การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ ลอจิกเกท
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้นาเสนอ การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ ลอจิกเกทพื ้นฐาน เช่น แอนด์เกท ออเกท และดีฟลิปฟลอป มาประกอบเป็ นวงจรหารเลข แสดงผลด้ วยเซเวนเซ็กเม้ นท์ 2 ชุด คือชุดคาตอบของผลหาร และชุด
คาตอบของเศษที่ได้ ตามหลักการหารแบบวิธีลบซ ้าๆ นามาสังเคราะห์เป็ นวงจรให้ เห็ นจริ ง วงจรที่ออกแบบนี ้ได้
ทาการทดสอบโดยการจาลองผลการทางานด้ วยโปรแกรม Circuit Wizard ผลจาลองการทางานแสดงให้ เห็นว่า
วงจรที่ออกแบบนี ้สามารถทางานเป็ นวงจรหารได้ อย่างถูกต้ อง
คาสาคัญ: วงจรหาร, ลอจิกเกท, การออกแบบ

Abstract
This paper presents a design of divider circuit by using logic gate. The used logic gates are
simple logic gate such as and gate, or gate and D-flip flop. The divider circuit displays with two seven
segment units that are the result unit and the fraction unit. By repeated-subtract divider principle
brings to a synthesis of real circuit. The designed circuit is tested by simulating with Circuit Wizard
program. The simulation result verifies that this designed circuit can work to be divider circuit.
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คานา
วงจรประมวลผลทางคณิตศาสตร์ เบื ้องต้ น เช่นวงจรบวก, วงจรลบ และ วงจรคูณ พบว่าส่วนใหญ่มีการ
อธิบายหลักการทางานและแสดงรูปแบบของวงจรที่ได้ ออกแบบอย่างหลากหลาย (John F. Wakerly. 2001)
ยกเว้ นเรื่ องการหาร จะมี การเสนอเพียงหลักการของการหารเท่านัน้ แต่ไม่ได้ แสดงรู ปแบบของวงจรหรื อการ
ออกแบบวงจรให้ ปรากฎชัดเจน (Thomas L. Floyd. 2015) ทาให้ การต่อวงจรทาได้ ลาบาก และยากต่อการทา
ความเข้ าใจ จึงเป็ นที่มาของบทความนี ้ เพื่อก่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ ในรายละเอียดของทฤษฎีการหารโดย
สามารถทาการออกแบบและประกอบเป็ นวงจรหารที่สมบูรณ์

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ อง
การหารประกอบด้ วยอินพุตตัวตัง้ (Dividend : A) และอินพุตตัวหาร (Divisor : B) ทาการหารกัน
ได้ เอาท์พตุ เป็ นผลหาร (Quotient : Q) และ เศษ (Remainder : R) ถ้ าตัวตังมี
้ คา่ มากกว่าตัวหาร และเป็ น
การหารที่ลงตัว จะได้ คาตอบที่ Q และเศษ R เป็ นศูนย์ แต่ถ้าเป็ นการหารที่ไม่ลงตัว ก็จะปรากฏคาตอบที่
Q ส่วนที่เหลือจะเก็บที่ R ดังแสดงด้ วย บล็อกไดอะแกรม รูปที่ 1 และ (1)
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วิธีการหารแบ่งออกได้ เป็ น 3 รูปแบบคือ
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รูปที่ 2 ตัวอย่างการหารแบบหารสันและหารยาว
้
3. การหารแบบการลบซ ้าๆ
การหารในลักษณะนี ้จะต่างกับ สองวิธีแรกดังกล่าวข้ างต้ น โดยจะนาตัวตัง้ มาทาการลบ
ด้ วยตัวหารซ ้าๆ จนกว่าตัวตังจะน้
้ อยกว่าตัวหารจึงจะยุติการลบ แสดงการกระทาด้ วยวิธีนี ้ ดังในตัวอย่างที่ 3 และ
4 ตามลาดับ
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 4

รูปที่ 3 การหารแบบวิธีการลบซ ้าๆ

จากรู ปที่ 3 ตัวอย่างที่ 3 กับ 4 จะเห็นกระบวนการหารได้ ชดั เจน คือตัวตังจะเปลี
้
่ยนไปทุกครัง้ ที่ทาการ
ลบ โดยเอาผลลบที่ได้ แต่ละครัง้ ป้อนกลับไปแทนที่ตวั ตังเดิ
้ ม แล้ วทาการลบซ ้าๆ จนกว่าจะลบไม่ได้ จานวนครัง้
ที่ลบได้ จะเป็ นคาตอบของผลหารที่ได้ และเศษจะอยูท่ ี่ตวั ตังล
้ าดับสุดท้ าย
จากหลักการข้ างต้ นสามารถเขียน บล็อกไดอะแกรมใหม่ของวงจรได้ ดงั รูปที่ 4
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รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมเบื ้องต้ นของวงจรหารตามหลักการลบซ ้าๆ
อธิบายการทางานของแต่ละภาคได้ ดงั นี ้
1. ภาคป้ อนตัวตัง้ (A) จะใช้ ดี-ฟลิปฟลอป ที่มีขา SET และ CLR เพื่อกาหนดค่าตัวตัง้ A ใน
ครัง้ แรก และนาผลลบที่ได้ ปอ้ นกลับมาที่ตวั ตัง้ (R) เพื่อทาการลบครัง้ ต่อๆไป จนกว่าจะทาการลบไม่ได้
A เป็ นสวิตซ์อินพุตสาหรับป้อนค่า ‘1’ หรื อ ‘0’
M เป็ นสวิตซ์สาหรับเลือกโหมดเพื่อเซตค่า หรื อใช้ เป็ น ดี-ฟลิปฟลอป ตามฟั งก์ชนั่ สามารถ
เขียนตารางการทางานได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 โหมดการเซตค่าของชุดป้อนค่าตัวตัง้

จากตารางที่ 1 สามารถเขียนสมการเอาท์พตุ ทังสองได้
้
ดงั นี ้
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และเขียนรูปวงจรลอจิกได้ เป็ น

รูปที่ 5 ภาคป้อนอินพุตตัวตัง้ A และ โหมดการเซตค่า M

(2)
(3)

นาเอาท์พตุ ทังสองที
้
่ได้ ตอ่ กับชุด ดี-ฟลิปฟลอป ที่ขาดังกล่าว ซึง่ ดี-ฟลิปฟลอป มีตารางการทางานดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางการทางานของ ดี-ฟลิปฟลอป

2. ภาคป้ อนตัวหาร (B) ใช้ ปอ้ นค่าตัวหารโดยใช้ หลักการลบแบบ 2’s complement ซึง่ มาจาก
สมการที่ 4 (Victor P.Nelson. 1995) ( Ivan Flores. 1963) (ธวัชชัย เลื่อนฉวี. 1989)
(4)
A  B  A  (  B)
โดยที่คา่ (-B) คือการนาค่า B มาทา 2’s complement แล้ วนาไปบวกกับค่าของตัวตัง้ และพิจารณาตัว
ทดว่าจะทาการลบต่อหรื อไม่ ถ้ าเป็ น ‘1’ จะทาการลบครัง้ ต่อไปแต่ถ้าเป็ น ‘0’ ก็จะยุติการลบทันที ซึง่ จะตรวจสอบ
สภาวะดังกล่าวนี ้โดยใช้ แอนด์เกท ในภาคตรวจสอบถัดไป
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รูปที่ 6 ชุดป้อนค่า B ตามหลักการ 2’s complement
เมื่อนาวงจรที่ได้ ทงสองส่
ั้
วนมาประกอบกันก็จะได้ สว่ นของการป้อนค่าตัวตัง้ และชุดป้อนค่าตัวหารดังรูป
ที่ 7

รูปที่ 7 ชุดป้อนค่า A และ B ที่สมบูรณ์จานวน 1 ชุด
3. ภาคตรวจสอบ โดยใช้ แอนด์เกท ถ้ าผลการลบยังมีคา่ เป็ น ‘1’ จะส่งพัลซ์ F2 ให้ แก่วงจร
นับขึ ้น และชุดตัวตัง้ ดี-ฟลิปฟลอป เพื่อทาการลบครัง้ ต่อไป แต่ถ้าผลจากการลบมีคา่ เป็ น ‘0’ แสดงว่าการ
กระทาสิ ้นสุดแล้ ว ดังสมการ (5)
CK(F2 = CK(F1.Co
(5)

4. ภาคแสดงผล ใช้ ตวั แสดงผลแบบตัวเลขแอลอีดี เซเวนเซ็กเม้ นท์ จานวนสองตัว โดยตัว
แรกใชัแสดงผลหาร (Q) ซึง่ ต่อมาจากชุดของวงจรนับขึ ้น จะทาการนับจานวนครัง้ ที่ทาการลบได้ และตัวที่สองใช้
แสดงเศษของการกระทา (R) เนื่องจากการหารไม่ลงตัว ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ชุดแสดงผลด้ วย 7 Segment
จากวงจรแต่ละส่วนทังหมดที
้
่กล่าวมาเมื่อนามาประกอบรวมกันเป็ นวงจรหาร จะสามารถแสดงรูปวงจร
สมบูรณ์ของวงจรหารเลขขนาด 3 บิต ที่นาเสนอได้ ดงั รูปที่ 9
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รูปที่ 9 วงจรสมบูรณ์ของวงจรหารเลขขนาด 3 บิตที่นาเสนอ
ทดสอบการทางานของวงจรหารด้ วยโปรแกรม Circuit Wizard ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 วงจรสมบูรณ์ของวงจรหารเลขขนาด 3 บิตบนโปรแกรม Circuit Wizard

ผลการจาลองการทางานและสรุ ปผล
ผลการจาลองการทางาน
วาดรูปวงจรลงในโปรแกรม Circuit Wizard ดังรูปที่ 10 โดยกาหนดให้ ตวั ตังและตั
้
วหารมีสวิตซ์อย่างละ
จานวน 3 ตัว (000 ถึง 111) ทาการป้อนค่าทั้งตัวตั้งและตัวหาร และป้อนสัญญาณนาฬิกาผ่านสวิตซ์ C แล้ วดู
ผลลัพธ์ที่ เซเวนเซ็กเม้ นท์ ทังสอง
้
แสดงดังรูปที่ 11 ถึงรูปที่ 13 ตามลาดับ

รูปที่ 11 ผลลัพธ์จากการหาร 7 ด้ วย 1
ในรูปที่ 11 ทาการป้อนอินพุตตัวตัง้ มีคา่ เป็ น ‘111’ ซึง่ มีค่าเป็ น 7 และป้อนค่าตัวหาร มีค่าเป็ น
‘001’ หรื อค่าเป็ น 1 เมื่อทาการกดสวิตซ์ C เพื่อจ่ายคลอกพัลซ์ ให้ วงจรทางาน ได้ ผลลัพธ์ เป็ น 7 เศษ 0

รูปที่ 12 ผลลัพธ์จากการหาร 5 ด้ วย 3

ในรู ปที่ 12 ทาการป้อนอินพุตตัวตัง้ มีค่าเป็ น ‘101’ ซึ่งมีค่าเป็ น 5 และป้อนค่าตัวหาร มีค่าเป็ น ‘011’
หรื อค่าเป็ น 3 เมื่อทาการกดสวิตซ์ C เพื่อจ่าย คลอกพัลซ์ ให้ วงจรทางาน ได้ ผลลัพธ์ที่ เซเวนเซ็กเม้ นท์ เป็ น 1 เศษ
2 เป็ นการหารที่ไม่ลงตัว ได้ เศษที่ R เป็ น 2

รูปที่ 13 ผลลัพธ์จากการหาร 3 ด้ วย 5
ในรู ปที่ 13 ทาการป้อนอินพุตตัวตัง้ มีคา่ เป็ น ‘011’ ซึ่งมีค่าเป็ น 3 และป้อนค่าตัวหาร มีค่าเป็ น ‘101’
หรื อค่าเป็ น 5 เมื่อทาการกด สวิตซ์ C เพื่อจ่าย คลอกพัลซ์ ให้ วงจรทางาน ได้ ผลลัพธ์ ที่ เซเวนเซ็กเม้ นท์ เป็ น 0
เศษ 3 เป็ นการหารที่ ไม่ลงตัว ได้ เศษ ที่ R เป็ น 3 เนื่องจากตัวตังมี
้ ค่าน้ อยกว่าตัวหาร จึงทาการหารไม่ได้ ได้
ผลลัพธ์เป็ น ศูนย์ และตัวตังกลายเป็
้
นเศษ

สรุ ปผล
จากตัวอย่างการจาลองการทางานของวงจรรูปที่ 11-13 ด้ วยโปรแกรม Circuit Wizard ได้ แสดงให้ เห็น
ว่าการออกแบบวงจรหารตัวเลขขนาด 3 บิ ตในระบบดิจิตอลตามหลักการการลบแบบซ ้าๆสามารถนามาสร้ าง
และประกอบเป็ นวงจรหารโดยใช้ ไอซีที่เป็ นลอจิกเกทพื ้นฐาน (John Wiley& Sons. 2016) ได้ ไม่ยาก และได้
ผลหารถูกต้ องสอดคล้ อง กับทางทฤษฎี เป็ นอย่างดี ทาให้ สามารถเข้ าใจการออกแบบวงจรประมวลผลทาง
คณิตศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี
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