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การทดลองที่ 1 การจ าลองการท างานด้วย Model sim 5.4 
จุดประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัรูปแบบและการท างานของภาษา VHDL  
2. ศึกษาหลกัการใชโ้ปรแกรม ModelSim SE/EE PLUS 5.4  เพื่อทดสอบการท างานของวงจร ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
ค าส่ัง 
 การทดลองน้ีเป็นการทดลองท่ีจะฝึกใหน้กัศึกษาไดอ้อกแบบและทดลองเขียนโปรแกรมภาษาวเีอซ
ดีแอลและทดสอบการท างานโดยใชโ้ปรแกรม ModelSim SE/EE PLUS 5.4   ใหน้กัศึกษาศึกษาทฤษฎีจาก  
เอกสารโดยละเอียดและท าการทดลองทุกขั้นตอน  
 

ทฤษฏี  
ขั้นตอนการเขียนและจ าลองโมเดลภาษาวเีอชดีแอล  
 

การสร้างไฟล์วเีอชดีแอล ใหม่ 
1. เม่ือเปิด (start) โปรแกรม ModelSim SE/EE PLUS 5.4  เขา้สู่หนา้จอ Welcome ของ ModelSim เรา

สามารถสร้างโปรเจคหรือเปิดโปรเจคจากหนา้จอน้ีได ้แต่ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารใชง้านคลา้ยๆกบั ModelSim รุ่น
อ่ืนๆ จึงเลือกใช ้Main Window  ในการสั่งงาน  ใหเ้ลือก Done เพื่อเขา้สู่  Main Window ของ ModelSim   

 
รูปที1่.1 Welcom window 

 

 
รูปที1่.2 Main window 

Done 
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2. สร้าง Folder ส าหรับเก็บงาน 
 ใชค้  าสั่ง Change Directory ในเมนู File เพื่อเลือก Drive และ Directory ส าหรับใว ้Folder งาน 
 

                
 
 ใชค้  าสั่ง File > New  > Folder เพื่อสร้าง Folder ใหม่ 

 
 
 

3. สร้างโปรเจคใหม่ใน Folder ท่ีเตรียมใว ้  ใชค้  าสั่ง File > New > Project 

 
 

 
 

 
เม่ือเสร็จช่วงน้ีถา้เขา้ไปดูใน Folder D:\experiment\lab01 จะปรากฏไฟล ์Lab01.mpf และ Folder  work 
 

1.เลือก Drive และ Directory ท่ี 
ต้องการสร้าง folder งาน 

2.เม่ือเลือกได้แล้วคลิก Open 

1.สร้าง Folder ช่ือ  
Experimental เพ่ือเก็บงาน 

2.เม่ือพิมพ์เสร็จแล้วคลิก 
OK 

1. คลิก Browse เพ่ือ 
เลือก Folder  

2.พิมพ์ช่ือโปรเจค 

3. เม่ือเสร็จคลิก OK  
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4. เขียนโมเด็ลของวงจร Full Adder ขนาด 1 บิต  ใชค้  าสั่ง File > New > Source > VHDL  จะปรากฏ
หนา้ต่าง  Create Project Source File  ใหพ้ิมพช่ื์อไฟล ์  แลว้คลิก OK และเม่ือปรากฏหนา้ต่างค าถามใหต้อบ 
Yes  ดงัน้ี 
 

 
 

 
 
จากน้ีจะปรากฏ Notepad  ส าหรับเขียนงาน  ใหเ้ขียนภาษาวเีอชดีแอลตามซอร์สดงัน้ี    
 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
entity fulladd is 
   port (a : in std_logic; 
     b : in  std_logic; 
     cin : in  std_logic; 
     sum : out  std_logic; 
     cout : out  std_logic);  
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; 

 

 

เม่ือเขียนเสร็จใหบ้นัทึกไฟล ์ โดยใชค้  าสั่ง File > save  

1.พิมพ์ช่ือไฟล์แล้วคลิก OK 

2. คลิก Yes 
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การ Compile  
ใชค้  าสั่ง Design > Compile  หรือคลิก   จะปรากฏหน้าตา่ง Compile HDL Source File  

 

  
 
 

 
 
การจ าลองการท างาน (Simulate) 
1. Design > Load New Design หรือคลิก  จะปรากฏหนา้ต่าง Load Design  

 

 

1. เลือกไฟล์ Fulladd.vhd 

2. คลิก Compile 

3. คลิก Done 

ถ้าคลิก จะปรากฏ
หน้าตา่ง Source_edit ใช้
เขียน หรือแก้ไขไฟล์ได้ 

1. คลิกช่ือไฟล์เพ่ือ
เลือกไฟล์ 

2. คลิกเพ่ือโหลดไฟล์ท่ี
เลือกเพ่ือทดสอบ 
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2. แสดงหนา้ต่าง Signals  โดยใชเ้มนู View > Signal 

 
 
3.  แสดงหนา้ต่าง Wave โดยใชเ้มนู View > Wave   
 
 

      
        
4. น าเอาสัญญาณ ทั้งหมดในหนา้ต่าง Signals ใส่ลงไปในหนา้ต่าง Wave   ใช้เ่มนู view ในหนา้ต่าง Signal  

โดยใช ้ View  > wave >  Signal in Design   
ในขั้นตอนท่ี 2 ถึง ขั้นตอนท่ี 4 น้ี สามารถเขียนดว้ยค าสั่งในหนา้ต่าง Transcript ได ้
 
 

เมน ูView 

หน้าตา่ง Transcrip 

สญัญาณ 

ยงัไมม่ีสญัญาณ มีสญัญาณ 
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5. เม่ือคลิกท่ีปุ่ม RUN   จะเห็นผลลพัธ์ของสัญญาณท่ี หนา้ต่าง Wave 
6. เราสามารถเปล่ียนค่าของสัญญาณอินพุทได ้โดยเลือกสัญญาณดว้ยการคลิกปุ่มซา้ยของเมาส์ท่ีช่ือของ

สัญญาณในหนา้ต่าง Signal  แลว้เลือกเมนู Edit ใชค้  าสั่ง Force ซ่ึงจะแสดงหนา้ต่าง Force Signal ข้ึนมา 
ใหร้ะบุท่ีช่อง Value วา่จะใหเ้ป็นค่าอะไร   การระบุสามารถระบุไดที้ละสัญญาณเท่านั้น 

 
 

 
 

7. เม่ือเปล่ียนค่าสัญญาณแลว้ให ้RUN แลว้ดูผลการท างานท่ีหนา้ต่าง Wave 
8. ใหท้ดลองเปล่ียนค่าต่างๆ แลว้ RUN เพื่อดูผลการท างาน  
9. การป้อนค่าสัญญาณและการ RUN สามารถใชว้ธีิพิมพค์  าสั่งลงในหนา้ต่าง Transcript ก็ไดผ้ล

เช่นเดียวกนั ลองดูตวัอยา่งน้ี    
 

การใช้ค้ าสัง่เรียก Window ตา่ง 
ๆ 

คลิกปุ่มซา้ยของเมาส์ท่ีช่ือ
ของสัญญาณ 

เมนู Edit 

คา่ของสญัญาณ 

ช่ือสญัญาณ 

ค าสัง่ Force ส าหรับป้อนคา่สญัญาณอินพทุ 
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10. หยดุการจ าลองการท างานดว้ยค าสั่ง Design > End Simulation 
การใช้ไฟล์มาโคร ( macro file) ช่วยทดสอบโปรแกรม 

ไฟลม์าโคร เป็นไฟลอ์กัขระท่ีเขียนชุดค าสั่งส าหรับการ Simulate ใว ้เม่ือเวลาตอ้การจ าลองการ
ท างานก ็run ไฟลม์าโคร โดยใชค้  าสั่ง DO   ตวัอยา่งไฟล ์macro ส าหรับทดสอบวงจร Fulladd   บรรจุค าสั่ง
ต่อไปน้ี  

แสดงหนา้ต่าง wave 
แสดงหนา้ต่าง Signal 
เลือก Signal in design แสดงท่ีหนา้ต่าง wave 
ใหส้ัญญาณ a  = 1 
ใหส้ัญญาณ  b = 1  แลว้ Run 
ใหส้ัญญาณ Cin = 1 แลว้ Run 
ใหส้ัญญาณ a = 0 แลว้ Run 
 

 

การทดลอง 
1. ใช ้โปรแกรม Editor เช่น Notepad สร้างไฟลม์าโคร แลว้บนัทึกใวท่ี้ Folder เดียวกบัโปรแกรม Fulladd  

โดยใหช่ื้อวา่ comm1.txt 
2. หลงัจากท่ี Compile  ไฟลแ์ลว้ท่ีหนา้ต่าง Transcript  ใหพ้ิมพค์  าสั่ง DO comm1.txt    จะปรากฏผลการ

ท างานดงัน้ี 

view wave 

view signals 

add wave -r /* 

force a 1 

force b 1 

run 

force cin 1 

run 

force b 0 

run 

force a 0 

run 

ค าสงั RUN 

ผลการท างาน 
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ตัวอย่างค าส่ังส าหรับการจ าลองการท างาน 
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. 
 
ตัวอย่างการสร้างสัญญาณนาฬิกา 
force clk 1 10, 0 30 -r 50   
หมายถึง force สัญญาณ clk ใหเ้ป็น 1 หลงัจาก 10 หน่วยเวลา แลว้ force ใหเ้ป็น 0 หลงัจาก 30 หน่วยเวลา 
แลว้ท าซ ้ าทุกๆ 50 หน่วยเวลา    เม่ือใชค้  าสั่ง run จะมีการ force สัญญาณ clk โดยอตัโนมติั 
 

 
 

 


