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Programowanie PLC Programowanie PLC 
(Język drabinkowy/seria MELSEC (Język drabinkowy/seria MELSEC 

iQ-R)iQ-R)

Ten kurs jest adresowany do użytkowników, którzy Ten kurs jest adresowany do użytkowników, którzy 
znają podstawy sterowników programowalnych z znają podstawy sterowników programowalnych z 
serii MELSEC iQ-R i chcą nauczyć się bardziej serii MELSEC iQ-R i chcą nauczyć się bardziej 
zaawansowanego programowania.zaawansowanego programowania.
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WprowadzenieWprowadzenie Przeznaczenie kursuPrzeznaczenie kursu

Ten kurs jest przeznaczony dla użytkowników, którzy ukończyli szkolenie w zakresie podstaw programowania (Język Ten kurs jest przeznaczony dla użytkowników, którzy ukończyli szkolenie w zakresie podstaw programowania (Język 
drabinkowy) lub mają odpowiednią wiedzę w tym zakresie. W ramach kursu użytkownik uzyska wiedzę o skutecznym drabinkowy) lub mają odpowiednią wiedzę w tym zakresie. W ramach kursu użytkownik uzyska wiedzę o skutecznym 
programowaniu i debugowaniu programowalnych sterowników z serii MELSEC iQ-R, zaawansowanym użyciu tych urządzeń i programowaniu i debugowaniu programowalnych sterowników z serii MELSEC iQ-R, zaawansowanym użyciu tych urządzeń i 
programowaniu z użyciem etykiet. programowaniu z użyciem etykiet. 

Warunkiem wstępnym przystąpienia do niniejszego kursu jest wcześniejsze ukończenie poniższych kursów lub posiadanie Warunkiem wstępnym przystąpienia do niniejszego kursu jest wcześniejsze ukończenie poniższych kursów lub posiadanie 
odpowiedniej wiedzy z tego zakresu.odpowiedniej wiedzy z tego zakresu.

•• Seria MELSEC iQ-R - PodstawySeria MELSEC iQ-R - Podstawy

•• Podstawy programowaniaPodstawy programowania



WprowadzenieWprowadzenie Struktura kursuStruktura kursu

Treść tego kursu posiada następującą strukturę.Treść tego kursu posiada następującą strukturę.

Rozdział 1 – Skuteczne programowanieRozdział 1 – Skuteczne programowanie

Metody i ustawienia skutecznego programowaniaMetody i ustawienia skutecznego programowania

Rozdział 2 – Zaawansowane programowanieRozdział 2 – Zaawansowane programowanie

Zaawansowane użycie pamięci i programowanie z użyciem etykietZaawansowane użycie pamięci i programowanie z użyciem etykiet

Rozdział 3 – Skuteczne debugowanieRozdział 3 – Skuteczne debugowanie

Funkcje oprogramowania projektowego używane do skutecznego debugowaniaFunkcje oprogramowania projektowego używane do skutecznego debugowania

Test końcowyTest końcowy

Próg zaliczenia: 60% lub więcejPróg zaliczenia: 60% lub więcej



WprowadzenieWprowadzenie Jak korzystać z tego narzędzia do e-learninguJak korzystać z tego narzędzia do e-learningu

Przejdź do następnej stronyPrzejdź do następnej strony Przejdź do następnej strony.Przejdź do następnej strony.

Wróć do poprzedniej stronyWróć do poprzedniej strony Wróć do poprzedniej strony.Wróć do poprzedniej strony.

Przejdź do żądanej stronyPrzejdź do żądanej strony Wyświetli się „Spis treści”, umożliwiający przejście do żądanej strony.Wyświetli się „Spis treści”, umożliwiający przejście do żądanej strony.

Zakończ naukęZakończ naukę Zakończ naukę.Zakończ naukę.



WprowadzenieWprowadzenie Wskazówki dotyczące użytkowaniaWskazówki dotyczące użytkowania

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwaZalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli uczysz się, korzystając z rzeczywistych produktów, prosimy o dokładne przeczytanie zasad bezpieczeństwa zawartych w Jeśli uczysz się, korzystając z rzeczywistych produktów, prosimy o dokładne przeczytanie zasad bezpieczeństwa zawartych w 
odpowiednich instrukcjach obsługi.odpowiednich instrukcjach obsługi.

Środki ostrożności dla tego kursuŚrodki ostrożności dla tego kursu

Ekrany wyświetlane dla wersji oprogramowania, którego używasz, mogą się różnić od przedstawionych w tym kursie. W Ekrany wyświetlane dla wersji oprogramowania, którego używasz, mogą się różnić od przedstawionych w tym kursie. W 
ramach tego kursu użyto następującej wersji oprogramowania:ramach tego kursu użyto następującej wersji oprogramowania:

•• GX Works3, wersja 1.044WGX Works3, wersja 1.044W



























































































































TestTest Test końcowyTest końcowy

Teraz, po zakończeniu wszystkich etapów kursu Teraz, po zakończeniu wszystkich etapów kursu Programowanie PLC (Język drabinkowy/seria MELSEC iQ-R)Programowanie PLC (Język drabinkowy/seria MELSEC iQ-R), możesz , możesz 
przystąpić do testu końcowego. W razie niejasności w zakresie któregokolwiek z tematów, wykorzystaj tę możliwość do przystąpić do testu końcowego. W razie niejasności w zakresie któregokolwiek z tematów, wykorzystaj tę możliwość do 
ponownego zapoznania się z tymi zagadnieniami.ponownego zapoznania się z tymi zagadnieniami.

Test końcowy składa się z 14 pytań (35 elementów).Test końcowy składa się z 14 pytań (35 elementów).

Możesz do niego podchodzić dowolną ilość razy.Możesz do niego podchodzić dowolną ilość razy.

Punktacja końcowaPunktacja końcowa

Liczba prawidłowych odpowiedzi, liczba pytań, procent prawidłowych odpowiedzi i wynik zaliczony/niezaliczony pojawią się na Liczba prawidłowych odpowiedzi, liczba pytań, procent prawidłowych odpowiedzi i wynik zaliczony/niezaliczony pojawią się na 
stronie wyniku.stronie wyniku.







TestTest Test końcowy 1Test końcowy 1

Które z poniższych sformułowań dotyczących przypisywania adresów we/wy modułów jest prawdziwe?Które z poniższych sformułowań dotyczących przypisywania adresów we/wy modułów jest prawdziwe?

Q1Q1

Adresy we/wy mogą być przypisane ręcznie do każdego modułu, tak aby program nie Adresy we/wy mogą być przypisane ręcznie do każdego modułu, tak aby program nie 
musiał być zmieniany przy zmianie konfiguracji sprzętowej musiał być zmieniany przy zmianie konfiguracji sprzętowej 

Automatycznie przypisane adresów we/wy nie mogą być zmienione Automatycznie przypisane adresów we/wy nie mogą być zmienione 







TestTest Test końcowy 2Test końcowy 2

Które z poniższych sformułowań dotyczących przypisywania punktów do urządzeń jest prawdziwe?Które z poniższych sformułowań dotyczących przypisywania punktów do urządzeń jest prawdziwe?

Q1Q1

Dla każdego urządzenia (nawet jeśli jest nieużywane) musi być przypisany przynajmniej Dla każdego urządzenia (nawet jeśli jest nieużywane) musi być przypisany przynajmniej 
jeden punkt jeden punkt 

Punkty można przypisać do urządzeń zgodnie z łączną zastosowaną liczbą punktów Punkty można przypisać do urządzeń zgodnie z łączną zastosowaną liczbą punktów 







TestTest Test końcowy 3Test końcowy 3

Które z poniższych sformułowań dotyczących etykiet jest prawdziwe? (możliwość wielokrotnego wyboru)Które z poniższych sformułowań dotyczących etykiet jest prawdziwe? (możliwość wielokrotnego wyboru)

Q1Q1

Użycie etykiet pomaga w identyfikacji celu i Użycie etykiet pomaga w identyfikacji celu i 
ułatwia programowanie ułatwia programowanie 

Dostępne są etykiety reprezentujące sygnały Dostępne są etykiety reprezentujące sygnały 
modułów i ustawień modułów i ustawień 

Możliwe jest dodawanie komentarzy do elementów w Możliwe jest dodawanie komentarzy do elementów w 
celu poprawy czytelności programu celu poprawy czytelności programu 

Ponieważ stałe można przypisać do etykiet, ich Ponieważ stałe można przypisać do etykiet, ich 
wartości mogą być zmieniane bez konieczności wartości mogą być zmieniane bez konieczności 
modyfikacji programu modyfikacji programu 







TestTest Test końcowy 4Test końcowy 4

Uzupełnij poniższy tekst opisujący timer retencyjny.Uzupełnij poniższy tekst opisujący timer retencyjny.

Timer retencyjny uruchamia pomiar, gdy załączony ony zostaje Timer retencyjny uruchamia pomiar, gdy załączony ony zostaje  (Q1)  (Q1) (cewka przyjmuje stan (cewka przyjmuje stan  (Q2)  (Q2) ).).
Timer retencyjny zachowuje zmierzony czas nawet po wejściu sygnału wejściowego w stan Timer retencyjny zachowuje zmierzony czas nawet po wejściu sygnału wejściowego w stan  (Q3)  (Q3) i kontynuuje pomiar i kontynuuje pomiar 
od tak zachowanej wartości po ponownym przejściu warunku wejściowego w stan od tak zachowanej wartości po ponownym przejściu warunku wejściowego w stan  (Q4)  (Q4) ..
Timer retencyjny wyłącza się po upływie zadanego czasu pomiaru, po czym włącza się Timer retencyjny wyłącza się po upływie zadanego czasu pomiaru, po czym włącza się  (Q5)  (Q5) ..

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5 Q6Q6

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

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

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







TestTest Test końcowy 5Test końcowy 5

Uzupełnij program sterujący, który wykona poniższy proces przetwarzania.Uzupełnij program sterujący, który wykona poniższy proces przetwarzania.

• Użyj timera retencyjnego (ST0) do pomiaru czasu przebywania sygnału wejściowego X0 lub X1 w stanie ON• Użyj timera retencyjnego (ST0) do pomiaru czasu przebywania sygnału wejściowego X0 lub X1 w stanie ON
• Gdy czas ten wyniesie 30 s, włącz cewkę Y70 i wskaźnik czasu zwłoki • Gdy czas ten wyniesie 30 s, włącz cewkę Y70 i wskaźnik czasu zwłoki 
• Po włączeniu X2 wyłącz styk timera retencyjnego (ST0) i skasuj czas pomiaru (aktualną wartość)• Po włączeniu X2 wyłącz styk timera retencyjnego (ST0) i skasuj czas pomiaru (aktualną wartość)

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

Q5Q5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 6Test końcowy 6

Wybierz wartość, jaka zostanie zapisana do rejestu danych D20, gdy X0 zostanie włączony po zajściu każdego z Wybierz wartość, jaka zostanie zapisana do rejestu danych D20, gdy X0 zostanie włączony po zajściu każdego z 
następujących warunków w podanym poniżej programie sterującym.następujących warunków w podanym poniżej programie sterującym.

Q1) Jeśli wartość zapisana w Z2 wynosi „0” Q1) Jeśli wartość zapisana w Z2 wynosi „0” 
Q2) Jeśli wartość zapisana w Z2 wynosi „1”Q2) Jeśli wartość zapisana w Z2 wynosi „1”
Q3) Jeśli wartość zapisana w Z2 wynosi „2”Q3) Jeśli wartość zapisana w Z2 wynosi „2”

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4 [ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 7Test końcowy 7

Które z poniższych sformułowań dotyczących sposobu definiowania elementu w tablicy danych jest prawdziwe?Które z poniższych sformułowań dotyczących sposobu definiowania elementu w tablicy danych jest prawdziwe?

Q1Q1

Podaj numer elementu na końcu nazwy etykiety Podaj numer elementu na końcu nazwy etykiety 

Podaj pośrednio numer urządzenia Podaj pośrednio numer urządzenia 







TestTest Test końcowy 8Test końcowy 8

Które z poniższych sformułowań dotyczących struktur (programowych) jest fałszywe?Które z poniższych sformułowań dotyczących struktur (programowych) jest fałszywe?

Q1Q1

Struktury są używane do zbiorczej organizacji i zapamiętywania warunków i specyfikacji Struktury są używane do zbiorczej organizacji i zapamiętywania warunków i specyfikacji 
związanych z obiektami fizycznymi i materiałami związanych z obiektami fizycznymi i materiałami 

Za pomocą struktur można w przejrzysty sposób opisywać przetwarzanie dużych ilości Za pomocą struktur można w przejrzysty sposób opisywać przetwarzanie dużych ilości 
danych danych 

Elementy zdefiniowane w strukturze muszą posiadać ten sam typ danych Elementy zdefiniowane w strukturze muszą posiadać ten sam typ danych 







TestTest Test końcowy 9Test końcowy 9

Które z poniższych sformułowań dotyczących zatrzasków (latch) są poprawne?Które z poniższych sformułowań dotyczących zatrzasków (latch) są poprawne?

Q1Q1

Podtrzymanie wartości urządzeń jest ustawieniem domyślnym Podtrzymanie wartości urządzeń jest ustawieniem domyślnym 

W celu podtrzymania wartości konieczne jest ustawienie parametrów za pomocą W celu podtrzymania wartości konieczne jest ustawienie parametrów za pomocą 
oprogramowania oprogramowania 







TestTest Test końcowy 10Test końcowy 10

Uzupełnij poniższy tekst opisujący rejestr plikowy.Uzupełnij poniższy tekst opisujący rejestr plikowy.

Rejestr plikowy jest rejestrem typu word używanym do rozszerzenia rejestru danych (D) i ma symbol Rejestr plikowy jest rejestrem typu word używanym do rozszerzenia rejestru danych (D) i ma symbol  (Q1)  (Q1) ..
Rejestr plikowy ma pojemność Rejestr plikowy ma pojemność  (Q2)  (Q2) niż rejestr danych i zapamiętane dane zostają niż rejestr danych i zapamiętane dane zostają  (Q3)  (Q3) w razie wyłączenia zasilania w razie wyłączenia zasilania 
systemu lub zresetowania modułu procesora.systemu lub zresetowania modułu procesora.
W celu użycia rejestru plikowego W celu użycia rejestru plikowego  (Q4)  (Q4) ustawienie parametrów za pomocą oprogramowania projektowego.ustawienie parametrów za pomocą oprogramowania projektowego.

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 11Test końcowy 11

Które z poniższych sformułowań na temat przekaźnika specjalnego i rejestru specjalnego jest prawdziwe?Które z poniższych sformułowań na temat przekaźnika specjalnego i rejestru specjalnego jest prawdziwe?

Q1Q1

Wewnętrzny status modułu procesora został już zapisany w specjalnym przekaźniku i Wewnętrzny status modułu procesora został już zapisany w specjalnym przekaźniku i 
rejestrze; urządzenia te są używane jako warunki w programie sterującym rejestrze; urządzenia te są używane jako warunki w programie sterującym 

Do specjalnego przekaźnika i rejestru można swobodnie przypisać funkcje specjalne Do specjalnego przekaźnika i rejestru można swobodnie przypisać funkcje specjalne 







TestTest Test końcowy 12Test końcowy 12

Uzupełnij poniższy tekst opisujący liczby rzeczywiste (z pojedynczą precyzją).Uzupełnij poniższy tekst opisujący liczby rzeczywiste (z pojedynczą precyzją).

• Jedna liczba rzeczywista używa • Jedna liczba rzeczywista używa  (Q1)  (Q1) urządzeń typu word i jest zapamiętywana w urządzeń typu word i jest zapamiętywana w  (Q2)  (Q2) -bitowej przestrzeni pamięci.-bitowej przestrzeni pamięci.
• Wartości numeryczne liczb rzeczywistych są nazywane • Wartości numeryczne liczb rzeczywistych są nazywane  (Q3)  (Q3) . Przykład: wartość 2,035 jest zapisana jako . Przykład: wartość 2,035 jest zapisana jako  (Q4)  (Q4) w w 
programie sterującym.programie sterującym.
• Liczby całkowite i rzeczywiste • Liczby całkowite i rzeczywiste  (Q5)  (Q5) być wspólnie używane w instrukcjach wykonywania działań na liczbach być wspólnie używane w instrukcjach wykonywania działań na liczbach 

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5

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

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

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 13Test końcowy 13

Napisz program sterujący, który wykona następujący proces przetwarzania.Napisz program sterujący, który wykona następujący proces przetwarzania.

• Po załączeniu styku X0 Odczytaj dane obszaru od X20 do X2F (w kodzie BCD) i zapisz je w D0.• Po załączeniu styku X0 Odczytaj dane obszaru od X20 do X2F (w kodzie BCD) i zapisz je w D0.
• Wykonaj konwersję wartości w D0 na liczbę rzeczywistą i zapisz wartość po przekształceniu w D2.• Wykonaj konwersję wartości w D0 na liczbę rzeczywistą i zapisz wartość po przekształceniu w D2.
• Pomnóż wartość w D2 przez 3,14 i zapisz wynik w D10.• Pomnóż wartość w D2 przez 3,14 i zapisz wynik w D10.

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 14Test końcowy 14

Które z poniższych sformułowań dotyczących debugowania programu sterującego jest prawdziwe?Które z poniższych sformułowań dotyczących debugowania programu sterującego jest prawdziwe?

Q1Q1

Działanie programu można bezpiecznie symulować za pomocą funkcji oprogramowania Działanie programu można bezpiecznie symulować za pomocą funkcji oprogramowania 
projektowego. projektowego. 

W celu debugowania programu należy go wykonać w rzeczywistym systemie. W celu debugowania programu należy go wykonać w rzeczywistym systemie. 






TestTest Wynik testuWynik testu

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

Wszystkie pytania:Wszystkie pytania: 3535
Prawidłowe odpowiedzi:Prawidłowe odpowiedzi: 3535
Procent prawidłowych Procent prawidłowych 
odpowiedzi:odpowiedzi: 100100 %%

Test końcowy został zakończony. Twoje wyniki są przedstawione poniżej.Test końcowy został zakończony. Twoje wyniki są przedstawione poniżej.
Aby zakończyć test końcowy, przejdź do następnej strony.Aby zakończyć test końcowy, przejdź do następnej strony.

WyczyśćWyczyść



Udało Ci się ukończyć kurs Udało Ci się ukończyć kurs Programowanie PLC (Język Programowanie PLC (Język 
drabinkowy/seria MELSEC iQ-R)drabinkowy/seria MELSEC iQ-R)..

Dziękujemy za wzięcie udziału w kursie.Dziękujemy za wzięcie udziału w kursie.

Mamy nadzieję, że poruszone tematy były interesujące, a informacje uzyskane w trakcie tego kursu będą Mamy nadzieję, że poruszone tematy były interesujące, a informacje uzyskane w trakcie tego kursu będą 
przydatne w przyszłości.przydatne w przyszłości.

Możesz przeglądać kurs dowolną ilość razy.Możesz przeglądać kurs dowolną ilość razy.

SprawdźSprawdź

ZamknijZamknij
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