การทดลองที่ 1 การออกแบบวงจรดวยภาษาวีเอชดีแอล
จุดประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษาไดรูจกั รูปแบบและการทํางานของภาษา VHDL
2. ศึกษาหลักการใชโปรแกรม ModelSim SE/EE PLUS 5.4 เพื่อทดสอบการทํางานของวงจร
ไดอยางถูกตอง
คําสั่ง
การทดลองนี้เปนการทดลองที่จะฝกใหนกั ศึกษาไดออกแบบและทดลองเขียนโปรแกรมภาษาวีเอซ
ดีแอลและทดสอบการทํางานโดยใชโปรแกรม ModelSim SE/EE PLUS 5.4 ใหนักศึกษาศึกษาทฤษฎีจาก
เอกสารโดยละเอียดและทําการทดลองทุกขั้นตอน
ทฤษฏี
ขั้นตอนการเขียนและจําลองโมเดลภาษาวีเอชดีแอล
การสรางไฟลวีเอชดีแอล ใหม
1. เมื่อเปด (start) โปรแกรม ModelSim SE/EE PLUS 5.4 เขาสูหนาจอ Welcome ของ ModelSim เรา
สามารถสรางโปรเจคหรือเปดโปรเจคจากหนาจอนี้ได แตทั้งนี้เพื่อใหการใชงานคลายๆกับ ModelSim รุน
อื่นๆ จึงเลือกใช Main Window ในการสั่งงาน ใหเลือก Done เพื่อเขาสู Main Window ของ ModelSim

รูปที่1.1 Welcom window

Done

รูปที่1.2 Main window
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2. สราง Folder สําหรับเก็บงาน
ใชคําสั่ง Change Directory ในเมนู File เพือ่ เลือก Drive และ Directory สําหรับใว Folder งาน
1.เลือก Drive และ Directory ที่
ตองการสราง folder งาน

2.เมื่อเลือกไดแลวคลิก Open

ใชคําสั่ง File > New > Folder เพื่อสราง Folder ใหม

1.สราง Folder ชื่อ
Experimental เพื่อเก็บงาน

2.เมื่อพิมพเสร็จแลวคลิก

3. สรางโปรเจคใหมใน Folder ที่เตรียมใว ใชคําสั่ง File > New > Project
1. คลิก Browse เพื่อ
เลือก Folder

2.พิมพชื่อโปรเจค
3. เมื่อเสร็จคลิก OK

เมื่อเสร็จชวงนีถ้ าเขาไปดูใน Folder D:\experiment\lab01 จะปรากฏไฟล Lab01.mpf และ Folder work
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4. เขียนโมเด็ลของวงจร Full Adder ขนาด 1 บิต ใชคําสั่ง File > New > Source > VHDL จะปรากฏ
หนาตาง Create Project Source File ใหพมิ พชื่อไฟล แลวคลิก OK และเมื่อปรากฏหนาตางคําถามใหตอบ
Yes ดังนี้
1.พิมพชื่อไฟลแลวคลิก OK

2. คลิก Yes

จากนี้จะปรากฏ Notepad สําหรับเขียนงาน ใหเขียนภาษาวีเอชดีแอลตามซอรสดังนี้
entity fulladd is
port (a : in bit;
b : in bit;
cin : in bit;
sum : out bit;
cout : out bit);
end fulladd;
architecture addflow of fulladd is
begin
sum <= a xor b xor cin;
cout <= (a and b) or (a and cin) or (b and cin);
end addflow;
เมื่อเขียนเสร็จใหบันทึกไฟล โดยใชคําสั่ง File > save
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การ Compile
ใชคําสั่ง Design > Compile หรือคลิก

จะปรากฏหนาตาง Compile HDL Source File
1. เลือกไฟล Fulladd.vhd
2. คลิก Compile
3. คลิก Done
ถาคลิก จะปรากฏ
หนาตาง Source_edit ใช
เขียน หรือแกไขไฟลได

การจําลองการทํางาน (Simulate)
1. Design > Load New Design หรือคลิก

จะปรากฏหนาตาง Load Design
1. คลิกชื่อไฟลเพื่อ
เลือกไฟล

2. คลิกเพื่อโหลดไฟลที่
เลือกเพื่อทดสอบ
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2. แสดงหนาตาง Signals โดยใชเมนู View > Signal
สัญญาณ

3. แสดงหนาตาง Wave โดยใชเมนู View > Wave
มีสัญญาณ

ยังไมมีสัญญาณ

4. นําเอาสัญญาณ ทั้งหมดในหนาตาง Signals ใสลงไปในหนาตาง Wave ใชเมนู view ในหนาตาง Signal
โดยใช View > wave > Signal in Design
ในขั้นตอนที่ 2 ถึง ขั้นตอนที่ 4 นี้ สามารถเขียนดวยคําสั่งในหนาตาง Transcript ได
เมนู View
หนาตาง Transcrip

การใชคําสั่งเรียก Window ตาง ๆ
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5. เมื่อคลิกที่ปุม RUN จะเห็นผลลัพธของสัญญาณที่ หนาตาง Wave
6. เราสามารถเปลี่ยนคาของสัญญาณอินพุทได โดยเลือกสัญญาณดวยการคลิกปุมซายของเมาสที่ชื่อของ
สัญญาณในหนาตาง Signal แลวเลือกเมนู Edit ใชคําสั่ง Force ซึ่งจะแสดงหนาตาง Force Signal ขึ้นมา
ใหระบุที่ชอง Value วาจะใหเปนคาอะไร การระบุสามารถระบุไดทีละสัญญาณเทานั้น
เมนู Edit

คลิกปุมซายของเมาสที่ชื่อ

ชื่อสัญญาณ
คาของสัญญาณ

7. เมื่อเปลี่ยนคาสัญญาณแลวให RUN แลวดูผลการทํางานที่หนาตาง Wave
8. ใหทดลองเปลีย่ นคาตางๆ แลว RUN เพื่อดูผลการทํางาน
9. การปอนคาสัญญาณและการ RUN สามารถใชวิธีพิมพคําสั่งลงในหนาตาง Transcript ก็ไดผล
เชนเดียวกัน ลองดูตัวอยางนี้
คําสั่ง Force สําหรับปอนคาสัญญาณอินพุท

คําสัง RUN

ผลการทํางาน

10. หยุดการจําลองการทํางานดวยคําสั่ง Design > End Simulation
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การใชไฟลมาโคร ( macro file) ชวยทดสอบโปรแกรม
ไฟลมาโคร เปนไฟลอักขระที่เขียนชุดคําสัง่ สําหรับการ Simulate ใว เมื่อเวลาตอการจําลองการ
ทํางานก็ run ไฟลมาโคร โดยใชคําสั่ง DO ตัวอยางไฟล macro สําหรับทดสอบวงจร Fulladd บรรจุคําสั่ง
ตอไปนี้
แสดงหนาตาง wave
view wave
view signals
แสดงหนาตาง Signal
add wave -r /*
force a 1
เลือก Signal in design แสดงที่หนาตาง wave
force b 1
ใหสัญญาณ a = 1
run
force cin 1
ใหสัญญาณ b = 1 แลว Run
run
force b 0
ใหสัญญาณ Cin = 1 แลว Run
run
force a 0
ใหสัญญาณ a = 0 แลว Run
run

การทดลอง
1. ใช โปรแกรม Editor เชน Notepad สรางไฟลมาโคร แลวบันทึกใวที่ Folder เดียวกับโปรแกรม Fulladd
โดยใหชื่อวา comm1.txt
2. หลังจากที่ Compile ไฟลแลวที่หนาตาง Transcript ใหพมิ พคําสั่ง DO comm1.txt จะปรากฏผลการ
ทํางานดังนี้
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ตัวอยางคําสัง่ สําหรับการจําลองการทํางาน
DO execute commands contained in a macro file.
EXIT exit the simulator and the V-system application.
FORCE apply simulus to signal.
RUN advance the simulator by the specified number of timesteps.
NOFORCE removes the effect of any active force commands on the selected signals.
RESTART
reload the design and resets the simulation time to zero.
ตัวอยางการสรางสัญญาณนาฬิกา
force clk 1 10, 0 30 -r 50
หมายถึง force สัญญาณ clk ใหเปน 1 หลังจาก 10 หนวยเวลา แลว force ใหเปน 0 หลังจาก 30 หนวยเวลา
แลวทําซ้ําทุกๆ 50 หนวยเวลา เมื่อใชคําสั่ง run จะมีการ force สัญญาณ clk โดยอัตโนมัติ
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