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Programlama Uygulamaları Programlama Uygulamaları 
(Merdiven Şeması/MELSEC iQ-R (Merdiven Şeması/MELSEC iQ-R 

Serisi)Serisi)

Bu kurs, MELSEC iQ-R serisi programlanabilir Bu kurs, MELSEC iQ-R serisi programlanabilir 
kontrolörlerin temellerini anlayan ve kontrolörlerin temellerini anlayan ve 
programlamanın bir sonraki adımını öğrenmek programlamanın bir sonraki adımını öğrenmek 
isteyen kullanıcılara yöneliktir.isteyen kullanıcılara yöneliktir.

L(CTS)00691TUR



GirişGiriş Kursun amacıKursun amacı

Bu kurs, Programlama İlkeleri (Merdiven Şeması) kursunu tamamlayan veya eşdeğer bilgiye sahip olan kullanıcılara yöneliktir. Bu Bu kurs, Programlama İlkeleri (Merdiven Şeması) kursunu tamamlayan veya eşdeğer bilgiye sahip olan kullanıcılara yöneliktir. Bu 
kurs, MELSEC iQ-R serisi programlanabilir kontrolörler için verimli programlama ve hata ayıklama, aygıtların ileri kullanımı ve kurs, MELSEC iQ-R serisi programlanabilir kontrolörler için verimli programlama ve hata ayıklama, aygıtların ileri kullanımı ve 
etiket programlama hakkında bilgiler sağlar. etiket programlama hakkında bilgiler sağlar. 

Bu kurs için ön koşul olduğundan, belirtilen kursları halihazırda tamamlamış olmanız ya da bu düzeyde bir bilgiye sahip olmanız Bu kurs için ön koşul olduğundan, belirtilen kursları halihazırda tamamlamış olmanız ya da bu düzeyde bir bilgiye sahip olmanız 
gerekmektedir.gerekmektedir.

•• MELSEC iQ-R Serisi Temel BilgileriMELSEC iQ-R Serisi Temel Bilgileri
•• Programlama İlkeleriProgramlama İlkeleri



GirişGiriş Kursun yapısıKursun yapısı

Bu kursun içeriği aşağıdaki gibidir.Bu kursun içeriği aşağıdaki gibidir.

Bölüm 1 - Verimli programlamaBölüm 1 - Verimli programlama

Verimli programlamaya yönelik yöntemler ve ayarlarVerimli programlamaya yönelik yöntemler ve ayarlar

Bölüm 2 - İleri programlamaBölüm 2 - İleri programlama

Aygıtların ileri kullanımı ve etiket programlamaAygıtların ileri kullanımı ve etiket programlama

Bölüm 3 - Verimli hata ayıklamaBölüm 3 - Verimli hata ayıklama

Mühendislik yazılımının verimli hata ayıklamaya yönelik işlevleriMühendislik yazılımının verimli hata ayıklamaya yönelik işlevleri

Son TestSon Test

Geçme notu: %60 veya üzeri gereklidirGeçme notu: %60 veya üzeri gereklidir



GirişGiriş Bu e-Learning aracının kullanımıBu e-Learning aracının kullanımı

Sonraki sayfaya gitSonraki sayfaya git Sonraki sayfaya git.Sonraki sayfaya git.

Önceki sayfaya dönÖnceki sayfaya dön Önceki sayfaya dön.Önceki sayfaya dön.

İstenen sayfaya ulaşİstenen sayfaya ulaş "İçindekiler Tablosu" görüntülenerek istediğiniz sayfaya ulaşabilmenizi sağlar."İçindekiler Tablosu" görüntülenerek istediğiniz sayfaya ulaşabilmenizi sağlar.

Eğitimden çıkEğitimden çık Eğitimden çık.Eğitimden çık.



GirişGiriş Kullanırken dikkat edileceklerKullanırken dikkat edilecekler

Güvenlik önlemleriGüvenlik önlemleri

Mevcut ürünleri kullanarak öğrendiğinizde, lütfen ilgili kılavuzlardaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.Mevcut ürünleri kullanarak öğrendiğinizde, lütfen ilgili kılavuzlardaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.

Bu kurstaki önlemlerBu kurstaki önlemler

Kullandığınız yazılım sürümünde görüntülenen ekranlar bu kurstakilerden farklı olabilir. Bu kursta aşağıdaki yazılım sürümü Kullandığınız yazılım sürümünde görüntülenen ekranlar bu kurstakilerden farklı olabilir. Bu kursta aşağıdaki yazılım sürümü 
kullanılır:kullanılır:

•• GX Works3 Sürüm 1.044WGX Works3 Sürüm 1.044W



























































































































TestTest Son TestSon Test

Artık Artık Programlama Uygulamaları (Merdiven Şeması/MELSEC iQ-R Serisi)Programlama Uygulamaları (Merdiven Şeması/MELSEC iQ-R Serisi) kursundaki tüm dersleri tamamladığınızdan, son kursundaki tüm dersleri tamamladığınızdan, son 
teste girmeye hazırsınız. Ele alınan konulardan herhangi birini tam anlamadıysanız, lütfen bu konuları gözden geçirmek için bu teste girmeye hazırsınız. Ele alınan konulardan herhangi birini tam anlamadıysanız, lütfen bu konuları gözden geçirmek için bu 
fırsatı değerlendirin.fırsatı değerlendirin.

Bu Son Testte toplam 14 soru (35 madde) yer almaktadır.Bu Son Testte toplam 14 soru (35 madde) yer almaktadır.

Son testi istediğiniz sayıda uygulayabilirsiniz.Son testi istediğiniz sayıda uygulayabilirsiniz.

Puan sonuçlarıPuan sonuçları

Doğru cevap sayısı, soru sayısı, doğru cevapların yüzdesi ve başarılı/başarısız sonucu puan sayfasında görüntülenir.Doğru cevap sayısı, soru sayısı, doğru cevapların yüzdesi ve başarılı/başarısız sonucu puan sayfasında görüntülenir.







TestTest Son Test 1Son Test 1

Modüllerin I/O sayısı noktasının ataması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Modüllerin I/O sayısı noktasının ataması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

S1S1

I/O noktaları her bir modüle manuel olarak atanabilir. Böylece, modül konfigürasyonu I/O noktaları her bir modüle manuel olarak atanabilir. Böylece, modül konfigürasyonu 
değiştirildiğinde programın modifiye edilmesi gerekmez değiştirildiğinde programın modifiye edilmesi gerekmez 

Otomatik olarak atanan I/O noktaları değiştirilemez Otomatik olarak atanan I/O noktaları değiştirilemez 







TestTest Son Test 2Son Test 2

Device noktası ayarı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Device noktası ayarı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

S1S1

Device kullanılmasa bile her bir device için en az bir nokta atanmalıdır Device kullanılmasa bile her bir device için en az bir nokta atanmalıdır 

Noktalar, kullanılan nokta sayısına uygun olarak atanabilir Noktalar, kullanılan nokta sayısına uygun olarak atanabilir 







TestTest Son Test 3Son Test 3

Labellar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? (Birden fazla yanıtı vardır)Labellar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? (Birden fazla yanıtı vardır)

S1S1

Label kullanımı, işlem hedefinin tanımlanmasına Label kullanımı, işlem hedefinin tanımlanmasına 
yardımcı olur ve programlamayı kolaylaştırır yardımcı olur ve programlamayı kolaylaştırır 

Modül sinyallerini ve ayar değerlerini temsil eden Modül sinyallerini ve ayar değerlerini temsil eden 
labellar sağlanır labellar sağlanır 

Programın okunurluğunu iyileştirmek için Programın okunurluğunu iyileştirmek için 
elemanlara yorumlar (comment) eklenebilir elemanlara yorumlar (comment) eklenebilir 

Labellara sabit sayılar atanabildiği için değerler Labellara sabit sayılar atanabildiği için değerler 
program modifiye edilmeden değiştirilebilir program modifiye edilmeden değiştirilebilir 







TestTest Son Test 4Son Test 4

Retentive timer açıklandığı aşağıdaki metni tamamlayın.Retentive timer açıklandığı aşağıdaki metni tamamlayın.

Retentive timer, Retentive timer, (S1)(S1) açıldığında ölçüme başlar (bobin açıldığında ölçüme başlar (bobin (S2)(S2) duruma geçer).duruma geçer).
Retentive timer, giriş koşulu Retentive timer, giriş koşulu (S3)(S3) duruma geçtiğinde bile ölçülen süreyi tutar ve giriş koşulu tekrar duruma geçtiğinde bile ölçülen süreyi tutar ve giriş koşulu tekrar (S4)(S4) duruma duruma 
geçtiğinde ölçüme tutulan değerden devam eder.geçtiğinde ölçüme tutulan değerden devam eder.
Retentive timer, ölçülen süre ayar değerine ulaştığında zaman aşımına uğrar ve bu noktada Retentive timer, ölçülen süre ayar değerine ulaştığında zaman aşımına uğrar ve bu noktada (S5)(S5) açılır.açılır.

S1S1 S2S2

S3S3 S4S4

S5S5 S6S6

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

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

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







TestTest Son Test 5Son Test 5

Aşağıdaki işlemi yürüten kontrol programını tamamlayın.Aşağıdaki işlemi yürüten kontrol programını tamamlayın.

• Giriş sinyali X0 veya X1'in açık kalma süresini ölçmek için retentive timer (ST0) kullanın• Giriş sinyali X0 veya X1'in açık kalma süresini ölçmek için retentive timer (ST0) kullanın
• X0 veya X1'in açık kalma süresi 30 saniyeye ulaştığında Y70 bobinini ve zaman aşımı göstergesini açın• X0 veya X1'in açık kalma süresi 30 saniyeye ulaştığında Y70 bobinini ve zaman aşımı göstergesini açın
• X2 açıldığında, retentif zamanlayıcının (ST0) kontağını kapatın ve ölçülen süreyi (mevcut değer) temizleyin• X2 açıldığında, retentif zamanlayıcının (ST0) kontağını kapatın ve ölçülen süreyi (mevcut değer) temizleyin

S1S1

S2S2

S3S3

S4S4

S5S5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 6Son Test 6

Aşağıdaki kontrol programındaki koşullardan her birinin altında, X0 açıldığında D20 veri kaydında saklanan değeri seçin.Aşağıdaki kontrol programındaki koşullardan her birinin altında, X0 açıldığında D20 veri kaydında saklanan değeri seçin.

S1) Z2'de saklanan değer "0" olduğundaS1) Z2'de saklanan değer "0" olduğunda
S2) Z2'de saklanan değer "1" olduğundaS2) Z2'de saklanan değer "1" olduğunda
S3) Z2'de saklanan değer "2" olduğundaS3) Z2'de saklanan değer "2" olduğunda
S4) Z2'de saklanan değer "3" olduğundaS4) Z2'de saklanan değer "3" olduğunda

S1S1

S2S2

S3S3

S4S4 [ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 7Son Test 7

Bir array bir elemanının nasıl belirtileceği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Bir array bir elemanının nasıl belirtileceği hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

S1S1

Label adının sonuna bir eleman sayısı eklenir Label adının sonuna bir eleman sayısı eklenir 

Doğrudan bir device numarası belirtilir Doğrudan bir device numarası belirtilir 







TestTest Son Test 8Son Test 8

Structure hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Structure hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

S1S1

Structure, fiziksel nesneler veya cisimlerle ilgili koşulları ve özellikleri toplu halde Structure, fiziksel nesneler veya cisimlerle ilgili koşulları ve özellikleri toplu halde 
organize etmek ve saklamak için kullanılır organize etmek ve saklamak için kullanılır 

Structure kullanılarak, büyük miktarda verinin işlemi kısaca açıklanabilir Structure kullanılarak, büyük miktarda verinin işlemi kısaca açıklanabilir 

Bir structure içinde tanımlanan elemanlar aynı veri tipine sahip olmalıdır Bir structure içinde tanımlanan elemanlar aynı veri tipine sahip olmalıdır 







TestTest Son Test 9Son Test 9

Latch işlevi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Latch işlevi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

S1S1

Deviceların başlangıçta değerleri tutma işlevi bulunur Deviceların başlangıçta değerleri tutma işlevi bulunur 

Mühendislik yazılımı kullanılarak, değerleri tutmak için parametre ayarı yapılması Mühendislik yazılımı kullanılarak, değerleri tutmak için parametre ayarı yapılması 
gereklidir gereklidir 







TestTest Son Test 10Son Test 10

Dosya kaydını açıklayan aşağıdaki metni tamamlayın.Dosya kaydını açıklayan aşağıdaki metni tamamlayın.

Dosya kaydı, veri kaydını (D) genişletmek için kullanılan bir sözcük aygıtıdır ve device sembolü Dosya kaydı, veri kaydını (D) genişletmek için kullanılan bir sözcük aygıtıdır ve device sembolü (S1)(S1) şeklindedir.şeklindedir.
File register, datda registera göre File register, datda registera göre (S2)(S2) kapasiteye sahiptir ve saklanan veriler, sistem kapatıldığında veya CPU modülü kapasiteye sahiptir ve saklanan veriler, sistem kapatıldığında veya CPU modülü 
sıfırlandığında bile sıfırlandığında bile (S3)(S3)..
File register kullanmak için mühendislik yazılımı kullanılarak parametre ayarı yapılması File register kullanmak için mühendislik yazılımı kullanılarak parametre ayarı yapılması (S4)(S4)..

S1S1

S2S2

S3S3

S4S4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 11Son Test 11

Özel röle veya özel kayıt hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Özel röle veya özel kayıt hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

S1S1

CPU modülünün dahili durumu özel röle ve özel kayıtta halihazırda saklanmıştır ve bu CPU modülünün dahili durumu özel röle ve özel kayıtta halihazırda saklanmıştır ve bu 
devicelar, bir kontrol programında belirleme koşulları olarak kullanılır devicelar, bir kontrol programında belirleme koşulları olarak kullanılır 

Özel röle ve özel kayda özel işlevler serbestçe atanabilir Özel röle ve özel kayda özel işlevler serbestçe atanabilir 







TestTest Son Test 12Son Test 12

Gerçek sayıları (tek hassasiyetli) açıklayan aşağıdaki metni tamamlayın.Gerçek sayıları (tek hassasiyetli) açıklayan aşağıdaki metni tamamlayın.

• Bir gerçek sayı • Bir gerçek sayı (S1)(S1) sözcük aygıtı kullanır ve sözcük aygıtı kullanır ve (S2)(S2) bitlik bir bellek alanında saklanır.bitlik bir bellek alanında saklanır.
• Gerçek sayıların sayısal değer verileri • Gerçek sayıların sayısal değer verileri (S3)(S3) olarak adlandırılır. Örneğin 2,035, bir kontrol programında olarak adlandırılır. Örneğin 2,035, bir kontrol programında (S4)(S4) olarak olarak 
tanımlanır.tanımlanır.
• Gerçek sayıların kullanıldığı bir çalıştırma yönergesinde tam sayılar ile gerçek sayıların karıştırılması • Gerçek sayıların kullanıldığı bir çalıştırma yönergesinde tam sayılar ile gerçek sayıların karıştırılması (S5)(S5)..

S1S1 S2S2

S3S3 S4S4

S5S5

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

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

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 13Son Test 13

Aşağıdaki işlemi yürüten kontrol programını tamamlayın.Aşağıdaki işlemi yürüten kontrol programını tamamlayın.

• X0 açık olduğunda X20'den X2F'ye veriler (BCD verileri) okunur ve D0'da saklanır.• X0 açık olduğunda X20'den X2F'ye veriler (BCD verileri) okunur ve D0'da saklanır.
• D0'daki değer gerçek sayıya dönüştürülür ve dönüştürülen değer D2'de saklanır.• D0'daki değer gerçek sayıya dönüştürülür ve dönüştürülen değer D2'de saklanır.
• D2'deki değer 3,14 ile çarpılır ve sonuç D10'da saklanır.• D2'deki değer 3,14 ile çarpılır ve sonuç D10'da saklanır.

S1S1

S2S2

S3S3

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 14Son Test 14

Kontrol programında hata ayıklama hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?Kontrol programında hata ayıklama hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

S1S1

Mühendislik yazılımının işlevi kullanılarak program çalışması güvenli bir şekilde simüle Mühendislik yazılımının işlevi kullanılarak program çalışması güvenli bir şekilde simüle 
edilebilir. edilebilir. 

Bir programda hata ayıklamak için program gerçek sistemde yürütülmelidir. Bir programda hata ayıklamak için program gerçek sistemde yürütülmelidir. 






TestTest Test PuanıTest Puanı

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

Toplam soru:Toplam soru: 3535
Doğru cevaplar:Doğru cevaplar: 3535
Yüzde:Yüzde: 100100 %%

Son Testi tamamladınız. Sonuç alanınız aşağıda gösterildiği gibidir.Son Testi tamamladınız. Sonuç alanınız aşağıda gösterildiği gibidir.
Son Testi sonlandırmak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.Son Testi sonlandırmak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.

TemizleTemizle



Programlama Uygulamaları (Merdiven Şeması/MELSEC iQ-R Programlama Uygulamaları (Merdiven Şeması/MELSEC iQ-R 
Serisi)Serisi) kursunu tamamladınız.kursunu tamamladınız.

Bu kursa katıldığınız için teşekkür ederiz.Bu kursa katıldığınız için teşekkür ederiz.

Derslerden keyif almış olmanızı ve bu kursta edindiğiniz bilgilerin gelecekte faydalı olmasını umarız.Derslerden keyif almış olmanızı ve bu kursta edindiğiniz bilgilerin gelecekte faydalı olmasını umarız.

Kursu istediğiniz kadar çok gözden geçirebilirsiniz.Kursu istediğiniz kadar çok gözden geçirebilirsiniz.

İnceleİncele

KapatKapat
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