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การใชซอฟตแวรปอนโปรแกรม (CX- Programmer Version3)

CX Programmer Version 3
CX Programmer Version 3



i.PLC ท่ีสามารถใชงานกับซอฟตแวร CX-Programmer
CX-Programmer เปนซอฟตแวรตัวใหม ที่พัฒนาขึ้นมาแทนซอฟตแวร Syswin สามารถใช

งานไดกับ PLC ของ OMRON รุนตางๆดังตารางตอไปนี้
PLC Series รุน

CJ-Series CJ1G,CJ1G-H,CJ1H-H,CJ1M
CS-Series CS1G,CS1G-H,CS1H,CS1H-H
CV-Series CV1000,CV2000,CV500,CVM1,CVM1-V2
C-Series C1000H,C2000H,C200H,C200HE,C200HE-Z,

C200HG,C200HG-Z,C200HS,C200HX,C200HX- Z,CPM1A,
CPM1,CPM2*,CPM2*-S*,CQM1, CQM1H

IDSC --
SRM1 SRM1,SRM1-V2
หมายเหตุ สาํหรับรุนของ PLC ตามตารางนั้น จะเปลี่ยนไปตามการพัฒนาซอฟตแวร ถาซอฟตแวรสูงขึ้น

รุนของ PLC จะมีใหเลือกเพิ่มขื้น
ii.ขอแนะนําสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน (System Requirements)

CX-Programmer(และ CX-Server) สามารถทาํงานไดกับเครื่องคอมพิวเตอร PC(IBM-AT 
หรือ NEC PC-98)ตั้งแต Pentium II ขึ้นไป โดยทาํงานภายใตระบบปฏิบัติการ MS-Windows 95, 
98, ME, XP หรือ Windows NT Service pack 5, 2000 (หรือ Version ที่ใหมกวา)

NOTE: CX-Programmer (และ CX-Server) ไมรับประกันการทาํงานบนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่เปนระบบปฏิบัติการอยางอื่นนอกเหนือจากของ MS-Windows ปกติ (เชน พวก Windows 
Emulation อยาง Apple Macintosh, หรือเครื่อง PC ที่ใชระบบปฏิบัติการ Linux)

อยางไรก็ตาม ขอแนะนาํสําหรับของระบบคอมพิวเตอรขั้นต่าํที่ CX-Programmer (และ 
CX-Server) จะสามารถทาํงานไดอยางมีประสิทธิผล มีดังน้ี

หมายเหตุ แมวาจะสามารถทาํงานโดยใช Keyboard ไดท้ังหมด อยางไรก็ตามเพื่อความ
สะดวกในการทาํงานควรใช Mouse  



iii.การติดตั้งซอฟตแวร CX-Programmer
ซอฟตแวรตัวนี้จะทาํงานบนระบบปฏิบัติการ MS Windows95, 98, ME, NT หรือ 2000

ขึ้นไป

1.Click ที่ RUN บน Task
bar จะปรากฏหนาจอดังน้ี

2. เลือก Browse
เพ่ือเลือก Setup จะ
ปรากฏหนาจอดังน้ี

3. หลังจากเลือก
Setup ของ CX-
Programmer จะ
ปรากฏหนาจอนี้

4.Click OK เพ่ือเลือก
Setup จะขึ้นหนาจอ
เพ่ือใหเลือกภาษา

5.เลือกภาษาอังกฤษ
เลือกตกลง จะปรากฏ
หนาจอดังน้ี



6.เลือก NEXT

7.เลือก YES



8.หลังจากนั้นจะใหเขา
มากาํหนด License
ของซอฟตแวร

9.หลังจากใส License
เรียบรอยแลวให Click
Next จะปรากฏหนา
จอดังน้ี



11.Click Next
เพ่ือติดตั้ง
ซอฟตแวรตาม
ขั้นตอนไปเรื่อย

12.หลังจากนั้น
จะเปนการติด
ตั้ง CX-Server

13.Click Next
เพ่ือเลือกวาจะติด
ตั้งอะไรบาง



14.Click Next

15.เลือก NSB Support Board
(จะเลือกหรือไมเลือกก็ได)

16.ขณะนี้กาํลังติดตั้ง
CX-Server



17.ถาปรากฏหนาจอนี้แสดงวาติด
ตั้งซอฟตแวรเสร็จเรียบรอยแลว



6.1. การตั้งคาเบื้องตนกอนเขียนโปรแกรม
6.1.1 การเปดใชซอฟตแวร CX-Programmer

Click ปุม [start] ที่ task bar แลว click เลือก [program] → [OMRON] → [CX-
Programmer] → [CX-Programmer] ดังรูป

รูปที่ 6.1 เรียกใชซอฟตแวร CX-Programmer



6.2 การ Online ระหวางซอฟตแวรกับ PLC สามารถทาํได 2 วิธีคือ
6.2.1การทํา Auto-online

เมื่อเปด ซอฟตแวร ตัว CX-Programmer ขึ้นมาในขั้นตอนแรก จะขึ้นหนาจอดังรูป

และหลังจากที่พบวาใช PLC รุนอะไรแลวจะขึ้นหนาจอดังน้ี

1.เลือกที่ Menu [PLC]-[Select
Serial Port] เพื่อเลือก Comport
ของ Computer ท่ีใชงาน

2.เลือก Comport ของ Computer
ท่ีใชงาน เชน COM1, COM2

3.หลังจากนั้น เลือก Auto Online

4.ในขณะทาํ Auto Online โปรกรมจะทาํ
การเลือกรุนของ PLC, Communication
Port และ Protocol ท่ีใชงานใหอัตโนมัติ



ถาหนาจอเปนลักษณะนี้แลวแสดงวาสามารถทาํ Online กับ PLC ได
6.2.2 การเปด File ใหมแลวจึงทํา Online

2.ตั้งชื่อใหเครื่อง PLC ท่ีใช
(ตั้งชื่อหรือไมก็ได)

3.เลือกรุน PLC ท่ีใช

4.เลือกรูปแบบระบบที่ใชติด
ตอกับ PLC

1.เลือกที่เมนู [File]-[New] เพื่อสราง File ใหมขึ้นมา หลังจากที่เลือกแลว
จะปรากฏหนาจอทางดานลาง ใหเลือกรุนของ PLC ตรง Device Type,
Protocol ท่ีใชงานจาก Network Type ตามรูปดานลาง

รูปที่ 6.2 Windows ที่ชื่อ Change PLC ขึ้น
มาเพื่อใหเลือกรุนของ PLC



รูปที่ 6.3 Click ปุม Setting ที่กรอบของ Device Type เพ่ือเลือกรุน CPU ของ PLC ที่ใช

6.เลือกรุน CPU
ของ PLC ท่ีใช

เลือก Com Port
(RS232-serial port) ท่ี
ตอจากเครื่อง computer

เลือก tab ท่ีชื่อ driver

5.Click ท่ีปุมนี้จะขึ้น Window
Device Type Setting (รูปลาง)
เพื่อตั้งคาของ PLC รุนนั้น

รูปที่ 6.4 Click ปุม Setting ท่ี
กรอบของ Network Type แลว Click
เลือก Tab ท่ีชื่อ Driver เพื่อเลือก
Com port ท่ีตอจากเครื่อง



เม่ือตั้งคาเสร็จแลวจะขึ้นหนาจอดังรูป

จากหนาจอดังกลาวควรทาํการ Save file โดยคลิ๊ก
ท่ีปุมเพื่อทาํการ Save และตั้งชื่อ file ซ่ึงจะได file
เปนนามสกุล(extension) *.cxp แลวจะขึ้นหนาจอดังรูป

ที่หนาจอจะปรากฏดังรูป

ตั้งชื่อ file

แลว click
ปุม save

ในวงเล็บคือรุนของ
PLC  ที่ใชงาน



รูปที่ 6.5 เม่ือทาํการ Save และตั้งชื่อ file แลว

6.2.3 สวนประกอบตางๆ ของหนาจอซอฟตแวร



หนาจอของ ซอฟตแวร ในขั้นตนจะมีสวนประกอบหลักอยู 3 สวนคือ
- Project Workspace :- เปนตัว Project Explorer จะเปนลักษณะคลาย  windows 

explorer (ของ MS-windows 95/98) ซึ่งเม่ือ double click ที่ icon ตัวใด ก็จะไปเปด 
window ของสวนประกอบนั้นขึ้นมา

- Editor window :- เอาไวเขียน Program ให PLC ในรูปแบบเปน Ladder Diagram หรือ 
Mnemonic Code (หรือเรียก Statement List, Instruction List)

- Output window :- เปนสวนที่รายงานผลการ compile program วามี error หรือ 
warning หรือมีขอผิดพลาดอะไรที่เกี่ยวของกับ PLC

6.2.4 การเชื่อมตอกับ PLC (On Line)

Project
Workspace

Diagram
Editor

Output
window



หลังจากตั้งคาเบื้องตนของ PLC และรูปแบบการติดตอทุกอยางเรียบรอยแลว ก็สามารถให 
ซอฟตแวร ทาํการติดตอกับ PLC ไดโดย Click ที่ปุม Work Online ดังรูป

จะขึ้น window

แลว click yes

เม่ือติดตอกับ PLC ไดแลวหนาจอในสวนของ Diagram จะขึ้นเปนสีเทา

.

รูปที่ 6.6 เม่ือทาํการ Connect (Work Online) กับ PLC
6.3 การใช ซอฟตแวร เขียนโปรแกรมให PLC

ปุมนี้จะยุบลงไป

และ icon จะเปลี่ยนเปนรูปนี้



การเขียน Program ใหกับ PLC โดยใช ซอฟตแวร ตัวนี้ สามารถเขียนโปรแกรมได 2 รูป
แบบคือ แบบ Ladder diagram หรือแบบ Mnemonic Code (ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกวา Instruction
List หรือ Statement List)

รูปที่ 2.1 Program Editor แบบ Ladder Diagram

เขียนเปนลักษณะของ Ladder Diagram สามารถ Click ที่ Icon ตามตัวอยาง หรือเขาที่เมนู
[View]-[Diagram]

เขียนเปนแบบ Mnemonic Code สามารถคลิ๊กที่ Icon ตามตัวอยาง หรือเขาไปที่เมนู
[View]-[Mnemonic]

รูปที่ 6.7 Program Editor แบบ Mnemonic Code
6.4 การใช Program Editor เขียน Program ในรูปแบบ Ladder Diagram

Click ปุมนี้เพื่อเปดใช Editor
แบบ Ladder Diagram

Click ปุมนี้เพื่อเปดใช Editor
แบบ Mnemonic Code



สําหรับเนื้อหาในเอกสารชุดนี้จะเนนไปที่การเขียนโปรแกรมให PLC ในรูปแบบ Ladder 
Diagram เน่ืองจากสามารถทาํความเขาใจไดงาย และเปนรูปแบบที่นิยมใชกันในการเขียนโปรแกรม
ให PLC มากที่สุด

ในการเขียนโปรแกรมใหกับ PLC ใหมตั้งแตเริ่มตน (ไมใชแกไขเพิ่มเติมจากโปรแกรมที่อยู
ในหนวยความจาํของ PLC อยูแลว) โดยใช ซอฟตแวร ตัวนี้จะตองทาํการ Offline จากการติดตอจาก 
PLC กอน ดังรูป

รูปที่ 6.8 เม่ือ Offline แลวพรอมจะเริ่มทาํการเขียนโปรแกรม

6.4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียน Ladder Diagram เบื้องตน
การเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Ladder Diagram ก็จะทาํไดโดยวางสัญลักษณของ Ladder

diagram ลงบนหนาจอสวนของ Program Editor
การนาํสัญลักษณ Ladder มาวางนั้นสามารถทาํไดโดยการ Click ที่รูปสัญลักษณที่ตองการ

เลือกเอามาวางกอนหน่ึงที แลวคอยไป Click ที่ตาํแหนงบนหนาจอสวนของ Program Editor ที่
ตองการวางสัญลักษณน้ันลงไปอีกหน่ึงที (ไมใช Click กดคางไวแลวลากมาปลอยมือแบบ Drag 
and Drop) ดังรูป

รูปที่ 6.9 รูปสัญลักษณที่จะ Click เลือกเอามาวาง

6.4.2 การวางสัญลักษณรูป Contact กับ Coil

Click ท่ีปุมนี้ใหรูปปุม
กระเดงกลับขึ้นมา

เมื่อ Offline จากการติดตอกับ
PLC แลว สีของ Program Editor
เปลี่ยนกลับมาเปนสีขาว



1) Click เลือกที่สัญลักษณที่ตองการ 1 ครั้งใหยุบลง แลวนาํเมาสไป Click อีกครั้งหน่ึงตรง
ตาํแหนงที่ตองการวางสัญลักษณ

2) เม่ือวางแลวจะปรากฏหนาจอดังรูป ใหใสแอสเดรสที่ตองการในชองวาง หลังจากนั้นกด
ปุม[OK]

3) หลังจากนั้นใหกดปุม [OK] จะปรากฏหนาจอ Edit Comment เพ่ือใสคาํอธิบาย(ใสหรือ
ไมใส Comment ก็ได)

4) หลังจากนั้นใหกดปุม [OK] จะปรากฏสัญลักษณ และหมายเลขดังรูป (ในกรณีที่ใส
Comment จะปรากฏขอความ Comment ดวย)

5) หลังจากนั้น ใหเขียนโปรแกรมตอดังตัวอยาง

ในกรณีท่ีใสหมายเลขแอสเดรส
โปรแกรมจะสรางจุดทศนิยมคั่น
ระหวางหมายเลขเวิรด กับบิตให
อัตโนมัติ



6.4.3 การลากเสนแนวนอนและแนวตั้งเพื่อเชื่อมสัญลักษณแตละตัว
ในกรณีที่ตองการเชื่อมตอสัญลักษณโดยการลากเสนในแนวนอน ก็ Click ไปที่สัญลักษณ

รูปเสนในแนวนอน (Horizontal Line) แลวไป Click ที่ตาํแหนงชอง Cell ที่ตองการวางรูปเสน ก็จะ
เปนการวางรูปเสนในแนวนอนลงไปบนชอง Cell น้ัน

แตถาตองการลากเสนในแนวตั้งเพ่ือตองการจะตอรูปสัญลักษณแบบขนาน จะมีจุดสังเกต 
โดยดูตามรูป

1) Click สัญลักษณของเสนใหยุบลงไป

2) นํามา Click ที่ตาํแหนงที่ตองการโดยเลือก Click ที่ตาํแหนงมุมของกรอบที่เหลี่ยมที่
ตองการลากเสนแนวตั้ง

3) ในกรณีที่ตองการลบเสนใหใชเมาสคลิ๊กอีกครั้งหน่ึง
4) หลังจากนั้นจึงนําสัญลักษณที่เปน Contact มาวางขนานดังรูป

6.4.4 การวางสัญลักษณท่ีเปน Instruction(หรือเรียกวา Function)
1) เลือกสัญลักษณของฟงกชัน หลังจากนั้นใหนําไปคลิ๊กยังตาํแหนงที่ตองการ

เลือกตรงตาํแหนงมุมของกรอบ



2) หลังจากคลิ๊กเพ่ือวางฟงกชันแลวจะปรากฏหนาจอดังรูป ใหใสชื่อยอของฟงกชัน หรือ
กาํหนดเปนหมายเลข

3) หลังจากนั้นกดที่ปุม<Detail> จะปรากฏหนาจอดังรูป

4) หลังจากใสคาํส่ังแลวจะปรากฏโปรแกรมทั้งหมดดังรูป

ถาพิมพคาํสั่ง หรือ Code ของคาํสั่งถูกตอง จะ
ปรากฏชื่อของคาํสั่งดังรูป



6.4.5 การกําหนดชื่อ(Symbol) และคําอธิบาย(Comment)ใหกับแอสเดรสตางๆของ PLC เพื่อ
นํามาแสดงใน Ladder Diagram

คาํสั่ง END จะยืดไปติดกับเสนทางดานขวามือเอง
เมื่อใชเมาสคลิ๊กที่ Rung อ่ืน เชนนาํเมาสไปคลิ๊กที่
Rung ทางดานบนคาํสั่ง END



กอนอื่นใหทานผูเรียนสังเกตที่ Project  Workspace ของ CX-Programmer จะปรากฏ 
Symbols อยู 2 สวนคือ Global Symbols และ Local Symbols

Global Symbols เปน Symbol และ Comment ที่สามารถใชงานไดทั่วไป โดยจะมีมาใหใน 
CX-Programmer อยูแลว เพียงแตเลือกรุนของ PLC ที่ตองการใชงานจะปรากฏ Global Symbol ของ 
PLC รุนนั้นขึ้นมาให

Local Symbols เปน Symbol และ Comment ที่ใชเฉพาะกับโปรแกรมของผูเขียนเอง หรือ
เรียกวาเปนชื่อเฉพาะที่ผูเขียนตองสรางเพื่อมาใชกับงานเอง โดย CX-Program ไมไดกาํหนดมาให

ทั้ง Global Symbol และ Local Symbol สามารถสรางขึ้นมาใหมได สามารถสรางได 2 วิธี
ดังน้ี

วิธีท่ี 1 การสราง Symbol และ Comment ที่ Ladder Diagram โดยตรง สามารถทาํไดโดย
1) Double Click ที่ตาํแหนงของสัญลักษณที่ตองการกาํหนด Symbol และ Comment จะ

ปรากฏหนาจอดังรูป

Global Symbols

Local Symbols



2) เม่ือปรากฏหนาจอ Edit Contact สามารถพิมพชื่อที่ตองการเขาไปแทนหมายเลขไดเลย 
ดังรูป หลังจากนั้นใหกดที่ปุม [Detail]

3) จะปรากฏหนาจอดังรูปหลังจากดปุม [Detail]

–ใหใส<ชื่อ(Symbol)>ตรงตาํแหนงชองวางดานบนชื่อจะปรากฎตรงชอง
<Name>

-<Address or Value>-ใสหมายเลขแอสเดรส
-<Coment>-ใสคาํอธิบาย(Comment)

-<Global> จะเปนการเลือกนาํขอมูลไปเก็บใน Global Symbol แตถาไมเลือก
ขอมูลจะเก็บใน Local Symbol

ชื่อ(Symbol)

แอสเดรส(Address)

คาํอธิบาย(Comment)



-<Link to CX-Server File> หมายถึงสามารถนาํ Symbol และ Comment ไปใช
  ที่ซอฟตแวรในตระกูล CX

     -การเลือกที่ <Differentiation> คือการกาํหนดใหทาํงานที่ขอบขาขึ้น(UP) หรือ
       ขอบขาลง(DOWN)

หมายเหตุ - การกาํหนดชื่อ(Symbol) มีเงื่อนไขดังน้ี
1) หามขึ้นตนดวยตัวเลข
2) หามใสสัญลักษณเชนเครื่องหมาย ! " # $ % & ' ( ) - = ^ ~ \ | @ ` [ { ; + :

* ] } , < . > / ?  รวมถึงชองวางระหวางตัวอักษร
3) หามใสชื่อเหมือนกับตาํแหนงของหนวยความจาํ เชน D22,A17

  - สวนการกาํหนดคาํอธิบาย(Comment) ไมมีการกาํหนดเงื่อนไขใดๆ สามารถใส
สัญลักษณ และเวนวรรคได

วิธีท่ี 2 การสราง Symbol และ Comment ที่ Global Symbol (ตองกาํหนดในขณะ OFF Line)
สามารถทาํไดโดย

1) Double Click ที่ Global หรือ Local Symbol ตรง Project Workspace จะปรากฏหนาจอ
ดังรูป

2) 

2) ให Click ขวาในตาราง Symbol จะปรากฏหนาจอดังรูป ใหเลือกที่ <Insert Symbol>

Double Click ที่ Global Symbol



3) หลังจากที่เลือก <Insert Symbol> แลวจะปรากฏหนาจอดังรูป ใหใสขอมูลดังน้ี

<Name> -ชื่อ
<Data type>-ชนิดของขอมูลเปนเลขฐานตางๆ
<Address or value>-หมายเลขของแอสเดรส
<Comment>-คาํอธิบาย
<Link the definition to the project’s CX-Serer file>-หมายถึงสามารถนาํ Symbol และ 

Comment ไปใชท่ีซอฟตแวรในตระกูล CX
4) หลังจากกาํหนดรายละเอียดตามตัวอยาง ใหกดปุม [OK] จะปรากฏที่หนาจอดังรูป



หมายเหตุ ในกรณีที่ตองการกาํหนดที่ Local Symbol ก็ทาํเชนเดียวกัน

6.4.6 การแทรก/ลบ Rung
แตละชองของ Ladder Diagram เรียกวา 1 รัง (Rung) หรือ 1 เนตเวิรก (Network)

หมายเลข Rung <Rung ที่ 0>



6.4.6.1) เงื่อนไขในการแยก Rung ใหสังเกตเสนแนวตั้งระหวาง Ladder Diagram แตละ
บรรทัดวามีเสนแนวตั้ง ลากเชื่อมตอระหวางแถวหรือไม

- ถามีเสนแนวตั้งตองเขียน Ladder Diagram ใน Rung เดียวกัน เชน Ladder Diagram ใน 
Rung ที่ 0 มีเสนแนวตั้งลากเชื่อมตอระหวางแถวที่ 1 และ 2 ดังน้ันจึงเปน Rung เดียวกัน

- ถาไมมีเสนแนวตั้ง ใหแยก Rung เชน Rung ที่ 0 กับ Rung ที่ 1(ที่มีคาํส่ัง END(01)) 
แยกกันคนละ Rung

6.4.6.2) การแทรก Rung สามารถทาํไดหลายวิธีดังน้ี
วิธีท่ี 1 เลือกที่ Rung ที่ตองการ แลว Click ขวา จะปรากฏหนาจอดังรูป

แถวที่ 1

แถวที่ 2
เสนแนวตั้ง



- เลือก<Rung>-<Insert Below> หมายถึง เพ่ิม Rung เขาไปทางดานลางของ
Rung ที่เลือก

     - เลือก<Rung>-<Insert Above> หมายถึง เพ่ิม Rung เขาไปทางดานบนของ
Rung ที่เลือก

วิธีท่ี 2 เลือกทางดานหนาของ Rung (จะปรากฏแถบสีฟาครอบคลุมพ้ืนที่ของ Rung น้ันทั้งหมด)
แลว Click ขวา จะปรากฏหนาจอดังรูป



- เลือกที่ <Insert Below> เพ่ือเพิ่ม Rung เขาไปทางดานลางของ Rung ที่เลือก
- เลือกที่ <Insert Above> เพ่ือเพิ่ม Rung เขาไปทางดานบนของ Rung ที่เลือก

วิธีท่ี 3 เลือกที่ Rung แลวเขาที่เมนู<Insert>-<Rung>-<Below> (กดปุม R บน Keyboard) หรือ
เลือก<Above> (กดปุม Shift+R บน Keyboard) ดังรูป

6.4.6.3) การลบ Rung การลบ(Delete), Copy และ Cut Rung



สามารถทาํการ ลบ (Delete) Rung น้ันทิ้ง, Copy Rung น้ันไวแลวไป Paste (วาง) ไวที่อื่น
เพ่ือไปทาํการแกไขดัดแปลงเล็กนอยถาโปรแกรมสวนนั้นมันคลายๆ กันแทนที่จะตองเขียนใหมทั้ง 
Rung, หรือ Cut เพ่ือ ยายตาํแหนง Rung น้ันไปไวที่ตาํแหนงอื่นของโปรแกรม ไดโดยการ ใช Cut, 
Copy and Paste
เชนเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ทั่วไปที่ทาํงานบน MS Windows ดังรูป

รูปที่ 6.16 การ Cut, Copy หรือ Delete Rung

1. Click ท่ีชองสีเทาดานหนาเพื่อ เลือก Rung
ท่ีจะทาํการ ลบ(Delete), copy, หรือ cut

2. แลวจะขึ้น Pop-up Menu มาให
Click เลือกวาจะทาํการ cut, copy,
paste, หรือ delete ได



- ตัวอยางการใช Copy&Paste

หรือสามารถใชปุมท่ี toolbar หรือจะใช Menu
ดานบนของโปรแกรมก็ได หรืออาจใชการกด
Key เชน กด Shift+Del หรือ Ctrl+ x เพื่อ Cut
กด Ctrl + c เพื่อ Copy, กด Ctrl + v เพื่อ
Paste(วาง), กด Del เพื่อ ลบ,

1. Click ท่ีนี่(บริเวณสีเทา)เพื่อเลือก Rung ท่ี
เราตองการจะ copy ไปไวท่ีอ่ืน แลวกด Key

Ctrl + C หรือ Click 

2. Click เลือกตาํแหนง Rung ท่ีตองการจะเอา
Rung ท่ีเรา Copy ไวไปแทรก แลวกด Ctrl + V หรือ

Click 



6.4.7 แทรก/ลบแถวแนวนอนและแนวตั้ง(ROW/Column )

3. Rung ท่ีแทรกเพิ่มเขามา
แลวดัน Rung ท่ีมีฟงกชัน
End ลงไป

4. ดัดแปลงแกไข Rung นี้จากสัญลักษณรูปเดิมไดโดย
ไมตองมาวางสัญลักษณบน Rung ใหมท้ังหมด (กรณี
ท่ี Rung ท่ีจะเขียนใหม คลายกันกับ Rung เกา)



สามารถทาํไดหลายวิธีเชนเดียวกับการแทรก Rung ดังน้ี
วิธีท่ี 1 คลิ๊กขวาภายใน Rung ที่ตองการแทรก ROW/Column ดังรูป

<Insert Row>-เพิ่มแถวทางแนวนอน
<Insert Rung Column>-เพิ่มแถวทางแนวตั้ง
<Delete Row>-ลบแถวทางแนวนอน
<Delete Rung Column>-ลบแถวทางแนวตั้ง



วิธีท่ี 2 คลิ๊กเมาสภายใน Rung ที่ตองการเพิ่มแถว หลังจากนั้นเขาไปที่เมนู<Insert>-
<Row>(กดปุม Ctrl+Alt+Down) หรือ <Column> (กดปุม Ctrl+Alt+Right) ดังรูป



6.5 การถายโอนโปรแกรมระหวางคอมพิวเตอรกับ PLC (Download/Upload Program)
6.5.1 การถายโอนโปรแกรมจากคอมพิวเตอรไปยัง PLC (Download Program)
มีขั้นตอนดังน้ี

1) Click ปุมน้ีเพ่ือให Software ทาํการ “On-Line” กับ PLC

2) หลังจากนั้นจะปรากฏหนาจอดังรูป เพ่ือเปนการยืนยันวาจะ Download Program หรือ
ไม ใหเลือก [YES]

3) เม่ือติดตอกับ PLC ไดแลว รูปปุมรูปสามเหลี่ยมจะยุบลงไปแลวหนาจอสวนของ Ladder
Diagram จะกลายเปนสีเทา และจะไมสามารถวางสัญลักษณอะไรลงเพิ่มเติมลงไปไดอีก



4) สามารถ Download Program ในโหมดใดของ PLC ก็ได โดย Click เลือกโหมดจาก
Toolbar ดังรูป

5) หลังจากนั้นเขาไปที่เมนู [PLC]-[Transfer]-[To PLC] หรือ Click ที่ Toolbar ดังรูปขาง
ลาง และ Download Program ตามขั้นตอน

6) เลือก Download สวนที่ตองการ หลังจากนั้น Click ที่ปุม [OK]  และ Download  ตามขั้น
ตอนไปเรื่อยๆ

Program Mode :- PLC
จะหยุดทาํงาน เพื่อรอ
การเขียนโปรแกรม

Monitor Mode:- PLC จะทาํงานเหมือน Run Mode
แตก็สามารถ download โปรแกรมทับลงไปได โดย
PLC จะหยุดทาํงานชั่วคราวขณะ downlaod

Run Mode:- PLC จะ Run อยางเดียว
ไมสามารถแกไขคาอะไรในหนวยความ
จํา หรือ download โปรแกรมลงไปได

จะขึ้น window นี้มาเพื่อ
tick ตัวเลือกวาจะ
download อะไรไป PLC



จะขึ้น window นี้เพื่อยืนยัน
ถาตองการ download ให
click Yes

ถา PLC กาํลัง run อยูใน Monitor
Mode ก็จะขึ้น window นี้วาถาตองการ
download จะเปลี่ยน PLC เปน
Program Mode (แลว PLC จะหยุด
ทํางานชั่วขณะ) ให Click Yes

จะขึ้น window นี้บอกวา กาํลัง
download โปรแกรมลงไป PLC

ใหสังเกตคาํวา Download
Successful หมายถึง
Download ขอมูลลงไปที่ PLC
เสร็จเรียบรอย ให click OK

ถากอน Download PLC อยูใน
Monitor Mode ก็จะขึ้น window นี้ ให
click Yes เพื่อ ให PLC กลับมา Run
ใน Monitor Mode อีกครั้ง

หลังจากนั้นให click OK



6.5.2 การถายโอนโปรแกรมจาก PLC ไปยังคอมพิวเตอร(Upload Program)
มีขั้นตอนดังน้ี

1) ใหทาํการ On-Line กับ PLC เชนเดียวกับกรณีที่ Download Program
2) หลังจากนั้นเขาไปที่เมนู [PLC]-[Transfer]-[From PLC] หรือ Click เลือกที่ Toolbar    

ดังรูป

3) หลังจากนั้นทาํตามขั้นตอนเดียวกับการ Download จนกวาจะขึ้นหนาจอนี้ จึงจะถือวา
     การ Upload Program เสร็จเรียบรอย



6.6 การเรียกใชงาน Instruction (หรือ Function) ในซอฟตแวร CX-Programmer
ในหัวขอนี้จะเปนการแนะนาํการเรียก Instruction มาใชงานโดยจะกตัวอยางการเรียกใช

งานฟงกชัน Timer ในซอฟตแวร CX-Programmer ดังน้ี

1) นํา Contact NO มาวางไวในตาํแหนงติดกับ Busbar

2) หลังจากนั้น Click เลือกที่ Toolbar ดังรูปเพื่อเรียกคาํสั่ง TIM-Timer มาใช
งาน

1.Click เพื่อเรียกใชฟงกชัน TIM

2.นาํมาวางไวท่ีตาํแหนง Cursor นี้จะ
ปรากฏหนาจอ Instruction ใหใสขอ
มูลตามหัวขอตอไป



4) เมื่อปรากฏหนาจอ Instruction ใหใสชื่อคาํสั่ง TIM  ตามตัวอยาง หลังจากนั้น
กดปุม [Detail] เพื่อเขาไปใส Operand

4) ใส Operand ดังนี้

1.พิมพคาํวา  TIM เพื่อเรียกใช
งานฟงกชัน TIMER

2.Click ท่ีปุม Detail เพื่อเขาไป
กาํหนด Operand ดังรูป

ตรงนี้จะบอกวาเปน Operand ตัวที่เทาไร โดยจะ
ตองปอน Operand เขาไปทั้งหมดกี่ตัว

 ปอน Operand แตละตัวลง
ไปในบริเวณนี้

สวนนี้จะบอกวา Operand ในชองที่กาํลังปอน
นั้นเปนอะไรและจะปอนคาลงไปแบบใดไดบาง



5) หลังจากนั้นกดปุม [OK] จะออกจากการกาํหนดคาที่ฟงกชัน Timer มาที่หนา
จอปกติดังรูป

หมายเหตุ     ฟงกชัน TIM จะถูกเลื่อนมาติดกับเสนทางดานขวามือโดยอัตโนมัติ เมื่อ
นาํเมาสไป Click ที่ Rung อื่นเชน Click ที่ Rung ที่ 1

6) ตอไปใหเขียนโปรแกรมเพื่อนาํ Contact ชวยของ Timer มาสั่งใหเอาตพุต
ทาํงาน เมื่อ Timer ตั้งเวลาครบแลว โดยเลือกที่ Contact NO แลวนาํมาวางไวที่ Rung
ตอมาในตาํแหนงติดกับ Busbar โดยดูขั้นตอนจากรูป

1.Click เลือก Contact NO

2.Click ท่ี Rung ท่ี 1 ติดกับ Busbar

3.พิมพ T0 (เลขศูนย)  เพื่อเรียกใช Contact ของ  Timer
เบอรศูนย หลังจากนั้น Click ปุม [OK]

Rang ท่ี 1



7) เมื่อเสร็จเรียบรอยแลวใหเขียน Ladder Diagram โดยนาํ Coil Output มาตอ
กับ Contact ของ Timer ดังรูป

8) หลังจากนั้นทาํการ Download Program ตามขั้นตอนการ Download หลังจาก
นั้นทดสอบการทาํงานของฟงกชัน Timer
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