
PLCPLC

Seri HaberleşmeSeri Haberleşme
(MELSEC iQ-R Serisi)(MELSEC iQ-R Serisi)

Bu kurs, MELSEC iQ-R serisi seri haberleşme Bu kurs, MELSEC iQ-R serisi seri haberleşme 
modülünü ilk kez kullanacak katılımcılara yöneliktir.modülünü ilk kez kullanacak katılımcılara yöneliktir.
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GirişGiriş Kursun amacıKursun amacı

Bu kursta, MELSEC iQ-R serisi programlanabilir kontrolör ile uyumlu bir seri haberleşme modülüne ilişkin temel bilgiler Bu kursta, MELSEC iQ-R serisi programlanabilir kontrolör ile uyumlu bir seri haberleşme modülüne ilişkin temel bilgiler 
açıklanmaktadır ve kurs, modülü ilk kez kullanacak kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır.açıklanmaktadır ve kurs, modülü ilk kez kullanacak kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Katılımcı bu kursu tamamladığında, veri haberleşmei mekanizmasını, özellikleri, ayarları ve seri haberleşme modülünü başlatma Katılımcı bu kursu tamamladığında, veri haberleşmei mekanizmasını, özellikleri, ayarları ve seri haberleşme modülünü başlatma 
yöntemini anlamış olacaktır. yöntemini anlamış olacaktır. 

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 Kurs YapısıKurs Yapısı

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

Bölüm 1 - Seri Haberleşme Temel BilgileriBölüm 1 - Seri Haberleşme Temel Bilgileri

Seri haberleşmetemel bilgileriSeri haberleşmetemel bilgileri

Bölüm 2 - Seri Haberleşme Modülü AyrıntılarıBölüm 2 - Seri Haberleşme Modülü Ayrıntıları

Seri haberleşme modülü tipleri, modülün bileşen adları ve fonksiyonları ve bağlantı yöntemleriSeri haberleşme modülü tipleri, modülün bileşen adları ve fonksiyonları ve bağlantı yöntemleri

Bölüm 3 - BaşlangıçBölüm 3 - Başlangıç

Seri haberleşme modülünün kurulumu ve özel komutlar kullanılarak programlanmasıSeri haberleşme modülünün kurulumu ve özel komutlar kullanılarak programlanması

Bölüm 4 - Sorun GidermeBölüm 4 - Sorun Giderme

Sorun giderme için ağ diyagnostikleriSorun giderme için ağ diyagnostikleri

Son TestSon Test

Geçer not: %60 veya üzeri gereklidirGeçer not: %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.Kullandığınız yazılım sürümünde görüntülenen ekranlar bu kurstakilerden farklı olabilir.
Bu kursta aşağıdaki yazılım sürümü kullanılır:Bu kursta aşağıdaki yazılım sürümü kullanılır:

•• GX Works3 Sürüm 1.50CGX Works3 Sürüm 1.50C





































































































TestTest Son TestSon Test

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

Bu Son Testte toplam 11 soru (30 madde) yer almaktadır.Bu Son Testte toplam 11 soru (30 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

Haberleşme parametreleriHaberleşme parametreleri

Lütfen her açıklama için doğru terimi seçin.Lütfen her açıklama için doğru terimi seçin.

[S1] Veri bitişini belirten bir bit. :[S1] Veri bitişini belirten bir bit. :
[S2] Aktarım hızını belirten ve ardından "bps" birimi gelen bir değer. :[S2] Aktarım hızını belirten ve ardından "bps" birimi gelen bir değer. :

S1S1

S2S2

S3S3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 2Son Test 2

Akış kontrolüAkış kontrolü

Lütfen her açıklama için doğru terimi seçin.Lütfen her açıklama için doğru terimi seçin.

[S1] Sinyal hattını kullanarak veri gönderme zamanlamasını ayarlayan bir kontrol yöntemi. : [S1] Sinyal hattını kullanarak veri gönderme zamanlamasını ayarlayan bir kontrol yöntemi. : 
[S2] Belirli kodlar kullanarak veri gönderme zamanlamasını ayarlayan bir kontrol yöntemi. :[S2] Belirli kodlar kullanarak veri gönderme zamanlamasını ayarlayan bir kontrol yöntemi. :

S1S1

S2S2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 3Son Test 3

RS-232 kablosuRS-232 kablosu

Lütfen seri haberleşme modülü için kullanılan RS-232 kablosuna ilişkin doğru açıklamayı seçin.Lütfen seri haberleşme modülü için kullanılan RS-232 kablosuna ilişkin doğru açıklamayı seçin.

S1S1

Piyasada bulunan herhangi bir RS-232 çapraz kablo kullanılabilir. Piyasada bulunan herhangi bir RS-232 çapraz kablo kullanılabilir. 

Kablo, 3rd party cihazının protokolüne uygun bir şekilde dikkatlice seçilmelidir. Kablo, 3rd party cihazının protokolüne uygun bir şekilde dikkatlice seçilmelidir. 







TestTest Son Test 4Son Test 4

Veri alım yöntemiVeri alım yöntemi

Aşağıdaki açıklamada, bir seri haberleşme modülü tarafından kullanılabilecek veri alım yöntemleri gösterilmektedir.Aşağıdaki açıklamada, bir seri haberleşme modülü tarafından kullanılabilecek veri alım yöntemleri gösterilmektedir.
Lütfen her açıklama için doğru veri alım prosedürünü seçin.Lütfen her açıklama için doğru veri alım prosedürünü seçin.

[S1] 3rd party cihazından alınan verilerin veri uzunluğu değişkendir. Verinin sonuna CR+LF eklenir.[S1] 3rd party cihazından alınan verilerin veri uzunluğu değişkendir. Verinin sonuna CR+LF eklenir.

S1S1

S2S2

S3S3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 5Son Test 5

Veri iletişim protokolleriVeri iletişim protokolleri

Aşağıdaki açıklamada, bir seri haberleşme modülü tarafından kullanılabilecek veri iletişim protokolleri gösterilmektedir.Aşağıdaki açıklamada, bir seri haberleşme modülü tarafından kullanılabilecek veri iletişim protokolleri gösterilmektedir.
Lütfen her açıklama için doğru haberleşme protokolünü seçin.Lütfen her açıklama için doğru haberleşme protokolünü seçin.

[S1] Bu fonksiyon, bir 3rd party cihaz ile CPU modülü arasında, herhangi bir mesaj formatında ve herhangi bir aktarım [S1] Bu fonksiyon, bir 3rd party cihaz ile CPU modülü arasında, herhangi bir mesaj formatında ve herhangi bir aktarım 

S1S1 S2S2

S3S3 S4S4

S5S5 S6S6

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

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

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







TestTest Son Test 6Son Test 6

Nonprocedural protokolNonprocedural protokol

Aşağıdaki açıklama, nonprocedural protokol ile veri iletişimini göstermektedir.Aşağıdaki açıklama, nonprocedural protokol ile veri iletişimini göstermektedir.
Lütfen cümleleri tamamlamak için doğru ifadeleri seçin.Lütfen cümleleri tamamlamak için doğru ifadeleri seçin.

(S2)(S2) verileri verileri (S1)(S1) olarak nonprocedural protokol ile almak için olarak nonprocedural protokol ile almak için bir alma bitiş kodubir alma bitiş kodu kullanılır. kullanılır. (S3)(S3) verileri almak için verileri almak için bir bir 

S1S1

S2S2

S3S3

S4S4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 7Son Test 7

Alma bitiş veri miktarı ve alma bitiş koduAlma bitiş veri miktarı ve alma bitiş kodu

Aşağıdaki açıklama, değişken uzunluktaki verileri almaya ilişkin modül parametre ayarlarını göstermektedir.Aşağıdaki açıklama, değişken uzunluktaki verileri almaya ilişkin modül parametre ayarlarını göstermektedir.
Lütfen cümleleri tamamlamak için doğru ifadeleri seçin.Lütfen cümleleri tamamlamak için doğru ifadeleri seçin.

Alma bitiş veri miktarıAlma bitiş veri miktarı (Varsayılan değer: (Varsayılan değer: (S1)(S1) sözcük)sözcük)

S1S1 S2S2

S3S3 S4S4

S5S5

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

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

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 8Son Test 8

Haberleşme kontrol sinyali durumuHaberleşme kontrol sinyali durumu

Lütfen, bir seri haberleşme modülü ile modül ile 3rd party cihaz arasında kullanılan RS-232 kontrol sinyallerini doğru bir Lütfen, bir seri haberleşme modülü ile modül ile 3rd party cihaz arasında kullanılan RS-232 kontrol sinyallerini doğru bir 
şekilde açıklayan cümleyi seçin.şekilde açıklayan cümleyi seçin.

S1S1

GX Works3 module diagnostic function kullanarak RS-232 kontrol sinyali durumunu GX Works3 module diagnostic function kullanarak RS-232 kontrol sinyali durumunu 
kontrol edin. kontrol edin. 

GX Works3 intelligent function module monitor function kullanarak RS-232 kontrol GX Works3 intelligent function module monitor function kullanarak RS-232 kontrol 
sinyali durumunu kontrol edin. sinyali durumunu kontrol edin. 







TestTest Son Test 9Son Test 9

Sorun gidermeSorun giderme

Aşağıdaki açıklama, seri haberleşme modülü ile modülün 3rd party cihaz ile arasındaki veri haberleşme arızasına ilişkin Aşağıdaki açıklama, seri haberleşme modülü ile modülün 3rd party cihaz ile arasındaki veri haberleşme arızasına ilişkin 
sorun giderme verilerini belirtmektedir.sorun giderme verilerini belirtmektedir.
Lütfen aşağıda soruna ilişkin Lütfen aşağıda soruna ilişkin en olası nedenien olası nedeni ve nedene yönelik ve nedene yönelik düzeltici eylemleridüzeltici eylemleri seçin.seçin.

S1S1

S2S2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







TestTest Son Test 10Son Test 10

Predefined protokol destek fonksiyonuPredefined protokol destek fonksiyonu

Lütfen predefined protokol destek fonksiyonunu doğru bir şekilde açıklayan cümleyi seçin.Lütfen predefined protokol destek fonksiyonunu doğru bir şekilde açıklayan cümleyi seçin.

S1S1

Bu fonksiyon, predefined protokolün, sıra programı oluşturmadan 3rd party cihazının Bu fonksiyon, predefined protokolün, sıra programı oluşturmadan 3rd party cihazının 
protokolüne dayalı olarak kaydedilmesi ve yürütülmesine olanak sağlar. protokolüne dayalı olarak kaydedilmesi ve yürütülmesine olanak sağlar. 

Bu fonksiyon, 3rd party cihazdan aktarılan haberleşme parametrelerinin otomatik Bu fonksiyon, 3rd party cihazdan aktarılan haberleşme parametrelerinin otomatik 
analizini sağlar. Böylece 3rd party cihaz için uygun olan bir protokol oluşturulabilir. analizini sağlar. Böylece 3rd party cihaz için uygun olan bir protokol oluşturulabilir. 







TestTest Son Test 11Son Test 11

Paket elemanıPaket elemanı

Aşağıdaki açıklama, bir Aşağıdaki açıklama, bir dönüşümsüz değişkenidönüşümsüz değişkeni veya veya dönüşümlü değişkenidönüşümlü değişkeni gösterir. Lütfen her açıklama için doğru gösterir. Lütfen her açıklama için doğru 
terimi seçin.terimi seçin.

[S1] Veriler dönüştürülmeden gönderilir ve alınır. :[S1] Veriler dönüştürülmeden gönderilir ve alınır. :

S1S1

S2S2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --






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

Toplam soru:Toplam soru: 3030
Doğru cevaplar:Doğru cevaplar: 3030
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



Seri Haberleşme (MELSEC iQ-R Serisi)Seri Haberleşme (MELSEC iQ-R 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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