, vil bli beskrevet i avsnitt 3.2.1.  
Det er har blitt utformet to skjematiske skisser som illustrerer hvordan alle signalene og 
databussene er satt opp mellom komponentene. Grunnen til at disse skissene ikke er 
vedlagt i dette avsnittet, er på grunn av at kompleksisteten og størrelsen lett skaper 
forvirringer. Derfor er disse skjemaene blitt vedlagt i vedlegg A og vedlegg B på slutten 
av denne oppgaven. 
Alle komponentene har blitt kodet i VHDL som er blitt grundig simulert i ModelSim. 
VHDL koden for L.E.P.8 og L.E.P.12 er vedlagt i mappen ”/VHDL Kode/” på CD-en 
som følger med denne oppgaven. VHDL koden ble ikke skrevet ut med oppgaven, på 
grunn av at den representerer ca 60 A4 sider,noe som lett skaper vanskeligheter med å få 
en oversikt over koden.  

 
Figur 3.4: Forenklet koblingsdiagram av komponentene til L.E.P.8 
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Figur 3.5: Forenklet koblingsdiagram av komponentene til L.E.P.12 
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3.2.1 Beskrivelse av komponentene 
 
I dette avsnittet vil de forskjellige komponentene bli beskrevet, sammen med utdrag fra 
VHDL koden for noen av komponenten. Her er beskrivelsen av komponentene for 
L.E.P.8 og L.E.P.12 blitt satt sammen på grunn av at det er såpass små forskjeller mellom 
dem. 
Bare registeret, kontrolleren og sidevekslingen for program- og dataminnet vil bli forklart 
for hver prosessor, på grunn av at det er  såpass store ulikheter mellom disse 
komponentene 
 

ALU  
Denne komponenten har ansvaret for å utføre de aritmetiske og boolske utregningene i 
prosessoren. For å redusere forbrukes av logikk blir denne komponenten brukt til å både 
regne ut programaddressen og utføre aritmetiske og boolske operasjoner på angitte 
registre. Dette er fullt mulig å implementere, takket være implementasjonen av 
multiplekseren som gir kontrolleren mulighet til å dirigere signalene i dataveien.  
ALU-en brukes også i forbindelse med ”JEQ” instruksjonen, hvor prosessoren hopper 
over en instruksjon, hvis to angitte registre er like. Her blir det utført subtraksjon på to 
angitte registre, hvor ”Zero” signalet blir dratt logisk høyt hvis de er like. 
For å implementere ALU-en i VHDL ble det brukt en enkel kode for addering, 
subtrahering, addering med ’carry’, subtrahering med carry, NAND, OR og XOR.  
VHDL koden for de forskjellige operasjonene er gitt av følgende: 

• ADD: std_logic_vector(unsigned('0' & A)   +  unsigned('0' & B)) 

• SUB: std_logic_vector(unsigned('0' & A)   +  unsigned('0' & B)) 

• ADDC: std_logic_vector(unsigned('0' & A) + unsigned('0' & B)+ ("00000000" & 

carry)) 

• SUBC: std_logic_vector(unsigned('0' & A)   -  unsigned('0' & B) - ("00000000" & 

carry)) 

• AND: ('0' & (A NAND B)) 

• OR: ('0' & (A OR B)) 

• XOR: ('0' & (A OR B)) 

Hver operasjon fører til at resultatet blir sendt ut på databussen ’C’ til ALU-en, hvor ’A’ 
og ’B’ er data hentet fra registrene. Når det blir utført en aritmetisk operasjon, blir 
datalengden på resultatet utvided med en bit. Dette bitet representerer carry-en, og hvis 
”Carry Save signalet” er logisk høyt, fører dette til at carryen blir lagret i et eget register 
for videre bruk. Grunnen til at carry er implementert er for å ha muligheten til å regne på 
data som er lengre enn 8 bit. Figur 3.6 viser hvordan dette kan gjøres,og figur 3.7 viser 
ALU komponenten sammen med beskrivelse av signalene på tabell 3.9. 

 
Figur 3.6: Addering av data som er lengde enn 8 bit 

00000001 11111111

1111111100000011

00000101 11111110

511

1534

1023+

=

1111111111
Carry

+

=

Binær utregning
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Figur 3.7: ALU komponenten 

 

 
Tabell 3.9: Beskrivelse av signalene til ALU-en 

Programtelleren  
Programtelleren er implementert som et 16 bit register, som har ansvaret for å lagre 
programadressen på kommando fra kontrolleren. Her er det også implementert et signal 
”Jump”, som signaliserer til kontrolleren om når de 8 mest signifikante bitene i 
programadressen må inkrementeres med en. Her er betingelsen gitt av at de 8 minst 
signifikante bitene må ha den maksimale verdien som er 255. Bakgrunnen for at dette er 
implementert, er på grunn av at ALU-en ikke har mulighet til å behandle 16 bit. Derfor 
dirigierer kontrolleren de 8 mest signifikante bitene fra programaddressen til ALU-en slik  
at de blir inkrementert med en, fulgt av at ”Jump” signaler er satt logisk høyt.  
Følgene VHDL kode ble brukt for å implementere funksjonaliteten til programtelleren: 
 
jump <= '1' when Address(7 downto 0) = "11111111" else '0';  

 

process(Reset, Clock) 

begin  

 if Reset = '1' then 

  Address <= (others => '0'); 

 elsif rising_edge(Clock) then 

  if Save = '1' then 

   Address <= Address_in; 

  end if; 

 end if; 

end process; 

Signal Signalvei Funksjon

Clk 1 1 Inn Klokkesignalet som synkroniserer ALU-en

Reset 1 1 Inn Setter “carry” og “zero” registrene til verdien 0

Carry Save 1 1 Inn

Control 3 3 Inn Denne databussen bestemmer operasjonen til ALU-en

A 8 8 Ut

B 8 8 Ut

C 8 8 Ut Representerer resultatet som ALU-en regner ut

Zero 1 1 Ut

Busslengde 

for L.E.P.8

Busslengde 

for L.E.P.12

Når dette signalet blir satt logisk høyt, blir carryen fra 

addering eller subtraheringen lagrer i carry registeret.

Representerer den ene verdien ALU-en skal regne resultatet 

utifra

Representerer den andre verdien ALU-en skal regne resultatet 

uifra

Betingelsen for at dette signalet skal gå høyt, er at verdien til 

resultatet fra ALU-en er '0'
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Når ”save” signalet blir logisk høyt og man er på en stigende klokkeflanke blir adressen 
lastet inni registeret. Her blir også ”Jump” signalet satt logisk høyt når de 8 minst 
signifikante bitene er satt til ”11111111”. Figur 3.8 viser symbolet for programtelleren, 
sammen med en beskrivelse av signalene på tabell 3.10 

 
Figur 3.8: Programtelleren 

 
Tabell 3.10: Beskrivelse av signalene til prosessoren 

 

Returnering fra avbrudd:  
Denne komponenten har som funksjon å lagre addressen fra programtelleren, når et 
avbrudd blir sendt til kontrolleren. Dette er for at man skal kunne ha muligheten til hoppe 
tilbake til den opprinnelige programadressen før avbruddet fant sted. 
På figur 3.9 er komponenten illustrert, sammen med hvilken retning signalene og 
databussene beveger seg i. Komponenten består hovedsaklig av et register, som lagrer 
verdien fra «Address in» når kontrolleren signaliserer om det. «Address out» bussen til 
denne komponenten er koblet til en multiplekser, som går videre inn til programtelleren.  
Så når instruksjonen «Return INT» blir kjørt fra programminnet, fører dette til at 
kontrolleren dirigerer multiplekseren til å sende addressen, som er lagrer i komponenten, 
til programtelleren. Denne komponenten benytter seg av samme VHDL kode som 
programtelleren, bortsett fra at ”Jump” signalet ikke er implementert. Tabell 3.11 
beskriver signalene til komponenten. 
 

 
Figur 3.9:  Komponenten "Returnering fra avbrudd 

Signal Signalvei Funksjon

Clk 1 1 Inn Klokkesignalet som synkroniserer registeret

Reset 1 1 Inn Setter registeret til verdien '0'

Save 1 1 Inn

Address in 16 16 Inn

Jump 1 1 Ut

Address out 16 16 Ut På denne bussen blir dataene fra registeret satt ut

Busslengde 

for L.E.P.8

Busslengde 

for L.E.P.12

Når dette signalet settes logisk høy, og man er på en 

stigende klokkeflanke, fører dette til at dataene som er på 

“Address in” blir lagret i registeret

Her setter man inn dataene som man ønsker skal bli lagret i 

registeret

Dette signalet brukes til å signaliserer til kontrolleren når 

registert har fått verdien 255
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Tabell  3.11: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til komponenten "Returnering fra avbrudd" 

 

Programminnet 
Programminnet er sammensatt av alle instruksjonene til prosessoren, og utifra 
arkitekturen som er beskrevet for prosessoren, har dette minnet en kapasitet på 65536 
instruksjoner. Men det er en liten sannsynlighet for at det blir implementert et så stort 
minne, med tanke på at man ønsker å minimalisere strømlekkasjen fra programminnet. 
Her blir programadressen til ”Address in” hentet fra programtelleren, og instruksjonen 
som ligger på denne adressen blir sendt ut på ”Data out”. For L.E.P.8 arkitekturen vil 
bredden på dataene være 8 bit bredt, mens for L.E.P.12 arkitekturen vil bredden være satt 
til 12 bit.  
VHDL koden til programminnet er veldig simpelt, hvor det først blir definert en array av 
lagringsplasser:   

type mem_array is array (0 to 65536) of std_logic_vector(X downto 0); 

Her kan ’X’ enten være satt til 8 eller 12, bestemt av hvilken prosessorarkitektur det er 
som blir brukt. 
Deretter blir hver instruksjon innført for hver minneadresse på denne måten: 

mem(0) <= "X........X"; 

. 

. 

mem(N) <= "X........X"; 

Her er representerer ”X.......X” instruksjonen til den angitte plasseringen av N i minnet. 
På figur 3.10 er det illustrert hvordan komponenten ser ut, sammen med tabell 3.12 som 
beskriver funksjonen til signalene. 

 
Figur 3.10: Programminnet 

 
 

 
Tabell 3.12: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til programminnet 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokkesignalet som synkroniserer registeret

Reset 1 Inn Setter registeret til verdien '0'

Save 1 Inn

Address in 16 Inn

Address out 16 Ut På denne bussen blir dataene fra registeret satt ut

Når dette signalet settes logisk høy, og man er på en 

stigende klokkeflanke, fører dette til at dataene som er på 
“Address in” blir lagret i registeret

Her setter man inn dataene som man ønsker skal bli lagret i 

registeret

Signal Signalvei Funksjon

Address in 16 16 Inn Addressen til instruksjonen

Data out 8 12 Ut Instruksjonen blir sendt ut på denne databussen

Busslengde 

for L.E.P.8

Busslengde 

for L.E.P.12
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Instruksjonsregisteret 
Instruksjonene som kommer fra programminnet,blir sendt videre til 
instruksjonsregisteret. Denne komponenten har samme oppbyggning som «Returnering 
fra avbrudd» komponenten, bare at den har en annen funksjon. Denne komponenten har i 
oppgave å lagre instruksjonen som blir sendt fra programminnet. På den måten kan en 
instruksjon bli lagret og dekodet av kontrolleren over flere klokkeperioder. Figur 3.11 
viser denne komponenten sammen med funksjonsbeskrivelsen på tabell 3.13. 
 

 
Figur 3.11:  Instruksjonsregisteret 

 
 

 
Tabell 3.13: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til instruksjonsregisteret 

 

Registeret for L.E.P.8:  
En av de mest sentrale komponentene til  L.E.P.8 arkitekturen, er registeret som er 
illustrert på figur 3.12. Denne komponenten er spesielt tilpasset for L.E.P.8 arkitekturen 
fordi registrene blir implementert i to forskjellige banker.  
Verdien til databussene «A out» og «B out» er bestemt utifra verdien til «RegA in», 
«RegB in» og banken. Beskrivelse av signalene til registeret kan man finne på tabell 
3.14, og ved å bruke disse signalene kan man utføre lagring av data til registeret, sende ut 
data til andre komponenter og bytte banker slik at man også får utnyttet alle registrene i 
komponenten. 
 
 
 
 

Signal Signalvei Funksjon

Clk 1 1 Inn Klokkesignalet som synkroniserer registeret

Reset 1 1 Inn Setter registeret til verdien '0'

Save 1 1 Inn

Instruction in 8 12 Inn Her settes instruksjonen man ønsker å lagre i registeret

Opcode 8 12 Ut Her blir instruksjonene sendt ut ifra registeret

Busslengde 

for L.E.P.8

Busslengde 

for L.E.P.12

Når dette signalet settes logisk høy, og man er på en 

stigende klokkeflanke, fører dette til at dataene som er på 

“Instruction in” blir lagret i registeret
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Figur 3.12: Komponenten til registered 

 

 
Tabell 3.14: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til registered 

Registeret for L.E.P.12 
Denne komponenten har omtrent samme struktur som registeret til L.E.P.8, hvor den 
inneholder 8 ulike registre som man har muligheten til å sende ut på 2 forskjellige 
databusser. Figur 3.13 illustrerer denne kompontenten sammen med 
funksjonsbeskrivelsen på tabell 3.15 . Det som skiller dette registeret fra det andre 
registeret til L.E.P.8  er at det ikke er behov for banker. På den måten trenger man ikke å 
angi signalene «Bank» eller «Bank save» inn til registrene, noe som forenkler logikken 
betydelig for denne komponenten.  

 
Figur 3.13: Registeret til LEP12 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokken som brukes til å synkronisering

Reset 1 Inn Sette alle registrene til verdien 0

Bank 1 Inn

Bank Save 1 Inn

Data Save 1 Inn

RegA in 2 Inn

RegB in 2 Inn

Data 8 Inn

A out 8 Ut Her blir data fra det angitte registeret “RegA” sendt ut

B out 8 Ut Her blir data fra det angitte registeret “RegB” sendt ut

Sammen med “Bank save” signalet,brukes dette signalet til å 

bestemme hvilken bank registeret arbeider i

Når dette signalet er logisk høyt, samtidig som at man er på 

en stigende klokkeflanke, fører dette til at verdien på bank, bli 

lagret i det interne bankregisteret

Når dette signalet blir satt logisk høyt, samtidig som at man 

er på en stigende klokkeflanke, fører dette til at dataen som 

er på “Data in” blir lagret på posisjonplassen RegB

Denne databussen brukes til å bestemme hvilket register det 

er som skal sendes ut på “A out” databussen

Denne databussen brukes til å bestemme hvilket register det 

er som skal sendes ut på “B out” databussen

Dataene som man ønsker å lagre til registeret, setter man inn 

på denne databussen 
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Tabell  3.15:  Funksjonsbeskrivelsen av signalene til registeret 

 

Midlertidige registeret 
Dette registeret er kun brukt i L.E.P.8 arkitekturen, og det brukes når det skal lastes opp 
en bestemt verdi til et register. Denne komponenten blir  benyttet av instruksjonen ”Load 
IM”, som laster inn 4 bits fra instruksjonen over til denne komponenten. Dermed kan de 
4 bitene bli brukt av ”Load Reg” for å laste inn de  til et angitt sted i et register.  
Figur 3.14 viser denne komponenten, og funksjonsbeskrivelsen kan man finne på tabell 
3.16. 

 
Figur 3.14:  "IMREG" komponenten 

 
 
 

 
Tabell 3.16: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til IMREG komponenten 

 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokken som brukes til å synkronisering

Reset 1 Inn Sette alle registrene til verdien 0

RegA 3 Inn

RegB 3 Inn

Data in 8 Inn

Save 1 Inn

A out 8 Ut Her blir data fra det angitte registeret “RegA” sendt ut

B out 8 Ut Her blir data fra det angitte registeret “RegB” sendt ut

Denne databussen, inn til registeret, brukes til å bestemme 

hvilket register det er som skal sendes ut på “A out” 

databussen

Denne databussen, inn til registeret, brukes til å bestemme 

hvilket register det er som skal sendes ut på “B out” 

databussen

Dataene som man ønsker å lagre til registeret, setter man inn 

på denne databussen 

Når dette signalet blir satt logisk høyt, samtidig som at man 

er på en stigende klokkeflanke, fører dette til at dataen som 

er på “Data in” blir lagret på posisjonplassen RegB

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokkesignalet som synkroniserer ALU-en

Reset 1 Inn Fører til at det interne registeret blir satt til verdien 0

Save 1 Inn

Data in 4 Inn her settes dataene man ønsker å lagre inn i registeret

Data out 4 Ut Dataene fra det interne registeret blir satt ut her

Når dette signalet er logisk høyt, samtidig som at man er på 

en stigende klokkeflanke, fører dette til at verdien inn fra 

“Data in” blir lagret i det interne registeret
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Dataminnet 
Når registrene blir fylt opp blir det behov for å ha et ekstern minne, og denne 
komponenten er implementert som et SRAM minne i VHDL kode. 
Komponenten er illustrert på figur 3.15, og tabell 3.17 viser hva slags funksjon de 
forskjellige signalene har. Dataminnet er implementert som et statisk minne i VHDL, 
som desverre har ulempen med at det tar veldig stor plass på grunn av implementasjonen 
av flip-floper. Det å få til 64KB minne på en FPGA ble derfor umulig, og man ble derfor 
nødt til å kutte ned minnet til 512 bytes. 
  

 
Figur 3.15: Dataminnet 

 

 
Tabell 3.17:  Funksjonsbeskrivelsen av signalene til dataminnet 

 

Shifter 
Denne komponenten har som funksjon å forskyve bitene til dataene som blir sendt inn til 
”Data in”. Hvilken retning bitene blir forskyvet mot er bestemt av verdien til ”Left/Right” 
signalet. Hvis signalet er logisk høyt, fører dette til dataene blir flyttet et hakk mot høyre, 
og i motsatt fall blir dataene flyttet et hakk mot venstre.  
Denne komponenten henter data fra utgangen «B out» til registeretet, forskyver dataene 
og lagrer dem tilbake til registeret som er angitt i ”shift” instruksjonene.  
Det blir bare brukt to linjer VHDL kode for å implementere funksjonaliteten til denne 
komponenten. VHDL koden ser slik ut: 

s_out <= to_stdlogicvector(to_bitvector(s_in) sll 1) when shift = '0' else 

      to_stdlogicvector(to_bitvector(s_in) srl 1); 

 
Symbolet for komponenten kan man finne på figur 3.16, sammen med beskrivelsen av 
signalene på tabell 3.18. 
 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokkesignalet som går inn til minnet

Reset 1 Inn Setter alle dataene I minnet til verdi '0'

Data Save 1 Inn

Data in 8 Inn

Address 16 Inn

Data out 8 Ut

Når dette signalet settes logisk høy, og man er på en 

stigende klokkeflanke, fører dette til at dataene som er på 

“Data in” blir lagres på Addresen som er oppgitt

Her setter man inn verdueb man ønsker skal bli lagret I 

dataminnet

Dette er adressen som brukes til å bestemme hvor man 

ønsker å lagre dataene, eller hvilken data som skal sendes ut 

på “Data out” bussen

Her settes ut dataen som ligger hvor man har oppgitt 

addressen
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Figur 1.16: Komponenten "Shifter" i prosessorkjernen 

 
 

 
Tabell 3.18: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til "Shift" komponenten 

Setup 
For å kunne maskere bort avbrudd som man ikke ønsker prosessoren skal utføre, har det 
blitt laget en komponent som konfigurerer dette. Denne komponenten er et 8 bits register, 
som lagrer inn data inn på registeret når instruksjonen «Setup» blir kjørt. Dataene blir 
sendt direkte fra «B out» til registeret, så derfor må et register forhåndsdefineres for 
hvilke avbrudd som skal maskeres bort.  
Tabell 3.20 viser hva hvert av bitene i setup registeret representerer.Bit 0 til bit 3 som 
kommer utifra «Data out», blir koblet til en 3 input AND port sammen med Release 
signalet og avbruddsignalet. Så hvis noen av disse bitene i setup registeret blir satt til '0', 
fører dette til at AND porten vil trekke signalet til avbruddskontrolleren mot 0, som 
derfor vil filtrere bort avbruddet. 
Figur 3.17 viser denne komponenten, sammen med funksjonsbeskrivelsen på tabell 3.19 
 
 
 
 

 
Figur 3.17: Komponenten "Setup" i prosessorkjernen 

 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Data out 8 Ut

Left/Right 1 Inn

Data in 8 Inn

Her kommer datene fra “Data in” som har blitt flyttet mot 

høyre eller venstre angitt av hvilket logisk nivå “Left/Right” har

Denne bestemmer hvilken retning man skal flytte datene som 

kommer inn fra “Data out”. Hvis den er logisk høy fører dette 

til at datene flyttes et hakk til høyre, og hvis den er logisk lav 

så flyttes datene et hakk mot venstre

Her setter man inn dataene som man ønsker skal flyttes til 

venstre eller høyre
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Tabell 3.19: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til setup komponenten 

 
 
 
 

 
Tabell 3.20: Hva de forskjellige bit-ene i setup registeret representerer 

 
 

Timer  
Telleren er en av de mest sentrale komponentene til prosessoren. Denne komponenten er 
består hovedsaklig av to strukturer; en 32 bits teller som teller oppover per stigene 
klokkeflanke, og en komperator som blir sammenligner telleren med et forhåndsdefinert 
register. Når telleren får samme verdi som det forhåndsdefinerte registeret sendes det ut 
et avbruddssignal til kontrolleren, og hvis avbruddet er konfigurert riktig, blir avbruddet 
behandlet av prosessoren. 
Siden telleren er 32 bits langt og man bare har 8 bits registre til rådighet er man nødt til å 
dele det forhåndsdefinerte registeret i 4 deler. Så når instruksjonen «Setup Timer» blir 
utført, fører dette til at data fra registeret blir lagret til dette forhåndsdefinerte registeret, 
og hvilken del som blir oppdatert er bestemt av instruksjonen. Desverre har dette en 
ulempen med at man er nødt til å kjøre ”Setup timer” instruksjonen 4 ganger for å 
konfigurerer hele det forhåndsdefinerete registeret til komperatoren. En illustrasjon av 
timeren er presentert på figur 3.18 sammen med funksjonsbeskrivelsen på tabell 3.21. 

 
Figur 3.18: Timeren til prosessorkjernen 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokkesignalet som er med på styre synkroniseringen

Reset 1 Inn

Save 1 Inn

Data in 8 Inn Her setter mman dataene man ønsker å lagre

Dat out 8 Ut Her kommer dataene ut, som man har lagret inn fra “Data in”

Når reset settes logisk høyt,fører dette til at registerene blir 

satt til verdi '0'

Når man er på en stigende klokkeflanke, og dette signalet 

setter logisk høy, fører det til at datene på “Data in” bussen 

blir lagret og satt ut på “Data out”

Setup bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Funksjon X X X X INT 3 INT 2 INT 1 INT 0
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Tabell 3.21: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til timeren 

Sideveksling for dataminnet til L.E.P.8  
Siden det er bare mulig å anngi 256 ulike posisjoner i dataminnet når man skal 
lagre/hente data fra minnet, er det blitt implementert en «Sideveksling» komponent som 
øker minneområdet for dataminnet[5]. Med denne komponenten får man muligheten til å 
øke minnekapasiteten til 65536 lagringsplasser. Denne komponenten er lik 
oppbyggningen til de andre komponentene som setup og instruksjonsregisteret, og det er 
bare funksjonen som skiller den ut. Her går utgangen «Data page» direkte til de 8 mest 
signifikante bit-ene til minneadresseringen, mens «Data in» er koblet til «B out» på 
registerer komponenten. Dette betyr at man må først angi de 8 mest signifikante bit-ene i 
registeret før man kan sende de til «Sideveksling» kompontenten. På figur 3.19 kan man 
finne denne kompontenten, sammen med funsksjonsbeskrivelsen på tabell 3.22.  
 
 
 
 

 
Figur 3.19:  Sideveksling for dataminnet 

 
 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn

Reset 1 Inn

T_Ack 1 Inn

Save 1 Inn

Reg 8 Inn

Setup 1 Inn

Choose 2 Inn

Interrupt 1 Ut

Klokkesignalet som er med på styre synkroniseringen og til å 

få telleren til å telle oppover

Når reset settes logisk høyt,fører dette til at komperatoren, 

interrupt-signalet og telleren blir satt til verdi 0

Når komperatoren og telleren har samme verdi, fører dette til 

at interrupt signalet utifra tellern blir satt logisk høy. For at 

dette signalet skal bli satt tilbake til logiskt lavt nivå, må dette 

signalet bli sattt logksik høyt for minst en klokkeperiode. 

Bruker i forbindelse når man skal forandre på verdien til 

komperatoren. Når denne blir satt logisk høy samtidig som 

man er på en stigende klokkeflanke, fører dette til at verdien 

blir som er satt inn på databussen “Reg” blir lagret I en av de 

de fire posisjonen som er bestemt av choose. Hvis choose er 

“00” fører dette til at de 8 minst signifiaknte bitene blir 

forandret på, og er den “01” fører dete til at de neste 8 bitene 

blir satt til samme verdi som “Reg” er og så videre 

Her setter man inn verdien som man ønske å forandre 8 av de 

32 bitene til komperatoren

Denne brukes til å gjøre slik at timeren ikke sender ut et 

interrupt signal når denne er satt til logisk høy

Er med på å bestemme hvilken av de 8 av 32 bit-ene til 

komperatoren som skal forandres

Dette signalet blir sendt til en 3 ports AND, som videre går til 

kontrollere. 
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Tabell 3.22: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til sidevekslingskomponenten 

 
 

Sideveksling for program- og dataminnet til L.E.P.12 
 I motsetning til L.E.P.8 arkitekturen som bare implementerer sideveksling for 
dataminnet, krever L.E.P.12 arkitekturen sideveksling for både program- og dataminnet 
blir implementert [5] 
Denne komponenten består av to 8 bits registre,hvor hver av dem representerer de 8 mest 
signifikante bitene til minneadressen og programadressen. Illustasjonen av komponenten 
kan man finne på figur 3.20. 
Her er det signalet «Page» som bestemmer hvilket register som skal lastes inn med 
verdien fra «Data in» bussen. Hvis «Page» signalet er logisk høyt, fører dette til at 
registeret til «DPAGE» blir lastet inn og i motsatt fall blir det registeret til «IPAGE». 
«DPAGE» registeret har samme funksjon som i LEP 8 prosessoren, men «IPAGE» blir 
brukt i forbindelse med «JMP» instruksjonen til denne prosessoren. Dette er når man 
ønsker å hoppe til en bestemt addresse, hvor addressen består av 16 bit. De 8 minst 
signifikante bit-ene blir hentet fra «JMP» instruksjonen, mens de 8 mest signifikante bit-
ene blir hentet fra «IPAGE» registeret i denne kompontenten. Når instruksjonen 
«IPAGE» blir kjørt, fører dette til at bitstrengen fra bit 7 til bit 0, blir lagret i «IPAGE» 
registeret. Det samme gjelder også for ”DPAGE” instruksjonen. 
Funksjonsbeskrivelsen av signalen er presentert på tabell 3.23. 
 
 

 
Figur 3.20: Sideveksling for program- og dataminnet 

 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokkesignalet som er med på styre synkroniseringen

Reset 1 Inn

Save 1 Inn

Data in 8 Inn

Data Page 8 Ut “Her blir datene som blir lagret ifra “Data in” satt ut på bussen

Når reset settes logisk høyt,fører dette til at registeret blir 

satt til 0

Når dette signalet settes logisk høy, og man er på en 

stigende klokkeflanke, fører dette til at dataene som er på 
“Data in” blir satt ut på bussen “Data Page”

nalet settes logisk høy, og man er på en stigende 

klokkeflanke, fører dette til at dataene som er på “Data in” blir 

lagres på Addresen som er oppgitt
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Tabell 3.23: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til sidevekslingskompontenten 

 

Free 
Dette er en komponent som er ansvarlig for når avbrudd kan kjøres i prosessoren. Når et 
avbrudd blir registrert i kontrolleren, blir det sendt en signalpuls på ”Stop” signalet til 
denne komponenten. Dette fører til at ”Release” signalet går logisk lavt, og siden dette 
signalet er koblet til AND porten sammen med avbruddene, blir alle avbruddene maskert 
bort. Så fort programmet hopper tilbake til programmet med instruksjonen ”Return INT” 
blir det sendt en signalpuls på ”Start” inngangen, slik at release signalet blir logisk høy. 
Dermed er prosessoren klar for å ta imot nye avbrudd. 
Figur 3.21 illustrerer komponenten Free sammen med beskrivelse av signalene på tabell 
3.24. 
 

 
Tabell 3.21: Free komponenten til L.E.P.8 og L.E.P.12 

 

 
Tabell 3.24: Beskrivelse av signalene til Free komponenten 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokken som brukes til å synkronisere signalene

Reset 1 Inn

Save 1 Inn

Page 1 Inn

Data in 8 Inn

Data Page 8 Ut Data i dataregisteret blir satt ut på denne databussen

Instr Page 8 Ut Data i programregisteret blir satt ut på denne databussen

Når dette signalet blir satt logisk høyt fører dette til at 

registrene for dataminnet og programminnet blir satt til verdi 0

Når dette signalet er satt logisk høyt, samtidig som at man er 

på en stigende klokkeflanke, fører dette til at man lagrer  

dataene fra “Data in” bussen inn til et angitt register bestemt 

av page signalet

Dette signalet bestemmer hvilket register det er som skal bli 

lagret når “save” signalet blir satt logisk høyt. Når signalet er 

høyt blir dataregisteret oppdatert, og når signalet er logisk 

lavt blir programregistert oppdatert

Dataene som man ønsker å lagre til et av registrene, setter 

man inn på denne databussen 

Signal Signalvei Funksjon

Clk Inn Klokkesignalet som synkroniserer registeret

Reset Inn Setter “release” signalet lavt

Start Inn

Stop Inn

Release Ut Dette signalet går til AND gatene for avbruddene.

Hvis dette signalet er logisk høyt for en klokkeperiode, blir 

release signalet satt logisk høy

Hvis dette signalet er logisk lav for en klokkeperiode, blir 

release signalet satt logisk lav
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Avbruddskontroller 
Når prosessoren får inn et avbrudd, må den først gjennom avbruddskontrolleren, før det 
sendes videre til kontrolleren. Hvis det for eksempel kommer et avbrudd på linje 0 til 
avbruddskontrolleren, blir det først sendt et signal til kontrolleren om at et avbrudd har 
ankommet. Deretter avventer avbruddkontrolleren for svar tilbake fra kontrolleren om 
avbruddet har blitt registrert. Når bekreftelsen ankommer fra kontrolleren, blir signalet 
”Stop” til ”Free” komponenten satt logisk høy, slik at ingen andre avbrudd kan bli 
registreret i avbruddkontrolleren 
Avbruddkontrolleren er også med på å bestemme når prosessoren skal settes i dvale. Når 
«Sleep» instruksjon blir kjørt fra kontrolleren, fører dette til at «Sleep set» blir satt logisk 
høy. Når avbruddskontrolleren registrerer dette, sender setter den signalet «Sleep» logisk 
lav, som er koblet til en AND port sammen med klokkesignalet. Klokkesignalet som 
kommer ut av denne AND porten går til alle komponentene bortsett fra 
avbruddskontrolleren og timeren. Siden alle komponentene nå ikke har en klokke å følge, 
fører dette til at omtrent alle kompontentene står «stille» og den eneste strømmen som 
blir brukt blir den statiske lekasjestrømmen fra komponentene og strømmen fra 
avbruddskontrolleren og telleren. 
Figur 3.22 og tabell 3.25 viser kompontenten og funksjonsbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.22: Avbruddkontrolleren 
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Tabell 3.25: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til avbruddkontrolleren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon

Clk 1 Inn Klokkesignalet som er med på styre synkroniseringen

Reset 1 Inn

INT 0 1 Inn Avbruddlinjen for det eksterne signalet 0

INT 1 1 Inn Avbruddlinjen for det eksterne signalet 1

INT 2 1 Inn Avbruddlinjen for det eksterne signalet 2

INT 3 1 Inn Avbruddlinjen for timeren

INT0_ACK 1 Inn

INT1_ACK 1 Inn

INT3_ACK 1 Inn

INTT_ACK 1 Inn

Sleep Set 1 Inn

INT0 out 1 Ut

INT1 out 1 Ut

INT2 out 1 Ut

INT3 out 1 Ut

Sleep 1 Ut

Når reset settes logisk høyt,fører dette til at alle avbruddlinjene ut og 

sleep blir satt til 0.

Denne tar imot signalet fra kontrolleren, når den har konfirmert at 

avbruddet har kommet frem. Denne er for avbruddslinjen 0

Denne tar imot signalet fra kontrolleren, når den har konfirmert at 

avbruddet har kommet frem. Denne er for avbruddslinjen 1

Denne tar imot signalet fra kontrolleren, når den har konfirmert at 

avbruddet har kommet frem. Denne er for avbruddslinjen 2

Denne tar imot signalet fra kontrolleren, når den har konfirmert at 

avbruddet har kommet frem. Denne er for avbruddssignalet fra timeren

Når dette signalet settes logisk høyt, fører dette til at “Sleep” signalet blir 

satt logisk høyt. Noe som fører til at hele prosesorkjernen går I dvale 

bortsett fra avbruddskontrolleren og timeren

Avbruddsignalet som sendes til kontrolleren, for å sifra at det har skjedd 

det avbrudd fra det eksterne signalet 0

Avbruddsignalet som sendes til kontrolleren, for å sifra at det har skjedd 

det avbrudd fra det eksterne signalet 1

Avbruddsignalet som sendes til kontrolleren, for å sifra at det har skjedd 

det avbrudd fra det eksterne signalet 2

Avbruddsignalet som sendes til kontrolleren, for å sifra at det har skjedd 

det avbrudd fra timeren

Dette signalet setter høyt når sleep set blir satt logisk høy,og blir satt 

lavt igjen når et avbrudd skjer
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Kontrolleren til L.E.P.8 : 
 
Kontrolleren er en av de mest sentrale delene i prosessoren. Denne har i oppgave å sørge 
for at komponentene og multiplekserne reagerer riktig i forhold til hvilken instruksjon det 
er som blir utført. Kontrolleren henter instruksjonskoden fra instruksjonsregisteret, og 
handler derfor utifra denne koden. Kontrolleren er implementert som en tilstandsmaskin, 
og en oversikt over disse tilstandene samme med en beskrivelse kan man finne i vedlegg 
C og vedlegg E. Figur 3.23 viser kontrolleren med hvilken retning de forksjellige 
signalene går, og tabell 3.26 viser en beskrivelse de forskjellige signalene.  
 
 

 
Figur 3.23: Kontrolleren til LEP8 
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Tabell  3.26: Funksjonsbeskrivelsen av signalene til kontrolleren 

 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon Koblet til:

Clk 1 Inn Klokken som brukes til å synkronisere tilstandsmaskinen Klokken

Reset 1 Inn Setter tilstandsmaskinen til tilstand 0 (se figur 20) Reset

Zero 1 Inn “Zero” på ALU

A_Jump 1 Inn “Jump” på programtelleren

INT0 1 Inn

INT1 1 Inn

INT2 1 Inn

INT3 1 Inn

Opcode 8 Inn

ALU_Control 3 Ut “Control” på ALU-en

DATA_MUX 3 Ut

PC_MUX 3 Ut

A_MUX 2 Ut

B_MUX 2 Ut

PC_Save 1 Ut “Save” på programtelleren

IR_Save 1 Ut

Carry 1 Ut “Carry” på ALU-en

Data Save 1 Ut “Save” på registeret

DMEM save 1 Ut “Save” på dataminnet

IMREG save 1 Ut

Bank Save 1 Ut “Bank Save” på registeret

DPAGE Save 1 Ut

Setup Save 1 Ut

Timer save 1 Ut “Save” på timeren

I0A 1 Ut

I1A 1 Ut

I2A 1 Ut

I3A 1 Ut

I Save 1 Ut

Sleep Set 1 Ut

Start 1 Ut Gir klarsignal for når kontrolleren kan ta imot avbrudd “Start” på Free komponenten

Stop 1 Ut Gir stoppsignal for at kontrolleren ikke kan ta imot avbrudd “Stop” på Free komponenten

Dette signalet brukes til JEQ instruksjonen, hvor kontrolleren 

må sjekke om resultatet fra ALU-en er 0

Når de 8 nederste bit-ene til program-minnet er 255, sender 

programtelleren et signal til dette signalet om at man må 

inkrementere de 8 mest signifikante bitene med 1.

Når avbrudd 0 blir sendt fra avbruddskontrolleren, går den inn 

hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet
“INT0 out” fra 

avbruddkontrolleren

Når avbrudd 1 blir sendt fra avbruddskontrolleren, går den inn 

hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet

“INT1 out” fra 

avbruddkontrolleren

Når avbrudd 2 blir sendt fra avbruddskontrolleren, går den inn 

hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet
“INT2” out fra 

avbruddkontrolleren

Når ett timeravbrudd blir sendt fra avbruddskontrolleren, går 

den inn hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet

“INT3” out fra 

avbruddkontrolleren

Her inn kommer instruksjonen fra program-minnet som man 

ønsker prosessoren skal kjøre

“Opcode” fra 

instruksjonsregisteret

Bestemmer hvilken aritmetisk eller logisk funksjon ALU-en 

skal utføre

Brukes til å beste hva slags data som skal lagres inn I 

registeret

Multiplekseren foran “data in” 

til registeret

Brukes til å bestemme hvilken addresse som skal komme inn 

til programtelleren

Multiplekseren til “address 

in” fra programtelleren

Denne multiplekseren bestemmer hvilken 8-bit signal som 

skal inn til A inngangen på ALU-en

Multiplekseren foran “A” 

inngangen til ALU-en

Denne multiplekseren bestemmer hvilken 8-bit signal som 

skal inn til B inngangen på ALU-en

Multiplekseren foran “B” 

inngangen til ALU-en

Dette signalet brukes til å gi beskjed til programtelleren om at 

dataene som kommer inn skal lagres

Dette signalet brukes til å gi beskjed til instruksjonsregisteret 

om at dataene som kommer inn skal lagres

“Save” på 

instruksjonsregisteret

Når man ønsker å lagre carry-en i ALU-en, settes dette 

signalet logisk høyt

Gir beskjed til registeret om at data skal lagres i REG B 

registeret

Når man skal lagre data til dataminnet, blir dette signalet satt 

logisk høyt

Når man skal lagre data til IMREG registeret,blir dette 

signalet satt logisk høyt

Save på IMREG 

komponenten

Når man skal lagre bank bit-et i register kompontenten,blir 

dete signalet satt logisk høyt

Når man skal lagre data til DPAGE registeret,blir dette 

signalet satt logisk høyt

“Save” på 

sidevekslingskomponenten

Når man skal lagre data til Seup registeret,blir dette signalet 

satt logisk høyt

“Save” på setup 

komponenten

Brukes til å styre lagringen av de 8 av 32 bit-ene av 

komperatorregistert

Gir beskjed til avbruddkontrolleren av avbrudd 0 har blitt 

registrert

INT0_Ack på 

avbruddskontrolleren

Gir beskjed til avbruddkontrolleren av avbrudd 1 har blitt 

registrert

INT1_Ack på 

avbruddskontrolleren

Gir beskjed til avbruddkontrolleren av avbrudd 2 har blitt 

registrert

INT2_Ack på 

avbruddskontrolleren

Gir beskjed til avbruddkontrolleren at timeravbruddet har blitt 

registrert

INT3_Ack på 

avbruddskontrolleren

Når man skal lagre data til INT SAVE registeret,blir dette 

signalet satt logisk høyt

“Save” på “INT Save” 

komponenten

Når dette signalet blir satt logisk høyt,fører dette til at 

prosessoren havner i dvalemodus

“Sleep set” på 

avbruddskontrolleren
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Kontrolleren til L.E.P.12: 
 
Kontrolleren til denne prosessoren er bygd opp på samme måte som kontrolleren til 
L.E.P.8. Den består av en tilstandsmaskin, som bytter mellom tilstandene gitt utifra 
instruksjon i instruksjonsregisteret. En oversikt over disse tilstandene kan man finne i 
vedlegg D og vedlegg E. Figur 22 viser kontrolloren, sammen med funksjonsbeskrivelsen 
til signalene på tabell 3.27. 
 
 
 

 
Figur 3.24: Kontrolleren 
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Tabell 3.27: Beskrivelse av signalene til kontroller for L.E.P.12 

Signal Busslengde Signalvei Funksjon Koblet til:

Clk 1 Inn Klokken som brukes til å synkronisere tilstandsmaskinen Klokken

Reset 1 Inn Setter tilstandsmaskinen til tilstand 0 (se figur 20) Reset

Zero 1 Inn “Zero” på ALU

A_Jump 1 Inn “Jump” på programtelleren

INT0 1 Inn

INT1 1 Inn

INT2 1 Inn

INT3 1 Inn

Opcode 8 Inn

ALU_Control 3 Ut “Control” på ALU-en

DATA_MUX 3 Ut

PC_MUX 3 Ut

A_MUX 2 Ut

B_MUX 2 Ut

PC_Save 1 Ut “Save” på programtelleren

IR_Save 1 Ut

Carry 1 Ut “Carry” på ALU-en

Data Save 1 Ut “Save” på registeret

DMEM save 1 Ut “Save” på dataminnet

IMREG save 1 Ut

Bank Save 1 Ut “Bank Save” på registeret

DPAGE Save 1 Ut

Setup Save 1 Ut

Timer save 1 Ut “Save” på timeren

I0A 1 Ut

I1A 1 Ut

I2A 1 Ut

I3A 1 Ut

I Save 1 Ut

Sleep Set 1 Ut

Start 1 Ut Gir klarsignal for når kontrolleren kan ta imot avbrudd “Start” på Free komponenten

Stop 1 Ut Gir stoppsignal for at kontrolleren ikke kan ta imot avbrudd “Stop” på Free komponenten

Dette signalet brukes til JEQ instruksjonen, hvor kontrolleren 

må sjekke om resultatet fra ALU-en er 0

Når de 8 nederste bit-ene til program-minnet er 255, sender 

programtelleren et signal til dette signalet om at man må 

inkrementere de 8 mest signifikante bitene med 1.

Når avbrudd 0 blir sendt fra avbruddskontrolleren, går den inn 

hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet
“INT0 out” fra 

avbruddkontrolleren

Når avbrudd 1 blir sendt fra avbruddskontrolleren, går den inn 

hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet

“INT1 out” fra 

avbruddkontrolleren

Når avbrudd 2 blir sendt fra avbruddskontrolleren, går den inn 

hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet
“INT2” out fra 

avbruddkontrolleren

Når ett timeravbrudd blir sendt fra avbruddskontrolleren, går 

den inn hit. Dette fører til at prosesoren hopper til en angitt 

minneaddresse som er for dette avbruddet

“INT3” out fra 

avbruddkontrolleren

Her inn kommer instruksjonen fra program-minnet som man 

ønsker prosessoren skal kjøre

“Opcode” fra 

instruksjonsregisteret

Bestemmer hvilken aritmetisk eller logisk funksjon ALU-en 

skal utføre

Brukes til å beste hva slags data som skal lagres inn I 

registeret

Multiplekseren foran “data in” 

til registeret

Brukes til å bestemme hvilken addresse som skal komme inn 

til programtelleren

Multiplekseren til “address 

in” fra programtelleren

Denne multiplekseren bestemmer hvilken 8-bit signal som 

skal inn til A inngangen på ALU-en

Multiplekseren foran “A” 

inngangen til ALU-en

Denne multiplekseren bestemmer hvilken 8-bit signal som 

skal inn til B inngangen på ALU-en

Multiplekseren foran “B” 

inngangen til ALU-en

Dette signalet brukes til å gi beskjed til programtelleren om at 

dataene som kommer inn skal lagres

Dette signalet brukes til å gi beskjed til instruksjonsregisteret 

om at dataene som kommer inn skal lagres

“Save” på 

instruksjonsregisteret

Når man ønsker å lagre carry-en i ALU-en, settes dette 

signalet logisk høyt

Gir beskjed til registeret om at data skal lagres i REG B 

registeret

Når man skal lagre data til dataminnet, blir dette signalet satt 

logisk høyt

Når man skal lagre data til IMREG registeret,blir dette 

signalet satt logisk høyt

Save på IMREG 

komponenten

Når man skal lagre bank bit-et i register kompontenten,blir 

dete signalet satt logisk høyt

Når man skal lagre data til DPAGE registeret,blir dette 

signalet satt logisk høyt

“Save” på 

sidevekslingskomponenten

Når man skal lagre data til Seup registeret,blir dette signalet 

satt logisk høyt

“Save” på setup 

komponenten

Brukes til å styre lagringen av de 8 av 32 bit-ene av 

komperatorregistert

Gir beskjed til avbruddkontrolleren av avbrudd 0 har blitt 

registrert

INT0_Ack på 

avbruddskontrolleren

Gir beskjed til avbruddkontrolleren av avbrudd 1 har blitt 

registrert

INT1_Ack på 

avbruddskontrolleren

Gir beskjed til avbruddkontrolleren av avbrudd 2 har blitt 

registrert

INT2_Ack på 

avbruddskontrolleren

Gir beskjed til avbruddkontrolleren at timeravbruddet har blitt 

registrert

INT3_Ack på 

avbruddskontrolleren

Når man skal lagre data til INT SAVE registeret,blir dette 

signalet satt logisk høyt

“Save” på “INT Save” 

komponenten

Når dette signalet blir satt logisk høyt,fører dette til at 

prosessoren havner i dvalemodus

“Sleep set” på 

avbruddskontrolleren
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3.3 Implementasjon på FPGA av typen SPARTAN-3E 
 
Begge prosessorene har blitt implementert på en FPGA av typen SPARTAN-3E 
produsert av Xilinx Inc, hvor denne FPGA-en har plass til 10476 logiske porter. 
Prosessorene ble implementert på FPGA-en med hjelp av programmet Xilinx ISE, som 
gir muligheten til å implementere og syntetisere VHDL kode beregnet for FPGA-er 
produsert av Xilinx. I denne oppgaven det ble benyttes seg av ”SPARTAN 3E starter 
kit”, som er et elektronisk kort bestående av flere funksjoner. Dette kortet er vist på figur 
3.25 med noen beskrivelser. 
 

 
Figur 3.25: Spartan 3E starter kit 

 
Vedlegg F viser hvordan syntetiseringen av VHDL koden på FPGA-en ble utført, og 
implementasjonsrapporten kan man finne vedlagt på CD-en som følger med denne 
oppgaven. 
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Kapittel 4: Resultater 

Det finnes ulike tilnærminger for å kunne teste ut funksjonaliteten til prosessorene, slik at 
man kan å få bekreftet at prosessoren fungerer etter spesifikasjonene. I dette kapittelet 
blir det presentert ulike programmer som tester ut dedikerte funksjoner i prosessoren. 
Disse programmene har blitt direkte implementert i programminnet, siden den er 
bestående av en ROM. Derfor har det blitt skrevet egne VHDL koder for programmene, 
som man kan finne vedlagt på CD-en som følger med denne oppgaven. 
Programmene har blitt utprøvd ved bruk av to forskjellige tilnærminger; Simulering med 
ModelSim og implementasjonen av programmet på en FPGA. 
Ved simulering av prosessorene, blir programmet ModelSim benyttet. Dette programmet 
gir oss muligheten til å hente ut hvilke som helst angitte data fra prosessoren under 
simuleringen, hvor det er ubegrenset for hvor mye data som kan plukkes ut. Men for 
simuleringen av programmene har det blitt plukket ut noen spesifike data, som har størst 
betydning for funksjonene som blir testet ut. Dette er for å gi en enkel oversikt over 
hvordan instruksjonene påvirker funksjonaliteten til prosessoren. 
Når programmene eksekveres på FPGA-en, gir dette et innblikk i om hvordan 
prosessorene vil fungere på en integrert krets. Dette er desverre ikke det samme som å 
drive prosessorene på en ASIC krets, hvor man har muligheten til å forbedre 
kretsdesignet på transistornivå. Det er mer innviklet å hente data rett ut fra FPGA-en når 
programmene ble kjørt, men Xilinx har utviklet programmet ChipScope som har 
anledningen til å håndterer dette. ChipScope gir muligheten for å analysere data direkte 
fra FPGA-en når programmene kjøres. Dette fungerer ved at det blir implementert en 
analysatorkjerne i FPGA-en som henter data direkte prosessorkjernen. Dataene blir 
dermed sendt ut videre fra ChipScope kjernen til datamaskinen via JTAG kobling. 
Figur 4.1 viser hvordan dette fungerer. 
 
 
 

 
Figur 4.1: Hvordan Chipscope kjernen fungerer i FPGA-en 

   

Prosessorkjernen ChipScope kjerne
Henter ut data 
fra angitte signalene

Henter data om signalene
via JTAG til programvaren 
Chipscope på datamaskinen
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Det har blitt utformet testbenker som har ansvaret for to funksjoner som er nødvendige 
for at simuleringene skal fungere. Den første funksjonen er implementasjonen av en 
klokke til prosessoren som ligger på 20 kHz. Derfor vil klokken i all simulasjon i denne 
oppgaven ligge på 20 kHz. Den andre funksjonen er er at det blir sendt en puls på ’reset’ 
linjen til prosessorene i starten av simuleringen. Dette er får å være sikker på at alle 
komponentene til prosessorene har blitt tilbakestilt. 
Følgende på de neste sidene vil det blir presentert programmer for L.E.P.8 og L.E.P.12, 
sammen med resultatene. 
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4.1 Program 1: Addering av to tall 
 
Det første programmet som ble laget til prosessorene, fikk i oppgave å utføre en veldig 
enkel operasjon. Denne operasjonen gikk ut på å legge inn to verdier i registrene, for så å 
addere disse sammen. Pseudo koden til programmet ble seende slik ut: 
 

1. Legg verdi 45 i register 0 

2. Legg verdi 55 i register 1 

3. Summere register 0 og register 1 sammen og lagre resultatet tilbake i register 1. 

 
Bakgrunnen for å lage et slikt program, var for å teste ut om prosessorene var i stand til å 
utføre en av de mest grunnleggende operasjonene. Samtidig vil simuleringsresultatet vise 
noe av virkemåten til prosessoren. 
Hvordan programmet har blitt utformet for L.E.P.8 arkitekturen kan man se på tabell 4.1 
og for L.E.P.12 arkitekturen på tabell 4.2. 
 
 
 

 
Tabell 4.1: Programkoden til program 1 for L.E.P.8 

 
 
 

 
Tabell 4.2: Programkoden til program 1 for L.E.P.12 

 
 
På side 51 til 54 blir resultatene fra simuleringen og testkjøringen på FPGA-en til L.E.P.8 
og L.E.P.12 presentert. På disse figurene er det forklart med piler om hva som skjer under 
hver overgangen til en ny tilstand.  
Utifra dataplottene som er hentet fra ModelSim og FPGA-en, viser resultatene at 
prosessorene utførte programmet tilfredstillende.  
I starten av programmet blir det initialisert et reset-signal, som tilbakestiller alle 
komponentene i prosessorene. Dette er synlig på simuleringene av programmet, men fra 
FPGA-en er dette ikke synlig på grunn av at det var problemer med å hente inn data fra 
tidspunktet når resetsignalet ble initialisert. Derfor ble det ventet til prosessoren hadde 
eksekvert alle instruksjonene, slik at data ble innsamlet når programtelleren starte på nytt 
igjen. Dessverre har denne metoden ulempen at registrene vil beholde sin verdi fra forrige 
programkjøring, og dette blir synlig på dataplottene fra Chipscope. 

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

0 Load IM Laster inn “1101” i det midertidlige registeret 00101101 2D

1 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 0 00111000 38

2 Load IM Laster inn “0010” i det midertidlige registeret 00100010 22

3 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 0 00111100 3C Har nå lastet inn register 0 med verdien 45

4 Load IM Laster inn “0111” i det midertidlige registeret 00100111 27

5 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 1 00111001 39

6 Load IM Laster inn “0011” i det midertidlige registeret 00100011 23

7 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 1 00111101 3D Har nå lastet inn register 1 med verdien 55

8 ALU 10000001 81 Resultatet i register 1 er nå 100

Adderer register 0 og register 1 sammen og lagrer 

resultatet i register 1

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

0 Set Reg Setter register 0 til verdien 45 100101101000 968 Setter register 0 til 45

1 Set Reg Setter register 1 til verdien 55 100110111001 9B9 Setter register 1 til 55

2 ALU 010000001000 408 Resultatet I register 0 skal nå være 55

Adderer register 0 og register 1, og lagrer verdien i 

register 0
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Uansett viser dataplottene at prosessorene funker som forventet, hvor programtelleren 
blir inkrementert etter hver instruksjon. Programtelleren sender adressen videre til 
programminnet, som henter instruksjonen som er plassert på den tilsvarende addressen. 
Den første instruksjonene i L.E.P.8 programmet laster inn 4 bits i det midlertidige 
registeret, som blir lastet tilbake til det angitte registeret. Tilsammen kreves det 4 
instruksjoner for å forandre hele verdien til et register. Når dette er gjort, regner ALU-en 
ut resultatet for adderingen av de to registrene og lagrer det tilbake til register 1. 
I motsetning består L.E.P.12 programmet bare av 3 instruksjoner. De to første 
instruksjonene laster verdien direkte til registrene, for så til slutt å addere dem sammen. 
Sammenligner man programmene og resultatene til L.E.P.8 og L.E.P.12, er det lengden 
på programmet og utførelsestiden som skiller seg mest ut. Både lengden til programmet 
og  utførelsestiden til L.E.P.8 er betydligere lengre enn L.E.P.12. Programmet er 443% 
lengre og da er utførelsestiden er på ca 19 klokkeperioder ekstra for L.E.P.8.  
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Figur 4.2: Simuleringen av program 1 i L.E.P.8 
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Figur 4.3: Simuleringen av program 1 i L.E.P.8 
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Figur 4.4: Eksekveringen av program 1 på FPGA for L.E.P.8 
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Figur 4.5: Eksekveringen av program 1 på FPGA for L.E.P.12 
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4.2 Program 2: Programhopp, multiplisering og dividering 
 
For å teste ut mer av funksjonaliteten til prosessorene, har det blitt utformet en 
fortsettelse av program 1. Her blir programhoppet sammen med 
forskyvningsoperasjonene testet ut, og pseudo koden for programmet blir derfor slik: 
 

1. Legg verdi 45 i register 0 ( fra program 1) 

2. Legg verdi 55 i register 1 ( fraprogram 1) 

3. Summere register 0 og register 1 sammen og lagre resultatet tilbake i register 1. 

(fra program 1) 

4. Hopp til programadresse 50 i programminnet. 

5. Forskyver dataene i register 0 et hakk mot venstre 

6. Forskyver dataene i register 1 et hakk mot høyre 

 

Tabell 4.3 og 4.4 viser hvordan programmene har blitt implementert for de forskjellige 
arkitekturene. 
 

 
Tabell 4.3: Instruksjonene til program 2 for L.E.P.8 

 

 

 
Tabell 4.4: : Instruksjonene til program 2 for L.E.P.12 

Som resultatene på side 59 til 62 framviser, så er resultatene fra simuleringen og 
kjøringen tilfredstillende. 
For L.E.P.8 blir register 2 satt til verdien 50 med hjelp av det midlertidige registeret. 
Dermed blir denne verdien, sammen med register 3, brukt til å hoppe til programadressen 
50 med instruksjonen ”JMP”. Her overskriver de 8 bitene fra register 2 de 8 minst 
signifikante bitene til programtelleren. Slik at når programtelleren skal sende neste 
adresse til minnet, vil den starte på adresse 50 istedenfor. Dermed blir ”Shift” 
instruksjonene kjørt, som henter data fra register 0 til ”shifter” komponenten, forskyver 
den mot venstre og lagrer den tilbake igjen.Det samme blir gjort for register 1, bare at her 
blir dataene forskyvet en gang mot høyre. Man ser at både fra simuleringene og fra 
dataplottet i Chipscope at programmene blir vellykket fullført. 

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

9 Load IM Laster inn “0010” i det midertidlige registeret 00100010 22

10 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 2 00111010 3A

11 Load IM Laster inn “0011” i det midertidlige registeret 00100011 23

12 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 2 00111110 3E Register 2 er nå lastet inn med verdien 50

13 JMP Hopper til programaddressen 50 01001110 4E

13 – 49 NOP Utfører ingenting 00000000 0

50 Shift 00001000 8 Verdien til register  0 er nå 90

51 Shift 00001101 D Verdien til register 1 er nå 50

Siden register 3 har verdien 0, så behøver 

man ikke å laste inn verdien 0 på nytt. Her 

brukes register 2 som de 8 minst signifikante 

bitene, slik at man hoper til addresse 50 i 

programminnet

Denne flytter dataene i register 0 et hakk mot venstre, 

slik at datene blir “multiplisert” med 2

Denne flytter dataene i register 1 et hakk mot høyre, 

slik at dataene blir “dividert” med 2

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

3 JMP Hopper til addresse 50 i programminnet 000100110010 132

6 – 49 NOP Utfører ingenting 000000000000 0

50 Shift 000000010000 10 Register 0 skal nå være 90

51 Shift 000000011001 19 Register 1 skal nå være 27

Denne flytter dataene i register 0 et hakk mot venstre, 

slik at datene blir “multiplisert” med 2

Denne flytter dataene i register 1 et hakk mot høyre, 

slik at dataene blir “dividert” med 2
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For L.E.P.12 er den første instruksjonen etter program 1, ett programhopp. Dette er på 
grunn av at de 8 minst signifikante bitene til programadressen er implementert direkte i 
hopp instruksjonen. Disse 8 bitene overskriver de 8 minst signifikante bitene til 
programtelleren, som fører til at den neste instruksjonen vil komme fra adresse 50. 
Deretter blir data forskyvet på samme måte som for L.E.P.8 programmet. 
Ved studering av dataplottene og simuleringen, ser man at programmet har blitt fullført 
riktig. 
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Figur 4.6: Simuleringen av program 2 for L.E.P.8 
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Figur 4.7: Simuleringen av program 2 for L.E.P.12 
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Figur 4.8:Eksekveringen av program 2 i FPGA for L.E.P.8 
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Figur 4.9: Eksekveringen av program 2 i FPGA for L.E.P.12 
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4.3 Program 3: For-løkke 
 
En ting som er vanlig å implementere i programmer er benyttelsen av løkker. En 
programløkke er i stand til å utføre koden et bestemt antall ganger, og blir derfor mye 
benyttet i moderne programmer. Derfor blir det implementert en for-løkke for 
prosessorene, som skal telle et register opp til verdien ’10’.  
Pseudo koden for dette programmet blir seende slik ut: 
 

1. Last inn register 1 med verdien 1 

2. Last inn register 4 med verdien 10 

3. Inkrementer verdien til et register med en 

4. Sjekk om verdien til dette registeret er 10. 

5. Hvis ikke, hopp tilbake til instruksjon 3. 

 

Programkoden til prosessorene kan man finne i tabell 4.5 og 4.6. 
 

 
Tabell 4.5: Programkoden til program 3 for L.E.P.8 

 

 
Tabell 4.6: Programkoden til program 3 for L.E.P.12 

 

For L.E.P.8 blir først verdien 1 lasten inn i register 1, og så blir banken som prosessoren 
arbeider i bytter til ”Bank 1”. Her blir så register 4 lastet inn med verdien 10, og register 
5 med verdien 7 som representerer programadressen man vil hoppe tilbake til. 
Deretter byttes det tilbake til Bank 0, og register 3 blir addert med  register 1, slik at 
register 3 blir inkrementert med en. Så hoppes tilbake til ”Bank 1 ” og sammenligner 
verdiene mellom register 4 og 3. Er de like fører dette til at programtelleren vil hoppe 
over ”JMP” instruksjonen, men ellers vil den hoppe tilbake til programadresse 7, hvor 
man fortsetter å inkrementere register 3 med en. 
L.E.P.12 programmet utfører også det samme, bortsett fra at man slipper å bytte banker 
hele tiden. Her får register 1 verdien 1 og register 4 verdien 10, og så blir register 1 og 2 

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

0 Load IM Laster inn “0001” I det midertidlige registeret 00100001 21

1 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 1 00111001 39 Verdien til register 1 er nå 1

2 Choose bank Velger at man vil jobbe med registrene i bank 1 00110001 31

3 Load IM Laster inn “1010” I det midertidlige registeret 00101010 2A

4 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 4 00111000 38 Verdien til register 4 er nå 10

5 Load IM Laster inn “0111” i det midertidlige registeret 00100111 27

6 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 4 00111001 39

7 Choose bank Velger at man vil jobbe med registrene i bank 0 00110000 30

8 ALU Adderer register 0 og register 3 samme 10000111 87

9 Choose bank Velger at man vil jobbe med registrene i bank 1 00110001 31

10 JMPZ 01010011 53

11 JMP Hopper til programaddressen 7 01001001 49

Verdien til register 5 er nå 7. noe som 

tilsvarer addressen JMP skal hoppe tilbake 

til.

Inkrementerer register 3 med en, som er et 

delt register med bank 1

Sjekker om register 4 og register 7 er like, hvis der er 

like hopper den over enste kommando

Hopper tilbake til addresse 7, fram til register 

7 og register 4 er like 

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

0 Set Reg Setter register 1 til verdien 1 100000001001 809

1 Set Reg Setter register 4 til verdien 10 100001010100 854

2 ALU Adderer register 1 og register 2 sammen 010000001010 40A

3 JEQ 000001100010 62

4 JMP Hopper tilbake til programaddresse 2 000100000010 102

Sjekker om register 4 og register 2 er like, hvis de er 

like hopper den over neste instruksjon

Når register 2 har kommer til 10, vil 

programmet hoppet over “JMP” 

instruksjonen,og fortsette videre
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addert sammen. ”JEQ” instruksjonen sammenligner disse to registrene, og hvis de er like 
vil kontrolleren hoppe over ”JMP” instruksjonene som kommer etter ”JEQ” 
instruksjonen. Ellers vil programmet hoppe tilbake igjen til adresse 2, som fører til at 
register 2 blir inkrementert med en. 
Utifra simuleringene og testkjøringen på FPGA-en ser man at programmene ble fullført 
tilfredstillende. Her ser man at L.E.P.8 krever mye mer arbeid for å innføre den samme 
funskjonaliteten som L.E.P.12 innfører.  

 
Figure 4.10: Simuleringen av program 3 i ModelSim for L.E.P.8 
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Figure 4.11: Simuleringen av program 3 i ModelSim for L.E.P.12 
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Figure 4.12: Resultatet fra program 3 i FPGA-en for L.E.P.8 
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Figure 4.13: Resultatet fra program 3 i FPGA-en for L.E.P.12 
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4.4 Program 4: Aksess av dataminnet 
 
For å teste ut funksjonaliteten for å overføre data mellom minnet og prosessoren, har det 
blitt utformet et program som utfører dette. Dataoverføring mellom minnet og 
prosessoren er veldig ekstensielt for å kunne behandle store mengder med data. Ikke bare 
kan man bruke dataminnet for datalagring, men dataminnet kan også brukes til å styre 
andre elektroniske enheter, hvor konfigureringen kan foregå gjennom dataminnet. 
Pseudo koden for programmet er satt opp slik: 

1. Last inn data til et register 

2. Last opp data til minnet 

3. Last data tilbake fra minnet til et angitt register 

4. Bytt dataside (DPAGE) 

5. Lagre data fra registeret til en annen minneplass 

6. Hente data tilbake fra minneplassen 

 

Tabell 4.7 og 4.8 viser instruksjonene som programmet er bygd opp av. 
 

 
Tabell 4.7: Programkoden for program 4 til L.E.P.8 

 

 
Tabell 4.8: Programkoden for program 4 til L.E.P.8 

 
Simuleringene og dataplottet til L.E.P.8 er vist på side 70 og 73, og her får man ett 
inntrykk av hvordan prosessoren arbeider.Først blir register 0 satt til verdien 140, 
gjennom det midlertidige registeret, og så sender registeret dataene fra registerene til 
dataminnet på adresseplass 0. Siden L.E.P.8 registeret har en arkitektur som er basert på 

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

0 Load IM Laster inn “1100” i det midertidlige registeret 00101100 2C

1 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 0 00111000 38

2 Load IM Laster inn “1000” i det midertidlige registeret 00101000 28

3 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 0 00111100 3C Register 0 har nå lastet inn verdien 140

4 Store Lagrer data fra register 0 til dataaddressen 0 01100100 64

5 Load Henter data fra dataaddressen 0 til register 3 01111011 7B

6 Load IM Laster inn “0001” I det midertidlige registeret 00100001 21

7 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 0 00111000 38

8 Load IM Laster inn “0000” i det midertidlige registeret 00100000 20

9 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 0 00111100 3C Register 0 har nå lastet inn verdien 1

10 Dpage 00110100 34

11 Store Lagrer data fra register 0 til dataaddresssen 200 01101100 6C

12 Choose bank Bytter til bank 1 00110001 31

13 Load Henter data fra dataaddressen 200 til register 4 01111100 7C Register 4 ha nå verdien 1

Siden register 1 har verdien 0, blir denne 

brukt som addressen til dataminnet

Siden register 2 har veriden 0, blir denne 

brukt som addressen til dataminnet

Går til neste datavekslingside for datminnet, dette 

fører til at man nå aksesserer minneaddressen fra 256 

til 512 

Bruker 140 verdien vi har fra register 3 og 

bruker denne som addressen

Ønsker å overføre dataene fra dataminnet til 

bank 1

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX

0 Set Reg Setter register 0 til verdien 140 110001100000 C60

1 Store Lagrer verdien fra register 0 til minneplasens 0 000010010000 90

2 Load Henter data fra minneplass 0 og lagrer det register 1 000011010001 D1

3 Dpage Setter datavekslingssiden til dataminnet til verdi 1 001100000001 301

4 Store Lagrer verdien til register 0 i minneplass 396 000010001000 88

5 Load Henter verdien fra minneplass 140 til register 3 000011001011 CB
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bruk av registre, fører det til at verdiene til registrene ofte nå forandres ,og dette gjelder  
spesielt når minneadressen og ”DPAGE” skal spesifiseres i dette programmet. Derfor blir 
programmet lengre enn det L.E.P.12 programmet ville ha blitt. 
L.E.P.12 programmet er betrakterligere mindre enn enn L.E.P.8 programmet, og 
resultatene finner.Her blir bare verdien til register 0 satt til ’140’ en gang gjennom hele 
programmet, mens L.E.P.8 er nødt til å brukte 8 instruksjoner for å bytte verdien til 2 
registre. 
Fra simuleringene ser man at registrene til begge prosessorene får verdien man forventer, 
og derfor er dette et tilfredstillende resultat. Dataplottet hentet med Chipscope viser også 
at både minneplassene og registrene hadde den riktige antatte verdien etter kjøringen av 
programmet. 
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Figure 4.14: Simuleringen av program 4 i ModelSim for L.E.P.8 
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Figure 4.15: Simuleringen av program 4 i ModelSim for L.E.P.12 
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Figure 4.16: Resultatet fra program 5 i FPGA-en for L.E.P.8 
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Figure 4.17: Resultatet fra program 4 i FPGA-en for L.E.P.12 
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4.5 Program 4: Avbrudd og dvalemodus 
 
Dette er det siste og største programmet til prosessoren. Dette programmet tester ut 
avbruddet fra timeren og dvalemodusen til prosessoren, noe som er av stor interesse siden 
avbruddkontrolleren er en av de kritiske komponenten i prosessorene. Dette programmet 
konfigurer avbruddet og timeren slik at prosessoren kjører timeravbruddet i et bestemt 
tidsintervall. Når prosessoren kaller på avbruddet blir det kjørt en kode som 
inkrementerer en verdi i dataminnet med 1, og slik vil den fortsette under kjøringen av 
programmet. Når prosessoren ikke kjører noe avbrudd og er ferdig med å konfigurer 
telleren og maskeringen til avbruddene, blir prosessoren satt i dvale. 
Pseudo koden til programmet ser slik ut: 
 

1. Konfigurer telleren 

2. Konfigerer maskeringen av avbruddene 

3. Sett prosessoren i dvale 

4. Når et avbrudd fra telleren ankommer kontrolleren, skal verdien fra 

minneadresse 0 inkrementeres med en. 

 
 

Tabell 4.9 og 4.10 viser instruksjonene til programmet som er implementert for L.E.P.8 
og L.E.P.12.  
 
 

 
Tabell 4.9: Oppbygningen av programmet til L.E.P.8 

 

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX Kommentar

0 Load IM Laster inn “1111” i det midertidlige registeret 00101111 2F

1 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 0 00111000 38

2 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 0 00111100 3C Register 0 er nå satt til 255

3 Timer 00010000 10

4 Load IM Laster inn “0001” I det midertidlige registeret 00100001 21

5 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 0 00111000 38

6 Setup Konfiguerer avbruddene for prossesoren 00000100 4 Her blir register 0 brukt til konfigueringen

7 Load IM Laster inn “1011” i det midertidlige registeret 00101011 2B

8 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 1 00111001 39

9 Load IM Laster inn “0000” i det midertidlige registeret 00100000 20

10 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 1 00111101 3D

11 Sleep Setter prosessoren i dvalemodus 00000010 2

12 JMP Hopper tilbake til “Sleep” instruksjonen 01001001 49 Antar at register 2 alltid vil være 0

256 Choose bank Bytter til bank 1 00110001 31

257 Load IM Laster inn “0001” I det midertidlige registeret 00100001 21

258 Load Reg Laster inn de 4 minst signifikante bit-ene i register 4 00111000 38

259 Load IM Laster inn “0000” i det midertidlige registeret 00100000 20

260 Load Reg Laster inn de 4 mest signifikante bit-ene i register 4 00111100 3C Register 4 er nå satt til verdien 1

261 Load Laster inn verdien fra minneplass 0 til register 5 01111001 79

262 ALU Adderer register 4 og register 5 10000001 81 Inkrementerer register 5 med 1

263 Store Lagrer register 5 tilbake til minneposisjon 0 01101001 69

264 Choose bank Bytter til bank 0 00110000 30

265 Return INT 00000001 1

Oppdaterer de 8 minst signifikante bit-ene til 

komperatoren i timeret med register 0

Nå er register 0 satt til å konfiguere 

avbruddene. Her er det avbruddet for timeren 

som er slått på

Register 1 er nå satt til verdien 11, noe som 

tilsvarer addressen for “Sleep” instruksjonen

Hopper tilbake til hvor programmet var før avbruddet, 

som vil være posisjonen etter “Sleep” instruksjonen
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Tabell 4.10: Oppbygningen av programmet til L.E.P.12 

 
På side 76 til 81 blir resultatene fra simuleringene og FPGA-en presentert. Begge 
programmene starter ved å konfigurerw telleren og maskeringen for avbruddene. Når 
dette er gjort blir prosessoren satt i dvale, i påvente av et avbrudd av en timer. Når 
avbruddet ankommer, blir prosessoren ”vekket til live” igjen, og programmet som ligger 
på avbruddposisjonen blir kjørt. I tilfellet for FPGA-en, var det ikke mulig å 
implementere ett fullt minne, så derfor ble det kuttet ned til 512 instruksjoner. Derfor har 
avbruddposisjonen for klokken blitt plassert på adresseposisjon 256. 
Avbruddprogrammet inkrementerer verdien til minneaadressen for hver gang 
programmet kjøres, og dette kan man både se på resultatene fra simuleringen og 
testkjøringen på FPGA-en. Det som er interessant med dataplottet og simuleringene, er 
hvordan klokken til alle komponenten blir slått av når prosessoren går i dvale. Desverre 
så er det ikke mulig å måle hvor stor reduksjon det blir av effektforbruket til prosessoren, 
men publikasjoner tyder på at effektforbruket vil bli redusert når prosessoren er i 
dvale[7][17].    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addresse Operasjon Beskrivelse Bitkode HEX

0 Set Reg Setter register 0 til verdien 255 111111111000 FF8

1 Timer 000000100000 20

2 Set Reg 100000001000 808

3 Setup Laster inn data inn til setup registeret fra register 0 000000001000 8

4 Sleep Setter prosessoren i dvalemodus 000000000011 3

5 JMP Hopper tilbake til programaddressen 4 000100000100 104

256 Set Reg Setter register 0 til verdien 1 100000001000 808

257 Load Laster inn verdien fra minneaddressen 0 til register 1 000011111001 F9

258 ALU 010000000001 401

259 Save Lagrer verdien fra register 1 tilbake til minneaddressen 0 000010111001 B9

260 Return INT 000000000001 1

Setter de 8 minst signifikante bit-ene til komperatoren i 

timeren til 255

Setter register 0 til konfigueringverdien til setup 

registeret

Adderer register 0 og register 1, og lagrer verdien i 

register 1

Returnerer tilbake til programaddressen før avbruddet 

skjedde
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Figure 4.18: Simuleringen av program 5 i ModelSim for L.E.P.8 
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Figure 4.19:  Simuleringen av program 5 i ModelSim for L.E.P.12 
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Figure 4.20: Resultatet fra program 5 i FPGA-en for L.E.P.8 (Del 1) 
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Figure 4.21: Resultatet fra program 5 i FPGA-en for L.E.P.8 (Del 2) 
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Figure 4.22: Resultatet fra program 5 i FPGA-en for L.E.P.12 (Del 1) 
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Figure 4.23: Resultatet fra program 5 i FPGA-en for L.E.P.12 (Del 2) 
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Kapittel 5: Diskusjon 

5.1 Instruksjonssettet 
 
Instruksjonene representerer funksjonaliteten til prosessorene, og i oppgaven har det vært 
fokusert på å utforme et instruksjonssett som minimaliserer strømforbruket. 
Et tiltak for å oppnå dette har vært å implementere instruksjonssett som har en lengde på 
8 og 12 bit. Dette er betrakelig lavere enn MIPS arkitekturen som har 32 bits lengde på 
instruksjonene [9], men ved å redusere lengden blir det spart inn på totale bit som blir 
brukt i programminnet. I publikasjonen som omhandler implementasjonen av en 
laveffekts prosessor[6], er det angitt at størrelsen på minnet kan påvirke den generelle 
strømlekkasjen i prosessoren. Etterhvert som etterspørselen av minne øker, fører dette til 
at den generelle strømlekkasjen blir forflyttet fra prosessoren til minnet. Figuren under 
viser hvordan strømlekkasjen øker  med størrelsen til minnet for prosessoren utviklet hos 
Michigan [6]. 
 

 
Figure 1: Strømlekkasje som en funksjon av størrelsen på minnet. Grafen er hentet fra publikasjonen: Energy 

Optimization of Subthreshold-Voltage [6]. 

 
 
Derfor er det viktig at instruksjonssettet er implementert slik at behovet for antall bits i 
programminnet blir minimalisert. Betingelsen for at dette gjelder er når prosessoren er 
implementert i subterskel teknologi, hvor strømforbruket fra logikken er såpass lav at det 
er strømlekkasjen fra minnet som tar overhånd.  
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Instruksjonssettene består av instruksjoner som implementerer lik funksjonaliteten på 
begge prosessorene, men de har ulike måter å utføre operasjonene på.  
Tabell 5.1 viser antall instruksjoner prosessorene generelt trenger for å utføre en 
operasjon og tabell 5.2 viser størrelsen til programmene som ble kjørt på de forskjellige 
prosessorene.  
 

 
Antall instruksjoner for å 
utføre operasjonen 

Forskjell i 
antall 
instruksjoner 

 
L.E.P.8 L.E.P.12 

Aritmetiske operasjoner 9 3 6 

Programhopp 9 2 7 

Minne aksessering 9 3 6 

Konfigurering av sidevekslingen 5 1 4 

Konfigurering av telleren 5 2 3 

Konfigurering av oppsettet for avbruddene 5 2 3 

Forskyvning av registerne 1 1 0 

Anbringe prosessoren i sovemodus 1 1 0 

Returnering fra avbrudd 1 1 0 

Gjennomsnitt 7 2 5 

Tabell 5.1: Antall instruksjoner prosessorene trenger for å utføre angitte operasjoner 

 

 
          Tabell 5.2: Lengden til programmene 

 
Gjennomsnittlig må L.E.P.8 ha 5 flere instruksjoner enn L.E.P.12 for å utføre en 
operasjon, og fra utformingen av programmene ble L.E.P.8 programmene 
gjennomsnittlig 256% lenger enn i forhold til L.E.P.12 programmene. Bakgrunnen for å 
implementere et instruksjonssett som hadde en lengde på 8 bit var å spare inn på antall 
bits som ble brukt i programminnet. Figuren under viser hvordan forholdet mellom antall 
bits i programminnet blir regnet ut.  

 
 

Forskjell i %

Program 1 13 3 433%

Program 2 16 9 178%

Program 3 12 5 240%

Program 4 14 6 233%

Program 5 23 11 209%

Gjennomsnitt 16 7 259%

Lengde på programmet 

til LEP8 prosessoren

Lengde på programmet 

til LEP12 prosessoren
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Utregningen viser at forholdet ligger på 58%, som betyr at programmene til L.E.P.12 
gjennomsnittelig fyller opp 58%  mindre av plassen som et L.E.P.8 program ville ha 
brukt. 
Retter man blikket mot prosessorene som har blitt utviklet på Michigan universitet[5][6], 
er det en merkbar forskjell i forhold til instruksjonssettene i denne oppgaven.  
Mye av inspirasjonen til implementasjonen av instruksjonssettet har vært hentet fra disse 
publikasjonene[5][6], men det har blitt foretatt endringer som er med på å simplifisere 
instruksjonene til prosessorene. Endringene består hovedsaklig av: 
 

1. Fjerne pekere til dataminne 
2. Legge til en instruksjon som setter prosessoren dvale 
3. Ha muligheten til å kunne forandre et register direkte med instruksjoner. 
4. Bruke avbrudd istendenfor tidsplanlegging. 
5. Fjernet muligheten for å implementere funksjoner 

 
Oppsummert er instruksjonssettet implementert slik at behovet for antall bits i 
programminnet skal bli minimalisert.  
Hvordan instruksjonssettene har blitt implementer er også en faktor som spiller inn i 
konklusjonen. Instruksjonssettet som tilhører L.E.P.8 arkitekturen har utnyttet 221 
instruksjonskoder ut av totalt 256 mulige koder, hvor det er 35 koder som står ubrukt; 32 
fra ALU instruksjonen, og 3 er fra slutten på instruksjonssettet. Dette resulterer i en kode-
effektivitet på 86.82%. 
Instruksjonssettet til L.E.P.12 utnytter 4028 instruksjonkoder av totalt 4096 mulige koder, 
hvor 64 er fra ALU instruksjonen og 4 fra slutten av instruksjonssettet. Dette gir en kode-
effektivitet på 98.33%, som er betraktelig høyere enn effektiviteten til L.E.P.8, og 
grunnen er at instruksjonssettet til L.E.P.8 er mer sårbar for ubrukte instruksjoner enn det 
L.E.P.12 er. Derfor er det viktig at man tar høyde for dette. 
Prosessoren utviklet hos Michigan fikk en kodeeffektivitet på 96.2% på 
instruksjonssettet, hvor 3942 instruksjonskoder ble utnyttet av 4096 mulige koder[R]. 
Denne prosessoren er implementert med et 12 bits lengde på instruksonssettet, og er 
derfor sammenligbar med instruksjonssettet til L.E.P.12. Her har instruksjonssettet til 
L.E.P.12 en mer effektiv sammensettning enn instruksjonssettet til prosessoren fra 
Michigan[4]. 
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5.2 Arkitekturene 
 
 
I vedlegg F blir rapportene for syntetiseringen av prosessorene på FPGA-en presentert, 
hvor antall ”Slices” som har blir benyttet i prosessorene legges fram. I syntetiseringen av 
L.E.P.8 ble det benyttet 266 ”slices” og for L.E.P.12 ble det benyttet 246 ”slices”. For å 
få mengden av antall logiske porter som har blitt brukt, ble det benyttet at det er 2.25 
logiske porter per” slice”. Dette tallet kommer fra forholdet mellom antall ekvivalente 
logiske porter og antall ”slices” det er på en FPGA [10]. Dette betyr at L.E.P.8 benytter 
”���������� � ������������������� � ������������������� og at L.E.P.12 benytter 
seg av ����������� � ������������������� � ������������������”.  
Det var ikke forventet at L.E.P.8 skulle benytte flere logiske porter enn L.E.P.12, på 
grunn av at man antok at reduksjonen av antall bits i instruksjonen ville føre til et færre 
antall logiske porter. Motivet bak denne antagelsen var at instruksjonssregisteret, 
registeret og kontrolleren ville håndtere færre bits fra instrukjonene.  
Årsaken til at L.E.P.8 bruker flere logiske porter enn L.E.P.12, er på grunn av at det var 
nødvendig å implementere ekstra logikk som gjorde at L.E.P.8 fikk samme funksjonalitet 
som L.E.P.12. Implementasjonen av bankene og midlertidige registre er eksempler på 
slik ekstra logikk. 
I implementasjonen av L.E.P.8 og L.E.P.12 har det vært fokusert på å lage en enkel 
arkitektur, slik at strømforbruket blir minimalisert. Dette er grunnen til at at ekstra 
funksjonaliteter som parallellutføring har blitt utelukket i utformingen. Sammenligner 
man denne arkitekturen med andre arkitekturer for laveffekts prosessorer[5][6][7], 
observerer man at arkitekturen i oppgaven har en simpel implementasjon. SNAP 
prosessoren[7] har for eksempel implementert en arkitektur som er en av de mest 
kompliserte innenfor laveffekt bruk. Dette er på grunn av at SNAP har blitt implementert 
som en asynkron prosessor, hvor komponentene arbeider asynkront med hverandre. Dette 
gir en større mengde logikk på grunn av at  det må implementeres ”handshaking” 
protokoller, som gir komponentene mulighet til å kommunisere med hverandre[6]. 
Desverre var ikke SNAP prosessoren ferdig utformet da publikasjonen ble gitt ut, og 
derfor frafaller muligheten for å sammenligne antall logiske porter. Uansett er det en stor 
sannsynlighet for at SNAP bruker en større mengde logikk på grunn av 
implementasjonen av kommunikasjonsprotokoller og dataveien på 16 bit. 
For lav effekts prosessorene utformet hos Michigan universitet[5][6] har formålet vært å 
implementere prosessorer som opererer under terskelspenningen. Det har blitt 
implementert ulike arkitekturer av prosessorene, hvor lengden på dataveien og antall trinn 
i parallellutføringen har variert. Hovedforskjellen mellom arkitekturen i denne oppgaven 
og arkitekturen som er anvendt i prosessorene fra Michigan er implementasjonen av 
parallellutføring. Parallellutføring fører til at flere instruksjoner kan utføres samtidig slik 
at antall instruksjoner som blir utført hvert sekund øker ( MIPS ). I arkitekturen til 
L.E.P.8 og L.E.P.12 har ikke fokuset ligget i å øke antall MIPS, men å kunne 
implementere en arkitektur hvor forbruker av logikk er minst mulig.  
Dette er på grunn av at det er ønskelig å utforme en prosessor som bruker minst mulig 
areal på en integrert krets. Ved at prosessoren blir implementert på et lite areal, fører 
dette til at mengden av logikk blir redusert som minimaliserer det totale strømforbruket 
til prosessoren. 
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5.3 Resultatene 
 
Det ble utformet 5 ulike programmer som testet mest mulig av funksjonaliteten til 
L.E.P.8 og L.E.P.12. Programmene ble implementert med instruksjonene fra hver av 
arkitekturene, simulert i ModelSim og eksekvert på en FPGA. Dessverre er det ikke 
mulig å testkjøre prosessoren så grundig at alle feilene fra utformingen vil bli oppdaget, 
men ihvertifall ble de grunnleggende funksjonene til prosessorene bli testkjørt. 
Ekstraheringen av data fra simuleringene har blitt begrenset på grunn av mengden av data 
blir overveldende. Derfor er det bare blitt inkludert data som er sentral for den 
funksjonaliteten som programmet tester ut, og hvis en ønsker å finne mer inngående 
simuleringer, befinner disse seg på CD-en som er vedlagt med denne oppgaven. 
ChipScope Pro ble brukt for analyseringen av data fra FPGA-en. Dette programmet 
implementerer en analysatorkjerne på FPGA-en, som gir brukeren muligheten til å hente 
data direkte fra FPGA-en under testkjøringen. Dessverre er ChipScope Pro begrenset til 
hvor mye RAM som kan plasseres på FPGA-en, som fører til at det blir en begrenset 
mengde data som kan ekstraheres fra testkjøringen. 
Testene som ble utført på prosessorene tilsier at arkitekturene fungerer som de skal. Det 
dukker ikke opp noen problemer i forbindelse med eksekveringene av programmene, og  
resultatene er tilfredstillende fra simuleringene og testkjøringen på FPGA-en. Resultater 
fra implementasjoner av andre laveffekts prosessorer[5][6][7] kan desverre ikke 
sammenlignes med resultatene fra denne oppgaven. Dette er på grunn av at prosessorene 
har blitt simulert på transistornivå, som gir muligheten for å måle effektforbruket. VHDL 
gir ikke muligheten for å simulere på transistornivå og derfor får man ikke målt 
effektforbruket. En mulighet er å syntetisere prosessorene i ASIC slik at det blir dannet et 
transistorskjema. Med transistorskjemaet kan man få simulert prosessorene i programvare 
lignende Cadence, hvor det er mulig å simulere og måle effektforbruket. 
  

5.4 Mulig forbedringer av instruksjonssettet og arkitekturen. 
 
Det dukket opp noen ideer til forbedring av prosesorene, men det ble desverre for liten tid 
for å kunne implementere disse. Så her blir det gitt forslag til hva som kan forbedre 
funksjonaliteten til arkitekturen og instruksjonssettet: 
 

1. Instruksjonssettene har ikke en 100% effektivitet og det er av interesse å 
implementere et instruksjonssett som fullbyrder dette. Det kunne for eksempel  
være av interesse å implementere en instruksjon som gir prosessoren mulighet 
å hoppe tilbake til utgangspuntet etter at et programhopp har blitt utført. 

2. Prosessorene utviklet hos Michigan[5] har muligheten til å kunne øke eller 
minke verdien til et register med en konstant direkte. ALU instruksjonen har 
to tomme instruksjoner hvor det kunne ha vært av interesse å implementere to 
slike instruksjoner som øker eller minker et register med en konstant. 
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5.5 Forslag til videre arbeid 
 
Videre arbeid med prosessorene er verdt å undersøke. Det er fortsatt en del arbeid som 
må utføres, og blant annet må det lages transistorskjema for prosessorene. Disse kan 
enten bli tegnet for hånd eller bli syntetiseret av programvare slik som Cadence.  
Når dette er gjort kan man utføre en mer omfattende simulering, som vil gi svar på hvor 
stort strømforbruk prosessorene har. Dermed får man muligheten til å sammenligne 
resultatene med andre implementasjoner av laveffekts prosessorer[5][6][7]. 
Implementasjon av prosessorene i en laveffekts teknologi er også av stor interesse. For 
eksempel vil en implementasjon som gjør at transistorene arbeider under subterskel 
spenningen være med på å redusere strømforbruket betydelig. 
Det å implementere prosessorene på en sensornode til bruk i et trådløst sensor nettverk, 
vil også ha vært av en særdeles interesse. Særlig med tanke på at fokuset i denne 
oppgaven har vært implementasjonen av et instruksjonssett og arkitektur til bruk i 
trådløse sensor nettverk. 
Utformingen av layouten til prosessorene er også av stor interesse, siden dette gir en 
mulighet for realistiske simuleringer og implementasjon på integrerte kretser.  
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Kapittel 6: Konklusjon 

 
I oppgaven har det blitt presentert to ulike instruksjonssett som benytter seg av omtrent 
samme arkitektur. Instruksjonssettene er utformet for å minimalisere strømforbruket til 
prosessorene, hvor det har vært hentet inspirasjon fra tidligere design av laveffekts 
prosessorer[5].  
Det mest betydningsfulle for denne implementasjonen er at det har blitt brukt en lengde 
på 8 og 12 bit i instruksjonssettene, hvor det er en kuriositet på hvilken av prosessorene 
som har størst forbruk av strøm. Arkitekturene er utformet fra instruksjonssettene, og 
resultatet ble til slutt at L.E.P.12 brukte 45 færre logiske porter enn L.E.P.8.  
Det ble også skrevet 5 ulike programmer for å teste funksjonaliteten til prosessorene, og 
alle programmene ble utført med tilfredsstillende resultater. For de 5 programmene som 
ble skrevet ble det påvist at programmene til L.E.P.12 gjennomsnittlig hadde 58% mindre 
lengde enn programmene til L.E.P.8, og et av fokusene i oppgaven var at programminnet 
burde være mest mulig minimalisert slik at det ble en mindre lekkasjestrøm. 
Hvis man skal avgjøre hvilket instruksjonssett og arkitektur som er av størst interesse, 
ligger L.E.P.12 prosessoren ett par steg foran L.E.P.8. Dette er på grunn av at L.E.P.12 
slår L.E.P.8 både når det gjelder antall logiske porter og forbruk av programminnet. Det 
betyr ikke at L.E.P.8 automatisk blir forkastet av den grunn, fordi den har noen fordeler 
som L.E.P.12 ikke har. Den største fordelen er at instruksjonene er 8 bit lange som 
forenkler implementasjon av et kommersielt minnet. I tillegg finnes det ikke noe bestemt 
tall for hvor stort strømforbruk hver av prosessorene har, så en endelig konklusjon på 
hvilken arkitektur som lønner seg er fortsatt ikke klar. Først må prosessorene bli 
syntetisert til et transistornivå, for så å bli grundig simulert slik at man kan måle 
strømforbruket til prosessorene. Det kan tenkes at L.E.P.12 har en større dynamisk 
lekkasjestrømm enn L.E.P.8, på grunn av flere bit i registrene. 
Dette er ikke de første laveffekts prosessorene som har blitt utviklet, og det finnes idag 
kommersielle prosessorer som har er lavt strømforbruk. Så et videre arbeid på disse 
prosessorene vil være å syntetisere og implementere dem i subterskel teknologi. Dermed 
vil prosessorene kunne måle seg med tidligere design av laveffekts prosessorer som 
SNAP [7] og prosessorene designet av universitet i Michigan [5][6].  
Til denne tid er det kun påvist at prosessorene har et lavt forbruk av logiske porter 
samtidig som at instruksjonene i instruksjonssettet har en enkel struktur. 
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Vedlegg A: Skjema for L.E.P.8 
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Vedlegg B: Skjema for L.E.P.12 
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Vedlegg E: Beskrivelse av virkemåten 

til tilstandene 

Virkemåten for tilstandene til L.E.P.8 
 
Denne seksjonen vil forklare hvordan de ulike komponentene kommuniserer med 
hverandre når de forskjellige instruksjonene blir kjørt. Kommunikasjonen mellom 
komponentene er styrt av kontrolleren, hvor hver instruksjon går gjennom 3 tilstander. 
Eneste untaket er «JEQ» tilstanden som krever 4 instruksjoner.  
Siden mye av hvordan prosessoren fungerer går gjennom tilstandene til kontrolleren, vil 
denne seksjonen beskrive hvordan tilstandene rutere signalene slik at man oppnår den 
operasjonen man ønsker. Først vil det bli beskrevet hvordan tilstandsmaskinen til 
kontrollerfungerer. 
Kontroller består av en tilstandsmaskin, hvor tilstandene er bestemt av instruksjonene 
som kommer inn på «opcode» til kontrolleren. Klokken inn til kontrolleren er med på å 
bringe tilstandene, og når reset signalet settes høy, startet kontrolleren i tilstanden «PC 
COUNT». Felles for alle instruksjoner er tilstandene «PC COUNT» og «IR LOAD», som 
inkrementerer programtelleren og laster inn instruksjonen i instruksjonsregisteret. 
Følgende ser man beskrivelsen av tilstandene til kontrollren, og hvordan de får 
prosessoren til å virke.  
 
 
PC_COUNT: 
Den første fasen går ut på å inkrementere programtelleren med en. Her er kontrolleren i 
tilstand «PC_COUNT» og før den inkrementerer programtelleren, sjekker den først om 
det har kommet noen avbrudd inn til kontrolleren. Hvis noen avbrudd har blitt registrert 
hopper kontrolleren til tilstanden «INT0», «INT1», «INT2» eller «INT3». Hver av disse 
tilstandene sørger for at programtelleren blir lastet inn med programaddressen for hver av 
disse avbruddene. 
I tillegg til å sjekke avbruddene, sjekker også kontrolleren om «Jump» signalet fra 
programtellere er logisk høy. Hvis signalet er det, betyr dette at kontrolleren må 
inkrementere de 8 mest signifikante bit-ene til programtelleren. Dette gjøres ved at 
kontrollren hopper til tilstanden «A_JMP», som ruter de 8 mest signifikante bit-ene fra 
programtelleren til ALU-en. Her blir de inkrementert med en, og blir så lagret over de 8 
mest signifikante bit-ene som var der fra før av. 
Hvis ingen av disse kravene er oppfylt, ruter kontrolleren de 8 minst signifikante bit-ene 
fra programtelleren til ALU-en. Her blir dem inkrementert med 1, og så lagret tilbake 
over de 8 minst signifikante bit-ene som var der fra før av. I tillegg til dette, blir 
instruksjonen hentet fra programminnet og lagret og i instruksjonsregisteret. 
 
 
LOAD_IR: 
Når kontrolleren er ferdig med den første fasen, går den over til den neste fasen. Denne 
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fasen går enkelt ut på hente instruksjonen fra instruksjonsregister til kontrolleren, for å 
hoppe til tilstanden som representerer instruksjonen. 
Videre framover vil det blir forklart hvordan prosessoren handler for hver instruksjon til 
prosessoren. 
 
Jump: Dirigerer de 8 mest signifikante bitene fra programtelleren over til ALU-en, hvor 
addressen blir addert med 1. Resultatet skrive over de 8 mest signifikante bitene til 
programtelleren 
 
Avbrudd 0: 
Hvis det kommer et eksternt avbrudd på linje 1, blir dette avbruddet registrert i «PC 
COUNT» tilstanden. Kontroller hopper til dette denne tilstanden, som sørger for at 
avbruddsaddressen for avbrudd 0, blir lastet inn I programtelleren. I tillegg så blir den 
nåværeende addressen i programtelleren lagret i «Return INT» registeret, slik at man kan 
hoppe tilbake fra avbruddskoden. Deretter hopper kontrolleren tilbake til «PC COUNT» 
tilstanden, og kjører programmet fra avbruddaddresse til avbrudd 0.  
 
Avbrudd 1: 
Denne tilstanden er lik «Avbrudd 1» tilstanden, bare at kontrolleren hopper til denne 
tilstanden fra «PC COUNT» når det er et eksternt avbrudd på linje 1. 
 
Avbrudd 2: 
 Se Avbrudd 1. 
 
Avbrudd 3:  
Se Avbrudd 2. 
 
ALU: 
Når ALU instruksjonen blir hentet fra programminnet, fører dette til at resultatet fra 
ALU-en blir rutet med en mulitplekser til datainngangen «Data» i registeret. Carry 
signalet blir satt logisk høyt slik at carry-en fra addering- og subtraheringsoperasjonene 
blir lagret i ALU-en. Hvilken operasjon ALU-en skal utføre er bestemt av «Control» 
signalet, som blir hentet direkte fra instruksjonen i instruksjonsregisteret. «A out» og «B 
out» fra registeret blir rutet med en mulitplekser til «A» og «B» inngangen til ALU-en. 
Hvilke registre som blir sendt ut på «A out» og «B out», blir hentet fra instruksjonen i 
instruksjonsregisteret. 
 
JMP: 
Her sørger kontrolleren for at «A out» og «B out» blir sendt til programtelleren via en 
multiplekser, hvor «A out» er de 8 mest signifikante bit-ene og «B out» er de 8 minst 
signifikante bit-ene. Programtelleren blir kommandert til å lagre disse bit-ene i registeret, 
og kontrolleren hopper tilbake til «PC_COUNT» tilstanden. Deretter vil programtelleren 
fortsette fra den addressen som er i registrene «REG A» og «REG B».  
 
JEQ: 
Her blir «A out» og «B out» fra registeret sendt til ALU-en for å sammenligne registrene. 
Opersasjonskoden til ALU-en blir automatisk satt til «001», som fører til at ALU-en 
subtraherer verdiene fra hverandre. Siden «Zero» signalet til ALU-en først blir oppdatert 
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av en stigende klokkeflanke, betyr dette at man trenger en ekstra tilstand. Denne 
tilstanden er kalt «Skip» og sjekker om «Zero» signalet er logisk høy. Hvis det er logisk 
høyt blir prosessoren koblet opp slik at programtelleren blir inkrementert med en, og hvis 
det er logisk lavt skjer det ingenting. Dermed hopper kontrolleren tilbake til tilstanden 
PC_COUNT, og hvis Zero signalet var høyt, fører dettet til at programtelleren hopper 
over instruksjonen som var etter denne instruksjonen. 
 
Store: 
Når man skal lagre data til minnet, blir dette gjort med «Store» instruksjonen. Her blir de 
8 minst signifikante bit-ene sendt fra «A out» fra registeret til dataaddressen, og de 8 
mest signifikante bit-ene sendt fra «sidevekslingskomponenten for dataminnet». «B out» 
fra registeret går til «data in» i dataminnet, og med kommando fra kontrolleren blir data 
«B out» lagret i dataminnet på addressen bestemtutifra «A out» og 
«sidevekslingskomponenten for dataminnet». 
 
Load: 
Addresseringen fungerer akkurat som med «Store» tilstanden, bare her blir data fra 
dataminnet rutet med en mulitplekser til datainngangen «data in» i registeret. Dermed blir 
data fra dataminnet lagret i registeret med kommando fra kontrolleren. 
 
Load IM: 
Her er de 4 siste bit-ene fra instruksjonen koblet til «Data in» på IMREG komponenten. 
Når kontrolleren er i denne tilstanden, fører dette til de 4 bit-ene blir lagret i registeret til 
komponenten med at «Save» signalet blir satt høyt. 
 
Load Reg: 
Utifra instruksjonen, blir enten de 4 mest eller minst signifikante bit-ene lastet inn til et 
register som er angitt av pekeren «REG B». Når bit 2 i instruksjonen er satt til '1' fører 
dette til at de 4 minst signifikante bitene, hentet fra det midertidlige registeret,blir satt 
sammen med de 4 mest signifikante bitene fra det angitte registeret. Når bit 2 er satt til '0', 
fører dette til at de 4 bit-ene fra det midertidlige registeret er de mest signifikante bit-ene, 
blir satt sammen medde 4 minst signifiante bit-ene er fra «REG B» registeret. Dette blir 
sendt til datainngangen, som lagrer dette på registerplassen «REGB», med kommandro 
fra kontrolleren. 
 
Bank: 
Her blir «banken» til registret bestemt av det siste bit-et til instrukjsonen. Er den satt til '1' 
arbeider registeret i bank 1,og er den satt til '0' arbeider registeret i bank 0. 
 
DPAGE: 
Her blir data fra «B out» til registeret, sendt til «data in» til DPAGE komponenten. 
Hvilke registerdata som blir sendt ut på «B out» er bestemt av pekeren som er angitt av 
«REG B».Dermed lagrer kontrolloren dataene ved å kjøre «save» signalet til «DPAGE» 
komponenten høy. 
 
Timer: 
Her setter kontrolleren «save» signalet logisk høyt,slik at timeren lagrer data som 
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kommer fra «B out» til registeret. Hvilket register som blir lagret i timerkomponenten er 
bestemt av «choose» bussen, hvor dataene er hentet fra instuksjonen.  
 
Shift: 
Data fra «B out» til registeret blir sendt inn på «data in» til «Shift» komponenten, og 
sender ut resultatet fra «data out» til «data in» på registeret via multiplekseren. Hvilken 
vei dataene blir flyttet er bestemt av «Left/right» signalet, som er hentet fra instruksjonen. 
 
Setup: 
Henter data ut fra «B out» til registeret, og blir sendt til «data in» til Setup komponenten. 
Data som blir sendt inn til Setup komponenten, blir lagrer med kommando fra 
kontrolleren.  
 
Sleep: 
Her settes «sleep_set» signalet høyt,som fører til at avbruddkontrolleren slår av klokken 
til alle komponentene bortsett fra timeren og avbruddkontrolleren. 
 
Return int: 
Her blir data fra return int komponenten rutet til programtelleren med multiplekseren. 
Kontrolleren setter «save» signalet høyt til programtelleren, slik at den nye addressen blir 
fra «Return INT» komponenten blir lagret. 
 
NOP: 
Denne tlstanden utfører ingenting i prosesoren. Det eneste denne tilstanden gjørt er at 
kontrolleren blir nødt til å bruke opp klokkeperioder. 
 
Om avbrudd: 
Avbruddshåndteringen til prosessoren er laget på den måten at det er det første avbruddet 
som kommer til avbruddkontrollern som blir håndtert først. Dette fører til at kontrolleren 
registrer avbruddet i «PC_COUNT» tilstanden, og lastet inn en ny addresse til 
programtelleren. I tillegg så setter den signalet høyt på stop signalet til «Free» 
komponenten, som setter release signalet logisk lavt. Dette fører til at andre avbrudd ikke 
blir registrert av avbruddkontrolleren, på grunn av at de blir filtrert ut med AND portene. 
Dette er implementert for å ikke skape kollisjoner blandt avbruddene til prosessoren, slik 
at et avbrudd ikke kan bli kjørt i et avbrudd. For å få release signalet logisk høyt igjen, 
må instruksjonen «Return INT» kjøres. 
Avbruddkontrolleren er også ansvarlig for å få prosessoren ut av dvalen, når et et avbrudd 
ankommer kontrolleren. Siden det er avbruddkontrolleren som styrer sleep signalet til 
prosessoren,blir denne satt logisk høy når et slikt signal kommer 
Hvert av avbruddene er utstyrt med en 3 inputs AND port som er koblet videre inn til 
avbruddkontrolleren. Det ene signalet er avbruddet, som enten er ifra de eksterne 
avbruddene eller fra timeren. Det andre signalet er release signalet som signaliserer om 
kontrolleren allerede arbeider med et avbrudd, og den siste er signalet fra setup 
komponenten. Dette er for at man skal kunne bestemme hvilke avbrudd kontrolleren kan 
motta.  
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Virkemåten for tilstandene til L.E.P.12 
 
Denne seksjonen vil forklare hvordan de ulike komponentene kommuniserer med 
hverandre, gitt utifra hvilken instruksjon det er som blir kjørt. Kontrolleren til denne 
prosessoren er veldig lik LEP8 prosessoren, og tilstandsmaskinen er bygd opp på samme 
måte. Den har derfor de samme egenskapene, som for eksempel at en vanlig instruksjon 
vil kreve 3 klokkeperioder mens JEQ instruksjonen vil kreve 4 klokkeperioder, 
Videre vil de forskjellige tilstandene til kontrolleren bli beskrevet. 
 
PC COUNT:  
Denne tilstanden er helt lik «PC COUNT» tilstanden fra LEP8 prosessoren. Først blir det 
sjekket om noen avbrudd har blitt sendt eller om «Jump» singalet fra programtelleren er 
satt logisk høy. Hvis noen av disse betingelsene gjelder, hopper kontrolleren til tilstanden 
som representerer hver av disse.  
Hvis ingen av disse betingelsene gjelder, vil kontrollerer rute prosessoren slik at de 8 
minst signifikante bit-ene til programaddressen fra programtelleren blir koblet til ALU-
en. Programaddressen blir inkrementert med en og sendt tilbake til de 8 minst 
signifikante bit-ene til «Address in» på programtelleren via PC multiplekseren.  
 
IR LOAD:  
Kontrolleren hopper til denne tilstanden etter “PC Count” tilstanden hvis det ikke har 
vært noen forstyrrelser fra avbruddene eller “Jump” signalet til programtelleren. I denne 
tilstanden blir instruksjonen fra programminnet lastet inn til instruksjonsregisteret, og 
kontrolleren hopper til tilstanden som tilsvarer instruksjonen. 
 
Jump: Dirigerer de 8 mest signifikante bitene fra programtelleren over til ALU-en, hvor 
addressen blir addert med 1. Resultatet skrive over de 8 mest signifikante bitene til 
programtelleren 
 
Avbrudd 0: 
Hvis det kommer et eksternt avbrudd på linje 1, blir dette avbruddet registrert i «PC 
COUNT» tilstanden. Kontroller hopper til dette denne tilstanden, som sørger for at 
avbruddsaddressen for avbrudd 0, blir lastet inn I programtelleren. I tillegg så blir den 
nåværeende addressen i programtelleren lagret i «Return INT» registeret, slik at man kan 
hoppe tilbake fra avbruddskoden. Deretter hopper kontrolleren tilbake til «PC COUNT» 
tilstanden, og kjører programmet fra avbruddaddresse til avbrudd 0.  
 
Avbrudd 1: 
Denne tilstanden er lik «Avbrudd 1» tilstanden, bare at kontrolleren hopper til denne 
tilstanden fra «PC COUNT» når det er et eksternt avbrudd på linje 1. 
 
Avbrudd 2: Se Avbrudd 1. 
 
Avbrudd 3: Se Avbrudd 2. 
 
Set Reg:  
Når kontrolleren hopper til denne tilstanden, blir de 8 bit-ene, fra bit 10 til bit 3, som er 
angitt i instruksjonen koblet direkte til «data in» på registeret via data mulitplekseren. Bit 
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2 til bit 0, i instruksjonen, angir pekeren til registeret man ønsker å lagre de angitte bit-
ene til. Kontrolleren setter «Save» signalet til registeret til verdien «01», som fører til at 
de angitte bit-ene fra registeret blir lagret på «REG B» plassen som instruksjonen angir. 
ALU:  
I denne tilstanden ruter kontrolleren signalene slik at «A out» og «B out» fra registeret 
blir koblet til datainngangene åpå ALU-en via multipleksere. Resultatet fra ALU-en blir 
koblet til datainngangen på registeret via data-multiplekseren. «Carry save» signalet til 
ALU-en blir satt logisk høyt, slik at carryen fra addering- og substraherings- 
operasjonene blir lagret. Hvilken operasjon ALU-en skal utføre er bestemt av bit 8 til 6 i 
instruksjonen, og bit 9 er koblet til det første bit-et til «Save» bussen til registeret. Hvis 
bit 9 er 0, fører dette til at resultatet blir lagret i «REG B» pekere, og er den '1' blir 
resultatet lagret i register 0. Hvilke registre som blir sendt ut fra «A out» og «B out» er 
bestemt av «REG A» og «REG B» pekerene i instruksjonen.  
 
DPAGE:  
Her ruter kontrolleren bit 7 til bit 0 fra instruksjonen, rett inn til «data in» på 
sidevekslingskompontenten. Her blir «page» og «save» signalene til 
sidevekslingskomponenten satt logisk høy, som fører til at registeret for «sideveksling for 
dataminnet» blir lastet inn med verdien som er angitt av bit 7 til bit .0  
 
IPAGE: 
Utfører samme operasjon som DPAGE tilstanden, bare her blir «page» signalet satt 
logisk lavt. Dette fører til at dataene blir lagret i registert for «Sideveksling for program-
minnet»  
 
JMP:  
Endrer dataveien fra PC multiplekseren slik at bit 7 til 0 i instruksjonen blir sendt til de 8 
minst signifikante bitene i programtelleren. De 8 mest signifikante bit-ene inn til 
programtelleren, kommer av av IPAGE registeret til sidevekslingskomponenten. Dermed 
setter kontrolleren «save» signalet til programteller høyt, slik at den nye addressen blir 
lagret. Dette fører til at prosessoren vil kjøre fra addressen som er angitt av instruksjonen 
og IPAGE registeret.  
I tillegg blir addressen fra programtelleren før hoppet lagrer i kompontenten «Return 
JMP», som gjørat man kan hoppe tilbake til programaddressen før programhoppet. 
 
Store:  
Denne tilstanden har samme funksjon som «Store» tilstanden i kontrolleren for LEP8. 
Pekeren til «REG A» sender addressen til dataminnet, som sammen med addressen fra 
IPAGE registeret, gjør at man får en 16 bit addresse til dataminnet. Data fra «B out» til 
registeret blir sendt til «data in» til dataminnet, og kontrolleren setter «save» signalet til 
dataminnet logisk høyt. Dette fører til at data fra registeret som «REG B» peker på, blir 
lagret på den angitte addressen i dataminnet. 
 
Load: 
Her fungerer addresseringen akkurat som med «Store» tilstanden. Pekeren «REG B» 
peker her på registeret hvor man ønsker å lagre data til. Data fra dataminnet blir rutet til 
«data in» på registeret via multiplekseren, og når kontrolleren gir «save» bussen verdien 
«01», fører dette til at data fra dataminnet blir lagrer på det angitte registeret som «REG 
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B» peker på «REG A» og «REG B» som peker til registerene, blir sendt til ALU-en for 
bli substrahert fra hverandre.  
JEQ: 
Siden «Zero» signalet blir oppdatert ved hver klokkeflanke, er man nødt til å ha 2 
tilstander for denne instruksjonen, «JEQ» og «SKIP». Denne tilstanden setter 
opersasjonskoden for ALU-en til «001» for å substrahere de to angitte registrene som 
«REG A» og «REG B» peker til. Deretter hopper denne tilstanden til «SKIP» tilstanden. 
 
SKIP:  
Denne tilstanden sjekker om «Zero» signalet er logisk høy. Hvis det er logisk høyt blir 
prosessoren koblet opp slik at programtelleren blir inkrementert med en. Her ruter 
kontrolleren signalene, akkurat som med PC_COUNT tilstanden.  
Hvis «Zero» signalet er logisk lavt, betyr det at registrene er ulike, og da skjer det 
ingenting.  
 

TIMER: 
Kontrolleren setter signalet «Save» til timeren logisk høyt,slik at data på «data in» blir 
lagret inn i komperatorregisteret bestemt av «Choose» databussen. Denne databussen blir 
hentet direkte fra instruksjonen, fra bit 4 og bit 3. «Data in» er koblet til «B Out» fra 
registeret, og her er verdien bestemt av registeret som «REG B» i instruksjonen peker til. 
 
SHIFT: 
«B out» fra registeret blir sendt til «data in» på Shifter-komponenten, hvor verdien til «B 
out» er bestemt av registeret som «REG B» peker til. «Data out» fra shift-komponenten 
blir sendt til datainngangen til regiteret via data-multiplekseren. «Left/Right» signalet er 
koblet til bit 3. 
 
Setup: 
Her blit dataene fra «B Out» til registeret koblet til «data in» på setup-komponenten. 
Kontrolleren setter «save» signalet høyt, som fører til at setup-registeret blir lagret med 
verdien fra «data in». 
 
Return JMP:  
Denne tilstanden fører til at data fra «address out» blir sendt til programtelleren via PC 
mulitplekseren. «Save» signalet blir satt logisk høyt, som gjør at programtelleren lagrer 
addressen somer lagrer i «Return JMP» kompontenten. 
 
Sleep: 
Her settes «sleep_set» signalet høyt,som fører til at avbruddkontrolleren slår av klokken 
til alle komponentene bortsett fra timeren og avbruddkontrolleren. 
 
Return int: 
Her blir data fra return int komponenten rutet til programtelleren med multiplekseren. 
Kontrolleren setter «save» signalet høyt til programtelleren, slik at den nye addressen blir 
fra «Return INT» komponenten blir lagret.. 
NOP: 
Denne tlstanden utfører ingenting i prosesoren.  
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Vedlegg F: Oppsumering fra VHDL 

syntetiseringen i Xilinx ISE 

 
 
 
 

Syntetiseringen av VHDL koden til L.E.P.8 i Xilinx ISE 
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Syntetiseringen av VHDL koden til L.E.P.8 i Xilinx ISE  
 

 


