




โปรแกรม Keil μVision3 เป็นโปรแกรมช่วย
พฒันาซอฟต์แวร์งานควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติ
ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 
และน าไปสู่ระบบฝังตวั (embedded system)



Keil u-Vision 3

Keil-uVision 3

โปรแกรมพฒันาภาษาซีส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 
ในชัน้เรียนนีใ้ช้ชิป AT89C51 (ของบริษัท ATMEL)
ความสามารถของ Keil-uVision 3 : Editor -> Compiler -> Simulator
Editor ความสามารถในการตรวจสอบความถกูต้องในภาษาซีที่ผู้ ใช้พฒันาขึน้มา
Complier ความสามารถในการแปลภาษาซีเป็นภาษาคร่ือง และชีข้้อสงัเกตต่างๆ
Simulator ความสามารถในการจ าลองการท างานของโปรแกรม

Editor Complier Simulator



Keil u-Vision 3

ผงัวงจรพืน้ฐาน

วงจรพืน้ฐานบน bread board

วงจรควบคมุ รถบงัคบั

ระบบฝังตวั

ตวัต้านทานไฟฟา้

หลอดเปลง่แสง LED

ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์
รูปทรงตา่งๆ

สวิตช์อิเลก็ทรอนิกส์แบบต่างๆ

อปุกรณ์ขบัแบบ opto-isolator



คลิ๊กที่ไอคอนของโปรแกรม Keil μVision3 ปรากฏหน้าต่าง



บนหน้าตา่ง editor ของโปรแกรม Keil μVision3

เมนูบาร์

ทูลบาร์

เวริคช์สเปซ



บนหน้าตา่ง editor ของโปรแกรม Keil μVision3

พืน้ที่พัฒนาโปรแกรมภาษาซี



บนหน้าตา่ง editor ของโปรแกรม Keil μVision3

แจ้งผลการแปลภาษา



ขัน้ตอนในการพฒันาโปรแกรมภาษาซีบน โปรแกรม Keil vision 3 มีล าดบัดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 บนเมนบูาร์ เลือก Project>>New Project…

บน Create New Projectเลือก Create New Folder

บน Drive D: สร้าง New Folder ช่ือว่า training

training

ใน Folder “training” 
สร้าง New Project ช่ือว่า Alpha.uv2
จากนัน้คลิก๊



ขัน้ตอนในการพฒันาโปรแกรมภาษาซีบน โปรแกรม Keil vision 3 มีล าดบัดงันี ้

หลงัจากคลิก๊ save ให้สงัเกตว่า Title bar
เปลี่ยนเป็น  Alpha -Vision 3

และปรากฏเมนใูห้เลอืกยี่ห้อของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์
ให้ double click ท่ี Atmel

จะปรากฏเมนใูห้เลือกเบอร์ของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์
ให้คลิก๊ท่ีตวัเลือก 2 ตวั(ข้างบน)
และคลิก๊ที่เบอร์ AT89C51 จากนัน้คลิก๊

มีข้อความปรากฏว่า ต้องการส าเนาโค้ด8051มาตรฐาน  
ไปยงัproject folder และเพิ่มลงใน project หรือไม่
ให้คลิก๊



ในการประกอบวงจรนี ้ก าหนดให้ใช้ผลกึความถ่ี 
12 MHz

สังเกตล าดับการคลิก๊เลือก 



ขัน้ตอนในการพฒันาโปรแกรมภาษาซีบน โปรแกรม Keil vision 3 มีล าดบัดงันี ้

วิธีตรวจสอบว่าโค้ด 8051 มาตรฐาน  ได้ถูกส าเนาไปยัง project folder 
และเพิ่มลงใน project หรือไม่ 

จากนัน้ ใน Folder “Target 1”
ให้ท าการคลิก๊ท่ี Folder “Source Group 1”

จากนัน้ ใน Folder “Source group 1”
ให้ท าการตรวจสอบว่า มีไฟล์ “STARTUP.A51”หรือไม่

ให้ท าการคลิก๊ท่ี
ของ Folder “Target 1”

กรณีพบว่า ไม่มี

ให้ย้อนกลับไปด าเนินการใหม่

กรณีพบว่า มี

จงึจะสามารถด าเนินการต่อไปได้



ตอ่ไป ท าการก าหนดพารามิเตอร์เพิ่มเติม โดยคลิ๊กขวาที่                                    จะปรากฎ

ให้ท าการคลิก๊ท่ี Option for Target “Target 1”



12 √





สว่นหวั(header)
สว่นประกาศตวัแปร

สว่นโปรแกรมย่อย(subroutine program)

สว่นประกาศหลกั(declare)

สว่นโปรแกรมหลกั(main program)

พิจารณาบนพืน้ท่ีพฒันาโปรแกรมภาษาซีของโปรแกรม Keil μVision3

0x010x020x04การท างานตามโปรแกรม





xxx.c





















สว่นโปรแกรมย่อย(subroutine program)

สว่นโปรแกรมหลกั(main program)

สาระเดิมของ P001.C

สาระเพิ่มใน P002.C



Step 1 แนะน าการพฒันา(editor) โปรแกรมภาษาซีบน Keil μVision3



สว่นโปรแกรมยอ่ย(subroutine program)

สว่นโปรแกรมหลกั(main program)



Step 1 แนะน าการพฒันา(editor) โปรแกรมภาษาซีบน Keil μVision3



Step 1 พฒันา(editor) โปรแกรมภาษาซีบน Keil μVision3















ISIS 6 Professional Proteus

• หน้าต่างแรกของ Proteus 6 Professional

• การเลือกอุปกรณ์ในช่อง Keyword

• การเคล่ือนย้ายและการหมุนอุปกรณ์บนพืน้ทีอ่อกแบบ

• การวางอุปกรณ์บนพืน้ทีอ่อกแบบ

• การลากเส้นเช่ือมระหว่างอุปกรณ์บนพืน้ทีอ่อกแบบ

• ตัวอย่างสมบุรณ์ของอุปกรณ์ AT89C51 เช่ือมต่อกบั 
7-segment display แบบ common 
cathode (7 bits)



หน้าต่างแรกของ Proteus 6



ที่เมนู Library>Pick Devices : ให้ระบุเลือกอุปกรณ์ในช่อง Keyword



ที่เมนู Library>Pick Devices : เลือกอุปกรณ์  AT89C51



ที่เมนู Pick Devices : เลือกอุปกรณ์  7- segment แบบ common Cathode



ที่เมนู Library>Pick Devices : เลือกอุปกรณ์  respack (= resistor pack)

หลังจากเลือก
อุปกรณ์แล้ว
ให้คลิ๊กที่ OK



ที่หน้าต่างแสดงอุปกรณ์ ปรากฏรายช่ืออุปกรณ์  respack8 -AT89C51-7seg com cat 



ที่ช่องหน้าต่างแสดงอุปกรณ์ เลือกวางอุปกรณ์  AT89C51 บนพืน้ที่ออกแบบ



กรณีการเคล่ือนย้ายอุปกรณ์บนพืน้ที่ออกแบบ
ให้คลิ๊กขวาที่รูปอุปกรณ์ 1 ครัง้ วัตถุจะแอคตีฟ(เป็นสีแดง)
จากนัน้ คลิ๊กซ้ายค้างไว้ และลากเม้าส์ไปยังต าแหน่งที่ต้องการ

Right click  then 
left click and drag & drop



กรณีการหมุนอุปกรณ์
ให้คลิ๊กซ้ายที่รูป                                       (ที่มุมล่างซ้าย) ตามที่ต้องการ



กรณีการหมุนอุปกรณ์ สังเกตที่มุมล่างซ้าย



ที่ช่องหน้าต่างแสดงอุปกรณ์ เลือกวางอุปกรณ์ 7SEG COM  CAT GRN บนพืน้ที่ออกแบบ
แล้วท าการคลิ๊กหมุนและคลิ๊กเคล่ือนย้าย



ที่ช่องหน้าต่างแสดงอุปกรณ์ เลือกวางอุปกรณ์ respack8 บนพืน้ที่ออกแบบ
แล้วท าการคลิ๊กหมุนและคลิ๊กเคล่ือนย้าย



บนพืน้ที่ออกแบบ ท าการลากเส้นเช่ือมวงจร โดยคลิ๊กซ้ายที่จุดเร่ิม และคลิ๊กซ้ายที่จุดจบ

การลากเส้นเช่ือมระหว่างอุปกรณ์บนพืน้ที่ออกแบบ



ตัวอย่างการลากเส้นเช่ือมระหว่างอุปกรณ์บนพืน้ที่ออกแบบ



บนพืน้ที่ออกแบบ ท าการลาก
เส้นเช่ือมระหว่าง AT89C51 กับ
7 segment display -CC

บนพืน้ที่ออกแบบ ท าการลากเส้นเชื่อมระหว่าง 
อุปกรณ์ resistors pack กับ แหล่งจ่ายไฟ

ที่ช่องหน้าต่างทลูบาร์
เลือกไอคอน
ปรากฏรายการ
ที่ช่องหน้าต่างทลูบาร์

คลิ๊กที่ power
ปรากฏอุปกรณ์      
บนพืน้ที่ออกแบบ

คล๊ิกที่ ground
ปรากฏอุปกรณ์      
บนพืน้ที่ออกแบบ



ตัวอย่างสมบุรณ์ของอุปกรณ์ AT89C51 
เชื่อมต่อกับ 7-segment display แบบ common cathode (7 bits)










