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Komunikasi Serial Komunikasi Serial 
(MELSEC Seri iQ-R)(MELSEC Seri iQ-R)

Kursus ini dirancang bagi peserta yang akan Kursus ini dirancang bagi peserta yang akan 
menggunakan modul komunikasi serial MELSEC menggunakan modul komunikasi serial MELSEC 
seri iQ-R untuk pertama kalinya.seri iQ-R untuk pertama kalinya.

L(CTS)00719IND



PendahuluanPendahuluan Tujuan kursusTujuan kursus

Kursus ini menjelaskan dasar-dasar modul komunikasi serial yang kompatibel dengan pengontrol yang dapat deprogram Kursus ini menjelaskan dasar-dasar modul komunikasi serial yang kompatibel dengan pengontrol yang dapat deprogram 
MELSEC seri iQ-R dan dirancang bagi peserta yang akan menggunakan modul untuk pertama kalinya.MELSEC seri iQ-R dan dirancang bagi peserta yang akan menggunakan modul untuk pertama kalinya.

Dengan mengikuti kursus ini, peserta akan memahami mekanisme komunikasi data, spesifikasi, pengaturan, dan metode Dengan mengikuti kursus ini, peserta akan memahami mekanisme komunikasi data, spesifikasi, pengaturan, dan metode 
penyalaan-awal modul komunikasi serial. penyalaan-awal modul komunikasi serial. 

Sebagai prasyarat untuk kursus ini, Anda harus sudah menyelesaikan kursus berikut ini atau memiliki pengetahuan yang setara.Sebagai prasyarat untuk kursus ini, Anda harus sudah menyelesaikan kursus berikut ini atau memiliki 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 - Dasar-Dasar Komunikasi SerialBab 1 - Dasar-Dasar Komunikasi Serial

Dasar-dasar komunikasi serialDasar-dasar komunikasi serial

Bab 2 - Detail Modul Komunikasi SerialBab 2 - Detail Modul Komunikasi Serial

Tipe modul komunikasi serial, nama dan fungsi komponen sebuah modul, serta metode koneksiTipe modul komunikasi serial, nama dan fungsi komponen sebuah modul, serta metode koneksi

Bab 3 - Penyalaan-AwalBab 3 - Penyalaan-Awal

Cara mengatur modul komunikasi serial dan cara memprogramnya menggunakan instruksi khususCara mengatur modul komunikasi serial dan cara memprogramnya menggunakan instruksi khusus

Bab 4 - Pemecahan MasalahBab 4 - Pemecahan Masalah

Diagnostik jaringan untuk pemecahan masalahDiagnostik jaringan untuk pemecahan masalah

Tes AkhirTes Akhir

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



PendahuluanPendahuluan Cara Menggunakan Alat eLearning IniCara Menggunakan Alat eLearning 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

Saat Anda belajar dengan memakai produk sebenarnya, bacalah dengan cermat petunjuk keselamatan pada panduan yang Saat Anda belajar dengan memakai produk sebenarnya, bacalah dengan cermat petunjuk keselamatan pada panduan yang 
sesuai.sesuai.

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 1.50CGX Works3 Versi 1.50C





































































































TesTes Tes AkhirTes Akhir

Setelah menyelesaikan semua pelajaran dalam kursus Komunikasi Serial (MELSEC Seri iQ-R), Anda siap untuk mengikuti tes Setelah menyelesaikan semua pelajaran dalam kursus Komunikasi Serial (MELSEC Seri iQ-R), Anda siap untuk mengikuti tes 
akhir. Jika Anda masih kurang memahami salah satu topik yang dibahas, gunakan kesempatan ini untuk mengulas topik akhir. Jika Anda masih kurang memahami salah satu topik yang dibahas, gunakan kesempatan ini untuk mengulas topik 
tersebut.tersebut.

Terdapat total 11 pertanyaan (30 pilihan) dalam Tes Akhir ini.Terdapat total 11 pertanyaan (30 pilihan) dalam Tes Akhir ini.

Anda dapat mengikuti tes akhir sesering mungkin.Anda dapat mengikuti tes akhir sesering 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

Parameter komunikasiParameter komunikasi

Silakan pilih istilah yang benar untuk setiap deskripsi.Silakan pilih istilah yang benar untuk setiap deskripsi.

[T1] Bit yang menunjukkan akhir data. :[T1] Bit yang menunjukkan akhir data. :
[T2] Nilai yang menunjukkan kecepatan transmisi yang diikuti dengan satuan "bps". :[T2] Nilai yang menunjukkan kecepatan transmisi yang diikuti dengan satuan "bps". :

T1T1

T2T2

T3T3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesTes Tes Akhir 2Tes Akhir 2

Kontrol aliranKontrol aliran

Silakan pilih istilah yang benar untuk setiap deskripsi.Silakan pilih istilah yang benar untuk setiap deskripsi.

[T1] Metode kontrol yang menyesuaikan waktu pengiriman data menggunakan jalur sinyal. : [T1] Metode kontrol yang menyesuaikan waktu pengiriman data menggunakan jalur sinyal. : 
[T2] Metode kontrol yang menyesuaikan waktu pengiriman data menggunakan kode tertentu. :[T2] Metode kontrol yang menyesuaikan waktu pengiriman data menggunakan kode tertentu. :

T1T1

T2T2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesTes Tes Akhir 3Tes Akhir 3

Kabel RS-232Kabel RS-232

Silakan pilih deskripsi yang benar tentang kabel RS-232 yang digunakan untuk modul komunikasi serial.Silakan pilih deskripsi yang benar tentang kabel RS-232 yang digunakan untuk modul komunikasi serial.

T1T1

Kabel cross RS-232 apa pun yang tersedia di pasar dapat digunakan. Kabel cross RS-232 apa pun yang tersedia di pasar dapat digunakan. 

Kabel harus dipilih dengan cermat sesuai dengan protokol perangkat pihak ke-3. Kabel harus dipilih dengan cermat sesuai dengan protokol perangkat pihak ke-3. 







TesTes Tes Akhir 4Tes Akhir 4

Metode penerimaan dataMetode penerimaan data

Deskripsi berikut menjelaskan metode penerimaan data yang tersedia untuk modul komunikasi serial.Deskripsi berikut menjelaskan metode penerimaan data yang tersedia untuk modul komunikasi serial.
Silakan pilih prosedur penerimaan data yang benar untuk setiap deskripsi.Silakan pilih prosedur penerimaan data yang benar untuk setiap deskripsi.

[T1] Panjang data yang diterima dari perangkat pihak ke-3 beragam. Data ditambahi dengan CR+LF di akhir.[T1] Panjang data yang diterima dari perangkat pihak ke-3 beragam. Data ditambahi dengan CR+LF di akhir.

T1T1

T2T2

T3T3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesTes Tes Akhir 5Tes Akhir 5

Protokol komunikasi dataProtokol komunikasi data

Deskripsi berikut menjelaskan protokol komunikasi data yang tersedia untuk modul komunikasi serial.Deskripsi berikut menjelaskan protokol komunikasi data yang tersedia untuk modul komunikasi serial.
Silakan pilih protokol komunikasi yang benar untuk setiap deskripsi.Silakan pilih protokol komunikasi yang benar untuk setiap deskripsi.

[T1] Fungsi ini digunakan untuk bertukar data apa pun antara perangkat pihak ke-3 dan modul CPU dalam format pesan [T1] Fungsi ini digunakan untuk bertukar data apa pun antara perangkat pihak ke-3 dan modul CPU dalam format pesan 

T1T1 T2T2

T3T3 T4T4

T5T5 T6T6

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

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

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







TesTes Tes Akhir 6Tes Akhir 6

Protokol nonproseduralProtokol nonprosedural

Deskripsi berikut menjelaskan komunikasi data dengan protokol nonprosedural.Deskripsi berikut menjelaskan komunikasi data dengan protokol nonprosedural.
Silakan pilih istilah yang benar untuk melengkapi kalimat yang ada.Silakan pilih istilah yang benar untuk melengkapi kalimat yang ada.

Untuk menerima data Untuk menerima data (T2)(T2) dalam dalam (T1)(T1) dengan protokol nonprosedural, dengan protokol nonprosedural, kode akhir penerimaankode akhir penerimaan digunakan. Untuk digunakan. Untuk 

T1T1

T2T2

T3T3

T4T4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesTes Tes Akhir 7Tes Akhir 7

Jumlah data akhir penerimaan dan kode akhir penerimaanJumlah data akhir penerimaan dan kode akhir penerimaan

Deskripsi berikut menjelaskan pengaturan parameter modul untuk menerima data panjang variabel.Deskripsi berikut menjelaskan pengaturan parameter modul untuk menerima data panjang variabel.
Silakan pilih istilah yang benar untuk melengkapi kalimat yang ada.Silakan pilih istilah yang benar untuk melengkapi kalimat yang ada.

Jumlah data akhir penerimaanJumlah data akhir penerimaan (Nilai default: (Nilai default: (T1)(T1) kata)kata)

T1T1 T2T2

T3T3 T4T4

T5T5

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

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

-- Select ---- Select --







TesTes Tes Akhir 8Tes Akhir 8

Status sinyal kontrol komunikasiStatus sinyal kontrol komunikasi

Silakan pilih kalimat yang menjelaskan dengan benar tentang kontrol RS-232 yang digunakan antara modul komunikasi Silakan pilih kalimat yang menjelaskan dengan benar tentang kontrol RS-232 yang digunakan antara modul komunikasi 
serial dan perangkat pihak ke-3.serial dan perangkat pihak ke-3.

T1T1

Periksa status sinyal kontrol RS-232 menggunakan fungsi diagnostik modul GX Works3. Periksa status sinyal kontrol RS-232 menggunakan fungsi diagnostik modul GX Works3. 

Periksa status sinyal kontrol RS-232 menggunakan fiture intelligent function module Periksa status sinyal kontrol RS-232 menggunakan fiture intelligent function module 
monitor dari GX Works3. monitor dari GX Works3. 







TesTes Tes Akhir 9Tes Akhir 9

Pemecahan masalahPemecahan masalah

Deskripsi berikut menjelaskan pemecahan masalah untuk kegagalan komunikasi data antara modul komunikasi serial Deskripsi berikut menjelaskan pemecahan masalah untuk kegagalan komunikasi data antara modul komunikasi serial 
dan perangkat pihak ke-3.dan perangkat pihak ke-3.
Silakan pilih Silakan pilih penyebab yang paling mungkinpenyebab yang paling mungkin dan dan tindakan korektiftindakan korektif untuk masalah di bawah ini.untuk masalah di bawah ini.

T1T1

T2T2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesTes Tes Akhir 10Tes Akhir 10

Fungsi dukungan protokol bawaanFungsi dukungan protokol bawaan

Silakan pilih kalimat yang menjelaskan dengan benar tentang fungsi dukungan protokol bawaan.Silakan pilih kalimat yang menjelaskan dengan benar tentang fungsi dukungan protokol bawaan.

T1T1

Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk meregister dan menjalankan protokol Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk meregister dan menjalankan protokol 
bawaan berdasarkan protokol perangkat pihak ke-3 tanpa membuat program sekuens. bawaan berdasarkan protokol perangkat pihak ke-3 tanpa membuat program sekuens. 

Fungsi ini mengaktifkan analisis otomatis atas parameter komunikasi yang Fungsi ini mengaktifkan analisis otomatis atas parameter komunikasi yang 
ditransmisikan dari perangkat pihak ke-3, sehingga protokol yang sesuai untuk ditransmisikan dari perangkat pihak ke-3, sehingga protokol yang sesuai untuk 
perangkat pihak ke-3 dapat dibuat. perangkat pihak ke-3 dapat dibuat. 







TesTes Tes Akhir 11Tes Akhir 11

Elemen paketElemen paket

Deskripsi berikut menjelaskan Deskripsi berikut menjelaskan variabel nonkonversivariabel nonkonversi atau atau variabel konversivariabel konversi. Silakan pilih istilah yang benar untuk . Silakan pilih istilah yang benar untuk 
setiap deskripsi.setiap deskripsi.

[T1] Data dikirim dan diterima tanpa dikonversi. :[T1] Data dikirim dan diterima tanpa dikonversi. :

T1T1

T2T2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --






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

Jumlah total pertanyaan :Jumlah total pertanyaan : 3030
Jawaban yang benar :Jawaban yang benar : 3030
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 Komunikasi Serial (MELSEC Seri Komunikasi Serial (MELSEC Seri 
iQ-R)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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