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Este curso é destinado a participantes que usarão o Este curso é destinado a participantes que usarão o 
módulo de comunicação serial da série MELSEC módulo de comunicação serial da série MELSEC 
iQ-R pela primeira vez.iQ-R pela primeira vez.
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IntroduçãoIntrodução Objetivo do cursoObjetivo do curso

Este curso explica as noções básicas do módulo de comunicação serial, compatível com o controlador programável da série Este curso explica as noções básicas do módulo de comunicação serial, compatível com o controlador programável da série 
MELSEC iQ-R, e foi desenvolvido para aqueles que usarão o módulo pela primeira vez.MELSEC iQ-R, e foi desenvolvido para aqueles que usarão o módulo pela primeira vez.

Ao seguir este curso, o participante vai entender o mecanismo de comunicação de dados, as especificações, as definições e o Ao seguir este curso, o participante vai entender o mecanismo de comunicação de dados, as especificações, as definições e o 
método de início do módulo de comunicação serial. método de início do módulo de comunicação serial. 

Como pré-requisito para este curso, você deve já ter concluído ou possuir conhecimento equivalente aos seguintes cursos.Como pré-requisito para este curso, você deve já ter concluído ou possuir conhecimento equivalente aos seguintes cursos.

•• Noções básicas da série MELSEC iQ-RNoções básicas da série MELSEC iQ-R
•• Introdução à programaçãoIntrodução à programação



IntroduçãoIntrodução Estrutura do cursoEstrutura do curso

O conteúdo do curso é explicado a seguir.O conteúdo do curso é explicado a seguir.

Capítulo 1 – Noções básicas de comunicação serialCapítulo 1 – Noções básicas de comunicação serial

Noções básicas de comunicação serialNoções básicas de comunicação serial

Capítulo 2 – Detalhes do módulo de comunicação serialCapítulo 2 – Detalhes do módulo de comunicação serial

Tipos de módulo de comunicação serial, nomes dos componentes e funcionalidade do módulo, e métodos de conexãoTipos de módulo de comunicação serial, nomes dos componentes e funcionalidade do módulo, e métodos de conexão

Capítulo 3 – InícioCapítulo 3 – Início

Como configurar um módulo de comunicação serial e como programá-lo usando instruções dedicadasComo configurar um módulo de comunicação serial e como programá-lo usando instruções dedicadas

Capítulo 4 – TroubleshootingCapítulo 4 – Troubleshooting

Diagnóstico de rede para troubleshootingDiagnóstico de rede para troubleshooting

Teste FinalTeste Final

Grau de aprovação: 60% ou superior é necessárioGrau de aprovação: 60% ou superior é necessário



IntroduçãoIntrodução Como usar esta ferramenta de e-LearningComo usar esta ferramenta de e-Learning

Ir para a próxima páginaIr para a próxima página Ir para a próxima página.Ir para a próxima página.

Voltar para a página anteriorVoltar para a página anterior Voltar para a página anterior.Voltar para a página anterior.

Mover-se para a página desejadaMover-se para a página desejada O "Índice" será exibido, permitindo que você navegue até a página desejada.O "Índice" será exibido, permitindo que você navegue até a página desejada.

Sair do cursoSair do curso Sair do curso.Sair do curso.



IntroduçãoIntrodução Cuidados com o usoCuidados com o uso

Precauções de segurançaPrecauções de segurança

Ao aprender com base em produtos reais, leia cuidadosamente as precauções de segurança nos manuais correspondentes.Ao aprender com base em produtos reais, leia cuidadosamente as precauções de segurança nos manuais correspondentes.

Precauções neste cursoPrecauções neste curso

As telas exibidas da versão de software que você utiliza podem ser diferentes das apresentadas neste curso.As telas exibidas da versão de software que você utiliza podem ser diferentes das apresentadas neste curso.
Este curso usa a seguinte versão de software:Este curso usa a seguinte versão de software:

•• GX Works3 Versão 1.50CGX Works3 Versão 1.50C





































































































TesteTeste Teste FinalTeste Final

Agora que já concluiu todas as lições do curso Comunicação serial (Série MELSEC iQ-R), você está pronto para fazer o teste Agora que já concluiu todas as lições do curso Comunicação serial (Série MELSEC iQ-R), você está pronto para fazer o teste 
final. Se tiver qualquer dúvida sobre os tópicos abrangidos, aproveite esta oportunidade para revê-los.final. Se tiver qualquer dúvida sobre os tópicos abrangidos, aproveite esta oportunidade para revê-los.

Há um total de 11 questões (30 itens) neste Teste final.Há um total de 11 questões (30 itens) neste Teste final.

Você pode fazer o teste final quantas vezes desejar.Você pode fazer o teste final quantas vezes desejar.

Resultados da pontuaçãoResultados da pontuação

O número de respostas corretas, o número de perguntas, a porcentagem de respostas corretas e o resultado O número de respostas corretas, o número de perguntas, a porcentagem de respostas corretas e o resultado 
(aprovado/reprovado) aparecem na página de pontuação.(aprovado/reprovado) aparecem na página de pontuação.







TesteTeste Teste Final 1Teste Final 1

Parâmetros de comunicaçãoParâmetros de comunicação

Selecione o termo correto para cada descrição.Selecione o termo correto para cada descrição.

[Q1] Um bit que indica o fim dos dados. :[Q1] Um bit que indica o fim dos dados. :
[Q2] Um valor que indica a velocidade de transmissão, seguido pela unidade "bps". :[Q2] Um valor que indica a velocidade de transmissão, seguido pela unidade "bps". :

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 2Teste Final 2

Controle do fluxoControle do fluxo

Selecione o termo correto para cada descrição.Selecione o termo correto para cada descrição.

[Q1] Um método de controle que ajusta a temporização de envio de dados usando a linha de sinal. : [Q1] Um método de controle que ajusta a temporização de envio de dados usando a linha de sinal. : 
[Q2] Um método de controle que ajusta a temporização de envio de dados usando códigos específicos. :[Q2] Um método de controle que ajusta a temporização de envio de dados usando códigos específicos. :

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 3Teste Final 3

Cabo RS-232Cabo RS-232

Selecione a descrição correta do cabo RS-232 usado no módulo de comunicação serial.Selecione a descrição correta do cabo RS-232 usado no módulo de comunicação serial.

Q1Q1

Qualquer cabo cruzado RS-232 disponível no mercado pode ser usado. Qualquer cabo cruzado RS-232 disponível no mercado pode ser usado. 

Um cabo deve ser selecionado com cuidado de acordo com o protocolo do dispositivo de Um cabo deve ser selecionado com cuidado de acordo com o protocolo do dispositivo de 
terceiros. terceiros. 







TesteTeste Teste Final 4Teste Final 4

Método de recebimento de dadosMétodo de recebimento de dados

A descrição a seguir mostra os métodos de recebimento de dados disponíveis em um módulo de comunicação serial.A descrição a seguir mostra os métodos de recebimento de dados disponíveis em um módulo de comunicação serial.
Selecione o procedimento de recebimento de dados correto para cada descrição.Selecione o procedimento de recebimento de dados correto para cada descrição.

[Q1] A extensão dos dados recebidos de um dispositivo de terceiros é variada. Os dados apresentam CR + LF [Q1] A extensão dos dados recebidos de um dispositivo de terceiros é variada. Os dados apresentam CR + LF 

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 5Teste Final 5

Protocolos de comunicação de dadosProtocolos de comunicação de dados

A descrição a seguir mostra os protocolos de comunicação de dados disponíveis no módulo de comunicação serial.A descrição a seguir mostra os protocolos de comunicação de dados disponíveis no módulo de comunicação serial.
Selecione o protocolo de comunicação correto para cada descrição.Selecione o protocolo de comunicação correto para cada descrição.

[Q1] Esta função é usada para trocar dados de qualquer tipo entre o dispositivo de terceiros e um módulo de CPU em [Q1] Esta função é usada para trocar dados de qualquer tipo entre o dispositivo de terceiros e um módulo de CPU em 

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5 Q6Q6

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

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

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







TesteTeste Teste Final 6Teste Final 6

Protocolo não proceduralProtocolo não procedural

A descrição a seguir mostra a comunicação de dados por um protocolo não procedural.A descrição a seguir mostra a comunicação de dados por um protocolo não procedural.
Selecione os termos corretos para completar as frases.Selecione os termos corretos para completar as frases.

Para receber dados com Para receber dados com  (Q2)  (Q2)  em com em com  (Q1)  (Q1) , usamos , usamos um código final de recebimentoum código final de recebimento. Para receber dados com . Para receber dados com 

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

Q4Q4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 7Teste Final 7

Quantidade de dados finais de recebimento e código final de recebimentoQuantidade de dados finais de recebimento e código final de recebimento

A descrição a seguir mostra as definições de parâmetro do módulo para o recebimento de dados de extensão variável.A descrição a seguir mostra as definições de parâmetro do módulo para o recebimento de dados de extensão variável.
Selecione os termos corretos para completar as frases.Selecione os termos corretos para completar as frases.

Quantidade de dados finais de recebimentoQuantidade de dados finais de recebimento (Valor default: (Valor default:  (Q1)  (Q1)  palavras)palavras)

Q1Q1 Q2Q2

Q3Q3 Q4Q4

Q5Q5

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

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

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 8Teste Final 8

Estado do sinal de controle de comunicaçãoEstado do sinal de controle de comunicação

Selecione a frase que descreve corretamente os sinais de controle do RS-232, que são usados entre um módulo de Selecione a frase que descreve corretamente os sinais de controle do RS-232, que são usados entre um módulo de 
comunicação serial e o seu dispositivo de terceiros.comunicação serial e o seu dispositivo de terceiros.

Q1Q1

Verifique o estado do sinal de controle do RS-232 usando a função de diagnóstico do Verifique o estado do sinal de controle do RS-232 usando a função de diagnóstico do 
módulo do GX Works3. módulo do GX Works3. 

Verifique o estado do sinal de controle do RS-232 usando a função de monitoração do Verifique o estado do sinal de controle do RS-232 usando a função de monitoração do 
módulo de função inteligente do GX Works3. módulo de função inteligente do GX Works3. 







TesteTeste Teste Final 9Teste Final 9

TroubleshootingTroubleshooting

A descrição a seguir mostra o troubleshooting de falha de comunicação de dados entre um módulo de comunicação A descrição a seguir mostra o troubleshooting de falha de comunicação de dados entre um módulo de comunicação 
serial e o seu dispositivo de terceiros.serial e o seu dispositivo de terceiros.
Selecione uma Selecione uma causa mais provávelcausa mais provável e as e as ações corretivasações corretivas correspondentes para o problema abaixo.correspondentes para o problema abaixo.

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TesteTeste Teste Final 10Teste Final 10

Função de suporte de protocolo predefinidoFunção de suporte de protocolo predefinido

Selecione a frase que descreve corretamente a função de suporte de protocolo predefinido.Selecione a frase que descreve corretamente a função de suporte de protocolo predefinido.

Q1Q1

Esta função permite o registro e a execução de um protocolo predefinido com base em Esta função permite o registro e a execução de um protocolo predefinido com base em 
um protocolo do dispositivo de terceiros sem a criação de um programa de sequências. um protocolo do dispositivo de terceiros sem a criação de um programa de sequências. 

Esta função possibilita a análise automática dos parâmetros de comunicação Esta função possibilita a análise automática dos parâmetros de comunicação 
transmitidos do dispositivo de terceiros para que um protocolo adequado para o transmitidos do dispositivo de terceiros para que um protocolo adequado para o 
dispositivo seja criado. dispositivo seja criado. 







TesteTeste Teste Final 11Teste Final 11

Elemento do pacoteElemento do pacote

A descrição a seguir mostra uma A descrição a seguir mostra uma variável sem conversãovariável sem conversão ou uma ou uma variável com conversãovariável com conversão. Selecione o termo correto . Selecione o termo correto 
para cada descrição.para cada descrição.

[Q1] Os dados são enviados e recebidos sem serem convertidos. :[Q1] Os dados são enviados e recebidos sem serem convertidos. :

Q1Q1

Q2Q2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --






TesteTeste Pontuação do TestePontuação do Teste

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Teste Final 1Teste Final 1
Teste Final 2Teste Final 2
Teste Final 3Teste Final 3
Teste Final 4Teste Final 4
Teste Final 5Teste Final 5
Teste Final 6Teste Final 6
Teste Final 7Teste Final 7
Teste Final 8Teste Final 8
Teste Final 9Teste Final 9
Teste Final 10Teste Final 10
Teste Final 11Teste Final 11

Total de perguntas:Total de perguntas: 3030
Respostas corretas:Respostas corretas: 3030
Porcentagem:Porcentagem: 100100 %%

Você concluiu o Teste Final. Seus resultados são os seguintes.Você concluiu o Teste Final. Seus resultados são os seguintes.
Para terminar o Teste Final, vá para a próxima página.Para terminar o Teste Final, vá para a próxima página.

LimparLimpar



Você concluiu o curso Você concluiu o curso Comunicação serial (Série MELSEC iQ-R)Comunicação serial (Série MELSEC iQ-R)

Muito obrigado por fazer este curso.Muito obrigado por fazer este curso.

Esperamos que tenha gostado das lições e que as informações adquiridas sejam úteis no futuro.Esperamos que tenha gostado das lições e que as informações adquiridas sejam úteis no futuro.

Você pode rever o curso quantas vezes quiser.Você pode rever o curso quantas vezes quiser.

RevisarRevisar

FecharFechar
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