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Komunikacja szeregowaKomunikacja szeregowa
(seria MELSEC iQ-R)(seria MELSEC iQ-R)

Ten kurs jest przeznaczony dla uczestników, którzy Ten kurs jest przeznaczony dla uczestników, którzy 
będą po raz pierwszy korzystać z modułu będą po raz pierwszy korzystać z modułu 
komunikacji szeregowej serii MELSEC iQ-R.komunikacji szeregowej serii MELSEC iQ-R.
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WprowadzenieWprowadzenie Przeznaczenie kursuPrzeznaczenie kursu

W tym kursie wyjaśnione zostaną podstawy modułu komunikacji szeregowej zgodnego ze sterownikiem programowalnym serii W tym kursie wyjaśnione zostaną podstawy modułu komunikacji szeregowej zgodnego ze sterownikiem programowalnym serii 
MELSEC iQ-R i jest on przeznaczony dla osób, które będą korzystać z tego modułu po raz pierwszy.MELSEC iQ-R i jest on przeznaczony dla osób, które będą korzystać z tego modułu po raz pierwszy.

Biorąc udział w tym kursie, uczestnik pozna mechanizm przesyłania danych, dane techniczne, ustawienia i metodę Biorąc udział w tym kursie, uczestnik pozna mechanizm przesyłania danych, dane techniczne, ustawienia i metodę 
uruchamiania modułu komunikacji szeregowej. uruchamiania modułu komunikacji szeregowej. 

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 – Podstawy komunikacji szeregowejRozdział 1 – Podstawy komunikacji szeregowej

Podstawy komunikacji szeregowejPodstawy komunikacji szeregowej

Rozdział 2 – Szczegółowe informacje na temat modułu komunikacji szeregowejRozdział 2 – Szczegółowe informacje na temat modułu komunikacji szeregowej

Typy modułu komunikacji szeregowej, nazwy jego elementów oraz funkcje tego modułu i metody połączeńTypy modułu komunikacji szeregowej, nazwy jego elementów oraz funkcje tego modułu i metody połączeń

Rozdział 3 – UruchamianieRozdział 3 – Uruchamianie

Sposób konfiguracji modułu komunikacji szeregowej oraz jego programowania z wykorzystaniem instrukcji dedykowanychSposób konfiguracji modułu komunikacji szeregowej oraz jego programowania z wykorzystaniem instrukcji dedykowanych

Rozdział 4 – Rozwiązywanie problemówRozdział 4 – Rozwiązywanie problemów

Diagnostyka sieci na potrzeby rozwiązywania problemówDiagnostyka sieci na potrzeby rozwiązywania problemów

Test końcowyTest końcowy

Ocena zaliczająca: 60% lub więcejOcena zaliczająca: 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 podręcznikach.odpowiednich podręcznikach.

Środki ostrożności dla tego kursuŚrodki ostrożności dla tego kursu

Ekrany wyświetlane dla wersji oprogramowania, którego używasz, mogą się różnić od przedstawionych w tym kursie.Ekrany wyświetlane dla wersji oprogramowania, którego używasz, mogą się różnić od przedstawionych w tym kursie.
W kursie używane jest oprogramowanie w następującej wersji:W kursie używane jest oprogramowanie w następującej wersji:

•• GX Works3, wersja 1.50CGX Works3, wersja 1.50C





































































































TestTest Test końcowyTest końcowy

Po zakończeniu wszystkich etapów kursu Komunikacja szeregowa (seria MELSEC iQ-R) możesz przystąpić do testu Po zakończeniu wszystkich etapów kursu Komunikacja szeregowa (seria MELSEC iQ-R) możesz przystąpić do testu 
końcowego. W razie niejasności w zakresie któregokolwiek z tematów, wykorzystaj tę możliwość do ponownego zapoznania końcowego. W razie niejasności w zakresie któregokolwiek z tematów, wykorzystaj tę możliwość do ponownego zapoznania 
się z tymi zagadnieniami.się z tymi zagadnieniami.

Test końcowy składa się z 11 pytań (30 elementów).Test końcowy składa się z 11 pytań (30 elementów).

Możesz zdawać test końcowy dowolną ilość razy.Możesz zdawać test końcowy 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

Parametry komunikacjiParametry komunikacji

Wybierz właściwy termin dla każdego opisu.Wybierz właściwy termin dla każdego opisu.

[Q1] Bit wskazujący koniec danych. :[Q1] Bit wskazujący koniec danych. :
[Q2] Wartość wskazująca prędkość transmisji, po której widnieje jednostka „bps”. :[Q2] Wartość wskazująca prędkość transmisji, po której widnieje jednostka „bps”. :

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 2Test końcowy 2

Kontrola transmisjiKontrola transmisji

Wybierz właściwy termin dla każdego opisu.Wybierz właściwy termin dla każdego opisu.

[Q1] Metoda sterowania, która polega na kontroli czasu wysyłania danych za pomocą linii sygnałowej. : [Q1] Metoda sterowania, która polega na kontroli czasu wysyłania danych za pomocą linii sygnałowej. : 
[Q2] Metoda sterowania, która polega na kontroli czasu wysyłania danych za pomocą określonych kodów. :[Q2] Metoda sterowania, która polega na kontroli czasu wysyłania danych za pomocą określonych kodów. :

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 3Test końcowy 3

Przewód RS-232Przewód RS-232

Wybierz właściwy opis dotyczący przewodu RS-232 wykorzystywanego w przypadku modułu komunikacji szeregowej.Wybierz właściwy opis dotyczący przewodu RS-232 wykorzystywanego w przypadku modułu komunikacji szeregowej.

Q1Q1

Można użyć dowolnego przewodu skrzyżowanego RS-232 dostępnego w sprzedaży. Można użyć dowolnego przewodu skrzyżowanego RS-232 dostępnego w sprzedaży. 

Przewód należy wybrać starannie i zgodnie z protokołem urządzenia zewnętrznego. Przewód należy wybrać starannie i zgodnie z protokołem urządzenia zewnętrznego. 







TestTest Test końcowy 4Test końcowy 4

Metoda odbioru danychMetoda odbioru danych

W ramach poniższego opisu przedstawiono metody odbioru danych dostępne dla modułu komunikacji szeregowej.W ramach poniższego opisu przedstawiono metody odbioru danych dostępne dla modułu komunikacji szeregowej.
Wybierz właściwą procedurę odbioru danych dla każdego opisu.Wybierz właściwą procedurę odbioru danych dla każdego opisu.

[Q1] Długość słowa danych odbieranych od urządzenia zewnętrznego jest różna. Dane mają dodane CR+LF na końcu.[Q1] Długość słowa danych odbieranych od urządzenia zewnętrznego jest różna. Dane mają dodane CR+LF na końcu.

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 5Test końcowy 5

Protokoły przesyłania danychProtokoły przesyłania danych

W ramach poniższego opisu przedstawiono protokoły przesyłania danych dostępne dla modułu komunikacji W ramach poniższego opisu przedstawiono protokoły przesyłania danych dostępne dla modułu komunikacji 
szeregowej.szeregowej.
Wybierz właściwy protokół komunikacyjny dla każdego opisu.Wybierz właściwy protokół komunikacyjny dla każdego opisu.

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5 Q6Q6

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

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

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







TestTest Test końcowy 6Test końcowy 6

Protokół bez procedurowyProtokół bez procedurowy

W ramach poniższego opisu przedstawiono przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu bez procedurowego.W ramach poniższego opisu przedstawiono przesyłanie danych z wykorzystaniem protokołu bez procedurowego.
Wybierz właściwe terminy, aby uzupełnić zdania.Wybierz właściwe terminy, aby uzupełnić zdania.

Na potrzeby odbierania danych Na potrzeby odbierania danych  (Q2)  (Q2)  (Q1)  (Q1) z wykorzystaniem protokołu bez procedurowego wykorzystuje się z wykorzystaniem protokołu bez procedurowego wykorzystuje się kod kod 

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 7Test końcowy 7

Ilość danych zakończenia odbioru i kod zakończenia odbioruIlość danych zakończenia odbioru i kod zakończenia odbioru

W ramach poniższego opisu przedstawiono ustawienia parametrów modułu dotyczących odbierania danych o zmiennej W ramach poniższego opisu przedstawiono ustawienia parametrów modułu dotyczących odbierania danych o zmiennej 
długości.długości.
Wybierz właściwe terminy, aby uzupełnić zdania.Wybierz właściwe terminy, aby uzupełnić zdania.

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5

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

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

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 8Test końcowy 8

Status sygnału sterowania komunikacjąStatus sygnału sterowania komunikacją

Wybierz zdanie zawierające prawidłowy opis sygnałów sterowania interfejsu RS-232, które są wykorzystywane między Wybierz zdanie zawierające prawidłowy opis sygnałów sterowania interfejsu RS-232, które są wykorzystywane między 
modułem komunikacji szeregowej a urządzeniem zewnętrznym.modułem komunikacji szeregowej a urządzeniem zewnętrznym.

Q1Q1

Sprawdź status sygnałów sterowania interfejsu RS-232 za pomocą funkcji diagnostyki Sprawdź status sygnałów sterowania interfejsu RS-232 za pomocą funkcji diagnostyki 
modułu dostępnej w oprogramowaniu GX Works3. modułu dostępnej w oprogramowaniu GX Works3. 

Sprawdź status sygnałów sterowania interfejsu RS-232 za pomocą funkcji monitora Sprawdź status sygnałów sterowania interfejsu RS-232 za pomocą funkcji monitora 
modułu funkcji inteligentnych dostępnej w oprogramowaniu GX Works3. modułu funkcji inteligentnych dostępnej w oprogramowaniu GX Works3. 







TestTest Test końcowy 9Test końcowy 9

Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemów

W ramach poniższego opisu przedstawiono rozwiązywanie problemów uniemożliwiających przesyłanie danych między W ramach poniższego opisu przedstawiono rozwiązywanie problemów uniemożliwiających przesyłanie danych między 
modułem komunikacji szeregowej a urządzeniem zewnętrznym.modułem komunikacji szeregowej a urządzeniem zewnętrznym.
Wybierz Wybierz najbardziej prawdopodobną przyczynęnajbardziej prawdopodobną przyczynę i przewidziane dla niej i przewidziane dla niej działania naprawczedziałania naprawcze dla problemu dla problemu 
przedstawionego poniżej.przedstawionego poniżej.

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Test końcowy 10Test końcowy 10

Funkcja obsługi protokołu predefiniowanegoFunkcja obsługi protokołu predefiniowanego

Wybierz zdanie zawierające prawidłowy opis funkcji obsługi protokołu predefiniowanego.Wybierz zdanie zawierające prawidłowy opis funkcji obsługi protokołu predefiniowanego.

Q1Q1

Ta funkcja umożliwia rejestrację i wykonywanie protokołu predefiniowanego na Ta funkcja umożliwia rejestrację i wykonywanie protokołu predefiniowanego na 
podstawie protokołu urządzenia zewnętrznego bez konieczności tworzenia podstawie protokołu urządzenia zewnętrznego bez konieczności tworzenia 
programu sekwencyjnego. programu sekwencyjnego. 

Ta funkcja umożliwia automatyczną analizę parametrów komunikacji Ta funkcja umożliwia automatyczną analizę parametrów komunikacji 
przesyłanych z urządzenia zewnętrznego, co pozwala utworzyć protokół przesyłanych z urządzenia zewnętrznego, co pozwala utworzyć protokół 
odpowiedni dla urządzenia zewnętrznego. odpowiedni dla urządzenia zewnętrznego. 







TestTest Test końcowy 11Test końcowy 11

Element pakietuElement pakietu

W ramach poniższego opisu przedstawiono W ramach poniższego opisu przedstawiono zmienną bez przetwarzaniazmienną bez przetwarzania lub lub zmienną z przetwarzaniemzmienną z przetwarzaniem. Wybierz . Wybierz 
właściwy termin dla każdego opisu.właściwy termin dla każdego opisu.

[Q1] Dane są wysyłane i odbierane bez przetwarzania. :[Q1] Dane są wysyłane i odbierane bez przetwarzania. :

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --






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

Wszystkie pytania:Wszystkie pytania: 3030
Prawidłowe odpowiedzi:Prawidłowe odpowiedzi: 3030
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



To już koniec kursu To już koniec kursu Komunikacja szeregowa (seria MELSEC Komunikacja szeregowa (seria MELSEC 
iQ-R)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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