
การสรางปุมกด (Button) เพ่ือใชในการทดสอบ 
 

จากโปรแกรมที่ 1 เราสามารถทดสอบการทํางานของโปรแกรมไดโดยการ ใชการ Debug และเปด
หนาตาง IO-Ports ในเมนู Peripherals และเมื่อส่ังใหโปรแกรมทํางาน ก็ใชเมาสคลิกที่ Port 3 (P3 บิตที่ 5) จะ
เห็นวาบิตของพอรท 1 เปลี่ยนไปตามสถานะของ P3 บิตที่ 5  ซ่ึงเปนไปตามที่เขียนโปรแกรมใว 
 

โปรแกรมที่ 1  โปรแกรมทดสอบ Button 
 
/* Definitions for P1(8 bits)as output and P3.5 as input pin. */ 
#include <89C51AC2.H>  
 
/* ------------------ MAIN C function ---------------------- */ 
 
void main (void) 
{ 
 
/*------- This loop check P3.5 and set or reset P1. ------- */ 
 while (1) 
   { 
       if (P3_5 == 0){P1 = 0xFF;}   /* Check P3.5 */ 
  else {P1 = 0x00;} 
   } 
} 

 
อีกวิธีหนึ่งเราสราง Button ขึ้นมาแทนสัญญาณของ P3 บิตที่ 5 โดยทําดังนี้  

1. เปดหนาตางสําหรับการ Debug 
2. เปดหนาตางพอรท 1 และพอรท 3 ดวยคําส่ัง  IO-Ports ในเมนู 

Peripherals 
3. เปดหนาตาง Toolbox ดวยคําส่ัง Toolbox ในเมนู View ตามรูปที่ 1 

ซ่ึงควรจะปรากฏหนาตางขึน้ตามรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 ลักษณะของหนาตาง Toolbox และหนาตางพอรท 1 และ 3 
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รูปท่ี 1 หนาตางของคําส่ัง Toolbox 
 

4. สราง  Button เพื่อกําหนดใหสัญญาณที่ P3 บิตที่ 5 เปนโลจิก 1 โดยพิมคาํส่ัง  define button ลง
ในแทป Command ของหนาตางของ Output Window  ตามรูปที่ 3 

define button "CLR P3.5", "P3.5 = 0"   
เมื่อทําถึงตอนนี้จะปรากฏปุมกดขึ้นในหนาตาง Toolbox ขึ้นหนึ่งอัน พรอมหมายเลขกํากับปุม  

หมายเลข 1  ซ่ึงจะใชเปนหมายเลขอางอิงตอไป 

 
รูปท่ี 3 

 

รูปแบบคําสัง่       DEFINE BUTTON "label", "cmd" 
ความหมาย  
คําสั่ง DEFINE ใชเพื่อสรางสัญลักษณขึ้นใชงานในการ Debug 
DEFINE BUTTON  ใชสรางปุมกดขึ้นใน หนาตาง Toolbox 
label เปนชื่อของปุมกด  
cmd  เปนคําส่ังของ μVision2  
ตัวอยาง  
 >DEFINE BUTTON "clr dptr", "dptr=0" 
 >DEFINE BUTTON "show main()", "u main" 
 >DEFINE BUTTON "show r7", "printf (\"R7=%02XH\n\",R7)"

 
5. ตอไปสรางปุมกดใหคา 0 แกพอรท 3 บิตที่ 5 ดวยคําส่ัง define button "CLR P3.5", "P3.5 = 0"  

หนาตาง Toolbox ควรไดตามรูปที่ 4  

 
6. เมื่อส่ัง Run โปรแกรม ใหทดลองกดปุม SET P3.5 และ CLR P3.5 จะเห็นไดวาทีห่นาตางพอรท P3 

จะเปลี่ยนไปตามการกด  เหมือนกับเรากดที่ P3 บิต 5 นีต้รงๆ  
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ปุมกดตางๆทีส่รางขึ้นมาเหลานี้  รวมถึงหนาตางๆที่เปด ถาตองการใหคงอยูและสามารถนํามาใชไดเมื่อ
เปดโปรเจคนีข้ึ้นมา ใหใชคําส่ัง SAVE ALL เมื่อจะปดโปรเจค  การกระทําทุกอยางจะถูกเก็บเปนไฟล  .opt  
เมื่อเปดโปรเจคครั้งใหมสภาพแวดลอมจะถูกกําหนดใหเหมือนเดิม 
 
การยกเลิกปุมกด 

รูปแบบคําสัง่       KILL BUTTON number 
ความหมาย 
 KILL BUTTON   คําส่ังยกเลิกปุมกด 
 Number   หมายเลขอางอิงของปุม 
ตัวอยาง 
>KILL BUTTON 3         /* ยกเลิกปุมกดหมายเลข 3 */ 

>KILL BUTTON 1         /* ยกเลิกปุมกดหมายเลข 1 */ 

>KILL BUTTON *         /* ยกเลิกปุมกดทุกปุม */ 
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