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Aplikasi PemrogramanAplikasi Pemrograman
(Diagram Ladder/MELSEC Seri (Diagram Ladder/MELSEC Seri 

iQ-R)iQ-R)

Kursus ini dirancang bagi pengguna yang telah Kursus ini dirancang bagi pengguna yang telah 
memahami dasar-dasar pengontrol terprogram memahami dasar-dasar pengontrol terprogram 
MELSEC Seri iQ-R dan ingin mempelajari langkah MELSEC Seri iQ-R dan ingin mempelajari langkah 
pemrograman selanjutnya.pemrograman selanjutnya.
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PendahuluanPendahuluan Tujuan kursusTujuan kursus

Kursus ini dirancang bagi pengguna yang telah menyelesaikan Dasar-dasar Pemrograman (Diagram Ladder) atau menguasai Kursus ini dirancang bagi pengguna yang telah menyelesaikan Dasar-dasar Pemrograman (Diagram Ladder) atau menguasai 
pengetahuan yang setara. Kursus ini memberikan pengetahuan tentang pemrograman dan debugging yang efisien untuk pengetahuan yang setara. Kursus ini memberikan pengetahuan tentang pemrograman dan debugging yang efisien untuk 
pengontrol terprogram MELSEC Seri iQ-R, penggunaan tingkat lanjutan untuk perangkat, dan pemrograman menggunakan pengontrol terprogram MELSEC Seri iQ-R, penggunaan tingkat lanjutan untuk perangkat, dan pemrograman menggunakan 
label. label. 

Sebagai prasyarat untuk kursus ini, Anda harus sudah menyelesaikan kursus berikut atau menguasai pengetahuan yang setara.Sebagai prasyarat untuk kursus ini, Anda harus sudah menyelesaikan kursus berikut atau menguasai pengetahuan yang setara.

•• Dasar-dasar MELSEC Seri iQ-RDasar-dasar MELSEC Seri iQ-R
•• Dasar-dasar PemrogramanDasar-dasar Pemrograman



PendahuluanPendahuluan Struktur kursusStruktur kursus

Berikut adalah daftar isi kursus.Berikut adalah daftar isi kursus.

Bab 1 - Pemrograman yang efisienBab 1 - Pemrograman yang efisien

Metode dan pengaturan untuk pemrograman yang efisienMetode dan pengaturan untuk pemrograman yang efisien

Bab 2 – Pemrograman tingat lanjutBab 2 – Pemrograman tingat lanjut

Penggunaan tingkat lanjut dari perangkat dan pemrogaman menggunakan label.Penggunaan tingkat lanjut dari perangkat dan pemrogaman menggunakan label.

Bab 3 - Debugging yang efisienBab 3 - Debugging yang efisien

Penggunaan Fungsi-fungsi software yang digunakan untuk debugging yang efisienPenggunaan Fungsi-fungsi software yang digunakan untuk debugging yang efisien

Tes AkhirTes Akhir

Nilai kelulusan: 60% atau lebih tinggi diharuskanNilai kelulusan: 60% atau lebih tinggi diharuskan



PendahuluanPendahuluan Cara menggunakan alat e-Learning iniCara menggunakan alat e-Learning ini

Buka halaman berikutnyaBuka halaman berikutnya Buka halaman berikutnya.Buka halaman berikutnya.

Kembali ke halaman sebelumnyaKembali ke halaman sebelumnya Kembali ke halaman sebelumnya.Kembali ke halaman sebelumnya.

Beralih ke halaman yang diinginkanBeralih ke halaman yang diinginkan "Daftar Isi" akan ditampilkan, memungkinkan Anda untuk menavigasi ke halaman yang "Daftar Isi" akan ditampilkan, memungkinkan Anda untuk menavigasi ke halaman yang 
diinginkan.diinginkan.

Keluar dari kursusKeluar dari kursus Keluar dari kursus.Keluar dari kursus.



PendahuluanPendahuluan Perhatian untuk penggunaanPerhatian untuk penggunaan

Petunjuk keselamatanPetunjuk keselamatan

Apabila Anda belajar menggunakan produk aktual, bacalah dengan saksama tindakan pencegahan dalam panduan yang terkait.Apabila Anda belajar menggunakan produk aktual, bacalah dengan saksama tindakan pencegahan dalam panduan yang terkait.

Petunjuk keselamatan dalam kursus iniPetunjuk keselamatan dalam kursus ini

Layar yang ditampilkan pada versi perangkat lunak yang Anda gunakan mungkin berbeda dengan yang ada di dalam kurus ini. Layar yang ditampilkan pada versi perangkat lunak yang Anda gunakan mungkin berbeda dengan yang ada di dalam kurus ini. 
Kursus ini menggunakan versi perangkat lunak berikut:Kursus ini menggunakan versi perangkat lunak berikut:

•• GX Works3 Versi 1.044WGX Works3 Versi 1.044W



























































































































TesTes Tes AkhirTes Akhir

Setelah menyelesaikan semua pelajaran dari kursus Setelah menyelesaikan semua pelajaran dari kursus Aplikasi Pemrograman (Diagram Ladder/MELSEC Seri iQ-R)Aplikasi Pemrograman (Diagram Ladder/MELSEC Seri iQ-R), kini Anda , kini Anda 
siap mengikuti tes akhir. Jika Anda masih kurang memahami salah satu topik yang dibahas, gunakan kesempatan ini untuk siap mengikuti tes akhir. Jika Anda masih kurang memahami salah satu topik yang dibahas, gunakan kesempatan ini untuk 
mengulas topik tersebut.mengulas topik tersebut.

Total terdapat 14 pertanyaan (35 item) dalam Tes Akhir ini.Total terdapat 14 pertanyaan (35 item) dalam Tes Akhir ini.

Anda dapat mengikuti tes akhir sebanyak mungkin.Anda dapat mengikuti tes akhir sebanyak mungkin.

Hasil penilaianHasil penilaian

Jumlah jawaban yang benar, jumlah pertanyaan, persentase jawaban yang benar, dan hasil lulus/gagal akan ditampilkan pada Jumlah jawaban yang benar, jumlah pertanyaan, persentase jawaban yang benar, dan hasil lulus/gagal akan ditampilkan pada 
halaman nilai.halaman nilai.







TesTes Tes Akhir 1Tes Akhir 1

Manakah di antara kalimat-kalimat tentang pemilihan nomor I/O modul berikut yang benar?Manakah di antara kalimat-kalimat tentang pemilihan nomor I/O modul berikut yang benar?

T1T1

Nomor I/O dapat dipilih secara manual untuk setiap modul sehingga program tidak Nomor I/O dapat dipilih secara manual untuk setiap modul sehingga program tidak 
perlu dimodifikasi ketika mengubah konfigurasi modul perlu dimodifikasi ketika mengubah konfigurasi modul 

Nomor I/O yang ditetapkan secara otomatis tidak dapat diubah Nomor I/O yang ditetapkan secara otomatis tidak dapat diubah 







TesTes Tes Akhir 2Tes Akhir 2

Manakah di antara kalimat-kalimat tentang pengaturan titik perangkat berikut yang benar?Manakah di antara kalimat-kalimat tentang pengaturan titik perangkat berikut yang benar?

T1T1

Setidaknya satu poin harus ditetapkan untuk setiap perangkat meski perangkat tersebut Setidaknya satu poin harus ditetapkan untuk setiap perangkat meski perangkat tersebut 
tidak digunakan tidak digunakan 

Poin dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah poin yang digunakan Poin dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah poin yang digunakan 







TesTes Tes Akhir 3Tes Akhir 3

Manakah di antara kalimat-kalimat tentang label berikut yang benar? (Jawaban ganda)Manakah di antara kalimat-kalimat tentang label berikut yang benar? (Jawaban ganda)

T1T1

Penggunaan label dapat membantu mengidentifikasi Penggunaan label dapat membantu mengidentifikasi 
target yang diproses dan membuat pemrograman target yang diproses dan membuat pemrograman 
menjadi lebih mudah menjadi lebih mudah 

Label yang merepresentasikan sinyal dari modul Label yang merepresentasikan sinyal dari modul 
dan nilai pengaturan disediakan dan nilai pengaturan disediakan 

Komentar dapat ditambahkan ke elemen untuk Komentar dapat ditambahkan ke elemen untuk 
meningkatkan pembacaan program meningkatkan pembacaan program 

Karena konstanta dapat ditetapkan pada label, nilainya Karena konstanta dapat ditetapkan pada label, nilainya 
dapat diubah tanpa memodifikasi program. dapat diubah tanpa memodifikasi program. 







TesTes Tes Akhir 4Tes Akhir 4

Lengkapi teks yang menjelaskan pengatur timer retentifberikut ini.Lengkapi teks yang menjelaskan pengatur timer retentifberikut ini.

Pengatur timer retentif memulai pengukuran ketika Pengatur timer retentif memulai pengukuran ketika (T1)(T1) menyala (coil menjadi menyala (coil menjadi (T2)(T2)).).
Retentive timer menahan nilai waktu yang diukur bahkan ketika kondisi input menjadi Retentive timer menahan nilai waktu yang diukur bahkan ketika kondisi input menjadi (T3)(T3), dan melanjutkan , dan melanjutkan 
pengukuran dari nilai yang ditahan saat kondisi input menjadi pengukuran dari nilai yang ditahan saat kondisi input menjadi (T4)(T4) kembali.kembali.
Timer retentif mencapai nilai waktunya ketika waktu yang diukur mencapai nilai yang ditentukan, saat Timer retentif mencapai nilai waktunya ketika waktu yang diukur mencapai nilai yang ditentukan, saat (T5)(T5) menyala.menyala.

T1T1 T2T2

T3T3 T4T4

T5T5 T6T6

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --







TesTes Tes Akhir 5Tes Akhir 5

Lengkapi program kontrol yang menjalankan prosesberikut.Lengkapi program kontrol yang menjalankan prosesberikut.

• Gunakan timer retentif (ST0) untuk mengukur waktu on sinyal input X0 atau X1• Gunakan timer retentif (ST0) untuk mengukur waktu on sinyal input X0 atau X1
• Ketika waktu on X0 atau X1 mencapai 30 detik, nyalakan coil Y70 dan indikator waktu tercapai• Ketika waktu on X0 atau X1 mencapai 30 detik, nyalakan coil Y70 dan indikator waktu tercapai
• Ketika X2 menyala, matikan kontak timer retentif (ST0) dan hapus waktu yang diukur (nilai saat ini)• Ketika X2 menyala, matikan kontak timer retentif (ST0) dan hapus waktu yang diukur (nilai saat ini)

T1T1

T2T2

T3T3

T4T4

T5T5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --
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Pilih nilai yang tersimpan dalam register data D20 ketika X0 menyala pada masing-masing kondisi berikut dalam Pilih nilai yang tersimpan dalam register data D20 ketika X0 menyala pada masing-masing kondisi berikut dalam 
program kontrol di bawah ini.program kontrol di bawah ini.

T1) Ketika nilai yang disimpan dalam Z2 adalah "0" T1) Ketika nilai yang disimpan dalam Z2 adalah "0" 
T2) Ketika nilai yang disimpan dalam Z2 adalah "1"T2) Ketika nilai yang disimpan dalam Z2 adalah "1"
T3) Ketika nilai yang disimpan dalam Z2 adalah "2"T3) Ketika nilai yang disimpan dalam Z2 adalah "2"

T1T1

T2T2

T3T3

T4T4 [ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --
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Manakah di antara kalimat-kalimat tentang cara menentukan elemen array berikut yang benar?Manakah di antara kalimat-kalimat tentang cara menentukan elemen array berikut yang benar?

T1T1

Tambahkan nomor elemen pada akhir nama label Tambahkan nomor elemen pada akhir nama label 

Tentukan nomor perangkat secara tidak langsung Tentukan nomor perangkat secara tidak langsung 
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Manakah di antara kalimat-kalimat tentang struktur berikut yang salah?Manakah di antara kalimat-kalimat tentang struktur berikut yang salah?

T1T1

Struktur digunakan secara kolektif tertata dan kondisinya tersimpan dan spesifikasi yang Struktur digunakan secara kolektif tertata dan kondisinya tersimpan dan spesifikasi yang 
berkaitan dengan objek atau hal fisik berkaitan dengan objek atau hal fisik 

Dengan menggunakan struktur, pemrosesan data dalam jumlah besar dapat Dengan menggunakan struktur, pemrosesan data dalam jumlah besar dapat 
dideskripsikan secara ringkas dideskripsikan secara ringkas 

Member yang didefinisikan dalam struktur harus mempunyai tipe data yang sama Member yang didefinisikan dalam struktur harus mempunyai tipe data yang sama 
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Manakah di antara kalimat-kalimat tentang fungsi latch berikut yang benar?Manakah di antara kalimat-kalimat tentang fungsi latch berikut yang benar?

T1T1

Device pada dasarnya memiliki fungsi untuk menahan nilai Device pada dasarnya memiliki fungsi untuk menahan nilai 

Diperlukan pengaturan parameter untuk menahan nilai menggunakansoftware Diperlukan pengaturan parameter untuk menahan nilai menggunakansoftware 
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Lengkapi teks yang menjelaskan register file berikut ini.Lengkapi teks yang menjelaskan register file berikut ini.

Register file adalah device word yang digunakan untuk memperluas register data (D), dan simbolnya adalah Register file adalah device word yang digunakan untuk memperluas register data (D), dan simbolnya adalah (T1)(T1)..
Register file memiliki kapasitas yang Register file memiliki kapasitas yang (T2)(T2) daripada register data, dan data yang disimpan daripada register data, dan data yang disimpan (T3)(T3) bahkan ketika sistem bahkan ketika sistem 
dimatikan dayanya atau modul CPU direset.dimatikan dayanya atau modul CPU direset.
Untuk menggunakan register file, pengaturan parameter Untuk menggunakan register file, pengaturan parameter (T4)(T4) menggunakan software.menggunakan software.

T1T1

T2T2

T3T3

T4T4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --
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Manakah di antara kalimat-kalimat tentang relai khusus dan register khusus berikut yang benar?Manakah di antara kalimat-kalimat tentang relai khusus dan register khusus berikut yang benar?

T1T1

Status internal modul CPU telah tersimpan dalam relai khusus dan register Status internal modul CPU telah tersimpan dalam relai khusus dan register 
khusus, dan perangkat-perangkat tersebut digunakan sebagai kondisi penentuan khusus, dan perangkat-perangkat tersebut digunakan sebagai kondisi penentuan 
dalam program kontrol dalam program kontrol 

Fungsi khusus dapat ditetapkan dengan bebas pada relai khusus dan register khusus Fungsi khusus dapat ditetapkan dengan bebas pada relai khusus dan register khusus 
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Lengkapi teks yang menjelaskan bilangan asli (bilangan berkoma) berikut ini.Lengkapi teks yang menjelaskan bilangan asli (bilangan berkoma) berikut ini.

• Satu bilangan asli menggunakan • Satu bilangan asli menggunakan (T1)(T1) device word dan disimpan dalam ruang memori device word dan disimpan dalam ruang memori (T2)(T2)-bit.-bit.
• Data nilai numerik untuk bilangan asli disebut • Data nilai numerik untuk bilangan asli disebut (T3)(T3). Sebagai contoh, 2,035 dideskripsikan sebagai . Sebagai contoh, 2,035 dideskripsikan sebagai (T4)(T4) dalam program dalam program 
kontrol.kontrol.
• Bilangan integer dan bilangan asli • Bilangan integer dan bilangan asli (T5)(T5) dicampur dalam petunjuk pengoperasian yang menangani bilangan asli.dicampur dalam petunjuk pengoperasian yang menangani bilangan asli.

T1T1 T2T2

T3T3 T4T4

T5T5

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --
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Lengkapi program kontrol yang menjalankan pemrosesan berikut ini.Lengkapi program kontrol yang menjalankan pemrosesan berikut ini.

• Baca data dari X20 hingga X2F (Data BCD) ketika X0 menyala, dan simpan dalam D0.• Baca data dari X20 hingga X2F (Data BCD) ketika X0 menyala, dan simpan dalam D0.
• Konversikan nilai dalam D0 menjadi bilangan asli, dan simpan nilai yang dikonversi dalam D2.• Konversikan nilai dalam D0 menjadi bilangan asli, dan simpan nilai yang dikonversi dalam D2.
• Kalikan nilai dalam D2 dengan 3,14,dan simpan hasilnya dalam D10.• Kalikan nilai dalam D2 dengan 3,14,dan simpan hasilnya dalam D10.

T1T1

T2T2

T3T3

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --
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Manakah di antara kalimat-kalimat tentang debugging program kontrol berikut yang benar?Manakah di antara kalimat-kalimat tentang debugging program kontrol berikut yang benar?

T1T1

Operasi program dapat disimulasikan dengan aman menggunakan fungsi pada software. Operasi program dapat disimulasikan dengan aman menggunakan fungsi pada software. 

Untuk debug program, program harus dijalankan di sistem aktual. Untuk debug program, program harus dijalankan di sistem aktual. 






TesTes Skor TesSkor Tes

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Tes Akhir 1Tes Akhir 1
Tes Akhir 2Tes Akhir 2
Tes Akhir 3Tes Akhir 3
Tes Akhir 4Tes Akhir 4
Tes Akhir 5Tes Akhir 5
Tes Akhir 6Tes Akhir 6
Tes Akhir 7Tes Akhir 7
Tes Akhir 8Tes Akhir 8
Tes Akhir 9Tes Akhir 9
Tes Akhir 10Tes Akhir 10
Tes Akhir 11Tes Akhir 11
Tes Akhir 12Tes Akhir 12
Tes Akhir 13Tes Akhir 13
Tes Akhir 14Tes Akhir 14

Jumlah total pertanyaan :Jumlah total pertanyaan : 3535
Jawaban yang benar :Jawaban yang benar : 3535
Persentase:Persentase: 100100 %%

Anda telah menyelesaikan Tes Akhir.Anda telah menyelesaikan Tes Akhir.
Hasil Anda adalah sebagai berikut.Hasil Anda adalah sebagai berikut.

HapusHapus



Anda telah menyelesaikan kursus Anda telah menyelesaikan kursus Aplikasi Pemrograman Aplikasi Pemrograman 
(Diagram Ladder/MELSEC Seri iQ-R)(Diagram Ladder/MELSEC Seri iQ-R)..

Terima kasih telah mengikuti kursus ini.Terima kasih telah mengikuti kursus ini.

Kami harap Anda menikmati pelajaran, dan kami harap informasi yang diperoleh dalam kursus ini dapat Kami harap Anda menikmati pelajaran, dan kami harap informasi yang diperoleh dalam kursus ini dapat 
bermanfaat di masa mendatang.bermanfaat di masa mendatang.

Anda dapat mengulas kursus ini sesering yang Anda inginkan.Anda dapat mengulas kursus ini sesering yang Anda inginkan.

TinjauTinjau

TutupTutup
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