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Ứng dụng lập trình Ứng dụng lập trình 
(Bản vẽ nguyên lý mạch điện/Sê-(Bản vẽ nguyên lý mạch điện/Sê-

ri MELSEC iQ-R)ri MELSEC iQ-R)

Khóa học này nhằm giúp người dùng hiểu được Khóa học này nhằm giúp người dùng hiểu được 
kiến thức cơ bản về bộ điều khiển khả trình sê-ri kiến thức cơ bản về bộ điều khiển khả trình sê-ri 
MELSEC iQ-R và muốn tìm hiểu về bước lập trình MELSEC iQ-R và muốn tìm hiểu về bước lập trình 
tiếp theo.tiếp theo.

L(CTS)00688VIE



Giới thiệuGiới thiệu Mục đích khóa họcMục đích khóa học

Khóa học này nhằm giúp người dùng đã hoàn tất Kiến thức cơ bản lập trình (Bản vẽ nguyên lý mạch điện) hoặc người có kiến Khóa học này nhằm giúp người dùng đã hoàn tất Kiến thức cơ bản lập trình (Bản vẽ nguyên lý mạch điện) hoặc người có kiến 
thức tương đương. Khóa học này cung cấp kiến thức về việc lập trình hiệu quả và gỡ rối cho bộ điều khiển khả trình sê-ri thức tương đương. Khóa học này cung cấp kiến thức về việc lập trình hiệu quả và gỡ rối cho bộ điều khiển khả trình sê-ri 
MELSEC iQ-R, sử dụng nâng cao thiết bị và lập trình nhãn. MELSEC iQ-R, sử dụng nâng cao thiết bị và lập trình nhãn. 

Để được tham gia khóa học này, bạn phải hoàn thành các khóa học sau đây hoặc có kiến thức tương đương.Để được tham gia khóa học này, bạn phải hoàn thành các khóa học sau đây hoặc có kiến thức tương đương.

•• Kiến thức cơ bản về Sê-ri MELSEC iQ-RKiến thức cơ bản về Sê-ri MELSEC iQ-R

•• Cơ bản về lập trìnhCơ bản về lập trình



Giới thiệuGiới thiệu Cấu trúc khóa họcCấu trúc khóa học

Nội dung của khóa học này như sau.Nội dung của khóa học này như sau.

Chương 1 - Lập trình hiệu quảChương 1 - Lập trình hiệu quả

Phương pháp và thiết lập để lập trình hiệu quảPhương pháp và thiết lập để lập trình hiệu quả

Chương 2 - Lập trình nâng caoChương 2 - Lập trình nâng cao

Sử dụng nâng cao các thiết bị và lập trình nhãnSử dụng nâng cao các thiết bị và lập trình nhãn

Chương 3 - Gỡ rối hiệu quảChương 3 - Gỡ rối hiệu quả

Các chức năng của phần mềm kỹ thuật được sử dụng để gỡ rối hiệu quảCác chức năng của phần mềm kỹ thuật được sử dụng để gỡ rối hiệu quả

Bài kiểm tra cuối khóaBài kiểm tra cuối khóa

Điểm đạt: Bắt buộc phải đúng từ 60% trở lênĐiểm đạt: Bắt buộc phải đúng từ 60% trở lên



Giới thiệuGiới thiệu Làm thế nào sử dụng Công cụ e-LearningLàm thế nào sử dụng Công cụ e-Learning

Đến trang tiếp theoĐến trang tiếp theo Đến trang tiếp theo.Đến trang tiếp theo.

Trở lại trang trướcTrở lại trang trước Trở lại trang trước.Trở lại trang trước.

Di chuyển đến trang mong muốnDi chuyển đến trang mong muốn "Mục lục" sẽ được hiển thị, cho phép bạn điều hướng đến trang mong muốn."Mục lục" sẽ được hiển thị, cho phép bạn điều hướng đến trang mong muốn.

Thoát khỏi bài họcThoát khỏi bài học Thoát khỏi bài học.Thoát khỏi bài học.



Giới thiệuGiới thiệu Thận trọng khi sử dụngThận trọng khi sử dụng

Biện pháp phòng ngừa an toànBiện pháp phòng ngừa an toàn

Khi bạn tìm hiểu dựa trên việc sử dụng các sản phẩm thực tế, hãy đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa an toàn trong hướng dẫn Khi bạn tìm hiểu dựa trên việc sử dụng các sản phẩm thực tế, hãy đọc kỹ các biện pháp phòng ngừa an toàn trong hướng dẫn 
sử dụng tương ứng.sử dụng tương ứng.

Biện pháp phòng ngừa trong khóa học nàyBiện pháp phòng ngừa trong khóa học này

Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm mà bạn sử dụng có thể khác với các màn hình trong khóa học này. Khóa học này Màn hình hiển thị của phiên bản phần mềm mà bạn sử dụng có thể khác với các màn hình trong khóa học này. Khóa học này 
sử dụng phiên bản phần mềm sau:sử dụng phiên bản phần mềm sau:

•• GX Works3 Phiên bản 1.044WGX Works3 Phiên bản 1.044W



























































































































Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóaBài kiểm tra cuối khóa

Vì bạn đã hoàn thành tất cả các bài học về của khóa học Vì bạn đã hoàn thành tất cả các bài học về của khóa học Ứng dụng lập trình (Bản vẽ nguyên lý mạch điện/Sê-ri MELSEC Ứng dụng lập trình (Bản vẽ nguyên lý mạch điện/Sê-ri MELSEC 
iQ-R)iQ-R), bạn đã sẵn sàng tham gia bài kiểm tra cuối khóa. Nếu bạn không rõ về bất cứ chủ đề nào được trình bày, vui lòng nhân , bạn đã sẵn sàng tham gia bài kiểm tra cuối khóa. Nếu bạn không rõ về bất cứ chủ đề nào được trình bày, vui lòng nhân 
cơ hội này xem xét lại các chủ đề đó.cơ hội này xem xét lại các chủ đề đó.

Có tổng cộng 14 câu hỏi (35 mục) trong Bài kiểm tra cuối khóa này.Có tổng cộng 14 câu hỏi (35 mục) trong Bài kiểm tra cuối khóa này.

Bạn có thể làm bài kiểm tra cuối khóa nhiều lần tùy thích.Bạn có thể làm bài kiểm tra cuối khóa nhiều lần tùy thích.

Kết quả điểm sốKết quả điểm số

Số lượng câu trả lời đúng, số lượng câu hỏi, tỷ lệ câu trả lời đúng, và kết quả đạt/hỏng sẽ xuất hiện trên trang điểm số.Số lượng câu trả lời đúng, số lượng câu hỏi, tỷ lệ câu trả lời đúng, và kết quả đạt/hỏng sẽ xuất hiện trên trang điểm số.







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 1 Bài kiểm tra cuối khóa 1 

Câu nào sau đây là đúng về phân giao mô-đun của số thứ tự I/O?Câu nào sau đây là đúng về phân giao mô-đun của số thứ tự I/O?

H1H1

Số thứ tự I/O có thể được chỉ định thủ công cho mỗi mô-đun để chương trình không cần Số thứ tự I/O có thể được chỉ định thủ công cho mỗi mô-đun để chương trình không cần 
được sửa đổi khi cấu hình mô-đun được thay đổi được sửa đổi khi cấu hình mô-đun được thay đổi 

Không thể thay đổi số thứ tự I/O được chỉ định tự động Không thể thay đổi số thứ tự I/O được chỉ định tự động 







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 2 Bài kiểm tra cuối khóa 2 

Câu nào sau đây là đúng về thiết lập điểm thiết bị?Câu nào sau đây là đúng về thiết lập điểm thiết bị?

H1H1

Phải chỉ định ít nhất một điểm cho mỗi thiết bị ngay cả khi thiết bị đó không được sử dụng. Phải chỉ định ít nhất một điểm cho mỗi thiết bị ngay cả khi thiết bị đó không được sử dụng. 

Có thể chỉ định các điểm theo số điểm được sử dụng. Có thể chỉ định các điểm theo số điểm được sử dụng. 







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 3 Bài kiểm tra cuối khóa 3 

Câu nào sau đây là đúng về các nhãn? (Câu trả lời trắc nghiệm)Câu nào sau đây là đúng về các nhãn? (Câu trả lời trắc nghiệm)

H1H1

Việc sử dụng các nhãn giúp xác định mục tiêu xử lý và Việc sử dụng các nhãn giúp xác định mục tiêu xử lý và 
làm cho việc lập trình dễ dàng hơn làm cho việc lập trình dễ dàng hơn 

Các nhãn thể hiện các tín hiệu mô-đun và các giá trị thiết Các nhãn thể hiện các tín hiệu mô-đun và các giá trị thiết 
lập được cung cấp lập được cung cấp 

Có thể thêm các chú thích vào các thành tố để cải thiện Có thể thêm các chú thích vào các thành tố để cải thiện 
khả năng có thể đọc được của chương trình khả năng có thể đọc được của chương trình 

Vì các hằng số có thể được chỉ định cho các nhãn, nên Vì các hằng số có thể được chỉ định cho các nhãn, nên 
các giá trị có thể được thay đổi mà không cần sửa đổi các giá trị có thể được thay đổi mà không cần sửa đổi 
chương trình chương trình 







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 4 Bài kiểm tra cuối khóa 4 

Hoàn thành văn bản sau mô tả bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện.Hoàn thành văn bản sau mô tả bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện.

Bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện bắt đầu phép đo khi bật Bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện bắt đầu phép đo khi bật (H1)(H1) (cuộn cảm (cuộn cảm (H2)(H2)).).
Bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện lưu giữ lại thời gian đo được ngay cả khi điều kiện đầu vào Bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện lưu giữ lại thời gian đo được ngay cả khi điều kiện đầu vào (H3)(H3) và tiếp tục và tiếp tục 
phép đo từ giá trị được lưu giữ khi điều kiện đầu vào phép đo từ giá trị được lưu giữ khi điều kiện đầu vào (H4)(H4) lại.lại.
Bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện hết thời gian cho phép khi thời gian đo được đạt đến giá trị thiết lập, tại điểm Bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện hết thời gian cho phép khi thời gian đo được đạt đến giá trị thiết lập, tại điểm 

H1H1 H2H2

H3H3 H4H4

H5H5 H6H6

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

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

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







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 5 Bài kiểm tra cuối khóa 5 

Hoàn thành chương trình điều khiển thực hiện việc xử lý sau.Hoàn thành chương trình điều khiển thực hiện việc xử lý sau.

• Sử dụng bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện (ST0) để đo thời gian bật của tín hiệu đầu vào X0 hoặc X1• Sử dụng bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện (ST0) để đo thời gian bật của tín hiệu đầu vào X0 hoặc X1
• Khi thời gian bật X0 hoặc X1 đạt đến 30 giây, bật cuộn cảm Y70 và đèn chỉ báo hết thời gian cho phép• Khi thời gian bật X0 hoặc X1 đạt đến 30 giây, bật cuộn cảm Y70 và đèn chỉ báo hết thời gian cho phép
• Khi X2 bật, tắt tiếp điểm của bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện (ST0) và xóa thời gian đã đo được (giá trị hiện • Khi X2 bật, tắt tiếp điểm của bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện (ST0) và xóa thời gian đã đo được (giá trị hiện 
tại)tại)

H1H1

H2H2

H3H3

H4H4

H5H5

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 6 Bài kiểm tra cuối khóa 6 

Lựa chọn giá trị đã lưu trong thanh ghi dữ liệu D20 khi X0 bật theo mỗi điều kiện sau trong chương trình điều khiển bên Lựa chọn giá trị đã lưu trong thanh ghi dữ liệu D20 khi X0 bật theo mỗi điều kiện sau trong chương trình điều khiển bên 
dưới.dưới.

H1) Khi giá trị được lưu trong Z2 là "0" H1) Khi giá trị được lưu trong Z2 là "0" 
H2) Khi giá trị được lưu trong Z2 là "1"H2) Khi giá trị được lưu trong Z2 là "1"
H3) Khi giá trị được lưu trong Z2 là "2"H3) Khi giá trị được lưu trong Z2 là "2"

H1H1

H2H2

H3H3

H4H4 [ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 7 Bài kiểm tra cuối khóa 7 

Câu nào sau đây là đúng về cách xác định một thành tố của một dãy?Câu nào sau đây là đúng về cách xác định một thành tố của một dãy?

H1H1

Thêm một số thành tố vào cuối tên nhãn Thêm một số thành tố vào cuối tên nhãn 

Trực tiếp xác định số hiệu thiết bị Trực tiếp xác định số hiệu thiết bị 







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 8 Bài kiểm tra cuối khóa 8 

Câu nào sau đây là sai về các cấu trúc?Câu nào sau đây là sai về các cấu trúc?

H1H1

Các cấu trúc được sử dụng để tổ chức và lưu trữ chung các điều kiện và thông số kỹ thuật Các cấu trúc được sử dụng để tổ chức và lưu trữ chung các điều kiện và thông số kỹ thuật 
liên quan đến các chủ thể hoặc vấn đề thực tế liên quan đến các chủ thể hoặc vấn đề thực tế 

Bằng cách sử dụng các cấu trúc xử lý khối lượng lớn dữ liệu có thể được mô tả chính xác Bằng cách sử dụng các cấu trúc xử lý khối lượng lớn dữ liệu có thể được mô tả chính xác 

Các thành phần được xác định trong một cấu trúc phải có cùng kiểu dữ liệu Các thành phần được xác định trong một cấu trúc phải có cùng kiểu dữ liệu 







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 9 Bài kiểm tra cuối khóa 9 

Câu nào sau đây là đúng về chức năng chốt?Câu nào sau đây là đúng về chức năng chốt?

H1H1

Các thiết bị thường có chức năng lưu giữ lại các giá trị Các thiết bị thường có chức năng lưu giữ lại các giá trị 

Cần thiết lập tham số để lưu giữ lại các giá trị bằng cách sử dụng phần mềm kỹ thuật Cần thiết lập tham số để lưu giữ lại các giá trị bằng cách sử dụng phần mềm kỹ thuật 







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 10 Bài kiểm tra cuối khóa 10 

Hoàn thành văn bản sau mô tả thanh ghi tập tin.Hoàn thành văn bản sau mô tả thanh ghi tập tin.

Thanh ghi tập tin là một thiết bị từ (kiểu dữ liệu 32 bits) được sử dụng để mở rộng thanh ghi dữ liệu (D) và biểu tượng Thanh ghi tập tin là một thiết bị từ (kiểu dữ liệu 32 bits) được sử dụng để mở rộng thanh ghi dữ liệu (D) và biểu tượng 
thiết bị là thiết bị là (H1)(H1)..
Thanh ghi tập tin có khả năng Thanh ghi tập tin có khả năng (H2)(H2) so với thanh ghi dữ liệu và dữ liệu đã được lưu giữ so với thanh ghi dữ liệu và dữ liệu đã được lưu giữ (H3)(H3) ngay cả khi hệ thống bị tắt ngay cả khi hệ thống bị tắt 
nguồn hoặc mô đun CPU được cài lại.nguồn hoặc mô đun CPU được cài lại.

H1H1

H2H2

H3H3

H4H4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







Bài Kiểm traBài Kiểm tra Bài kiểm tra cuối khóa 11 Bài kiểm tra cuối khóa 11 

Câu nào sau đây là đúng về rơ-le đặc biệt và thanh ghi đặc biệt?Câu nào sau đây là đúng về rơ-le đặc biệt và thanh ghi đặc biệt?

H1H1

Hiện trạng bên trong của mô đun CPU đã được lưu trong rơ-le đặc biệt và thanh ghi Hiện trạng bên trong của mô đun CPU đã được lưu trong rơ-le đặc biệt và thanh ghi 
đặc biệt, và những thiết bị này được sử dụng như những điều kiện xác định trong đặc biệt, và những thiết bị này được sử dụng như những điều kiện xác định trong 
chương trình điều khiển. chương trình điều khiển. 

Các chức năng đặc biệt có thể được gán tự do cho rơ-le đặc biệt và thanh ghi đặc biệt. Các chức năng đặc biệt có thể được gán tự do cho rơ-le đặc biệt và thanh ghi đặc biệt. 
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Hoàn thành văn bản sau mô tả các số thực (độ chính xác duy nhất).Hoàn thành văn bản sau mô tả các số thực (độ chính xác duy nhất).

• Một số thực sử dụng • Một số thực sử dụng (H1)(H1) thiết bị từ (kiểu dữ liệu 32 bits) và được lưu trong dung lượng bộ nhớ thiết bị từ (kiểu dữ liệu 32 bits) và được lưu trong dung lượng bộ nhớ (H2)(H2) bit.bit.
• Dữ liệu giá trị số của số thực được gọi là • Dữ liệu giá trị số của số thực được gọi là (H3)(H3). Ví dụ: 2,035 được mô tả là . Ví dụ: 2,035 được mô tả là (H4)(H4) trong chương trình điều khiển.trong chương trình điều khiển.
• Các số nguyên và số thực • Các số nguyên và số thực (H5)(H5) được kết hợp trong một hướng dẫn tác nghiệp xử lý các số thực.được kết hợp trong một hướng dẫn tác nghiệp xử lý các số thực.

H1H1 H2H2

H3H3 H4H4

H5H5

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

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

-- Select ---- Select --
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Hoàn thành chương trình điều khiển thực hiện việc xử lý sau.Hoàn thành chương trình điều khiển thực hiện việc xử lý sau.

• Đọc dữ liệu từ X20 đến X2F (dữ liệu BCD) khi X0 được bật và lưu nó trong D0.• Đọc dữ liệu từ X20 đến X2F (dữ liệu BCD) khi X0 được bật và lưu nó trong D0.
• Chuyển đổi giá trị trong D0 thành số thực và lưu giá trị đã được chuyển đổi trong D2.• Chuyển đổi giá trị trong D0 thành số thực và lưu giá trị đã được chuyển đổi trong D2.
• Nhân giá trị trong D2 với 3,14 và lưu kết quả trong D10.• Nhân giá trị trong D2 với 3,14 và lưu kết quả trong D10.

H1H1

H2H2

H3H3

[ + ][ + ]

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --
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Câu nào sau đây là đúng về việc gỡ rối chương trình điều khiển?Câu nào sau đây là đúng về việc gỡ rối chương trình điều khiển?

H1H1

Có thể giả lập hoạt động của chương trình một cách an toàn bằng cách sử dụng chức năng Có thể giả lập hoạt động của chương trình một cách an toàn bằng cách sử dụng chức năng 
của phần mềm kỹ thuật. của phần mềm kỹ thuật. 

Để gỡ rối chương trình, việc gỡ rối phải được thực hiện trong hệ thống thực. Để gỡ rối chương trình, việc gỡ rối phải được thực hiện trong hệ thống thực. 






Bài Kiểm traBài Kiểm tra Điểm kiểm traĐiểm kiểm tra

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Bài kiểm tra cuối khóa 1 Bài kiểm tra cuối khóa 1 
Bài kiểm tra cuối khóa 2 Bài kiểm tra cuối khóa 2 
Bài kiểm tra cuối khóa 3 Bài kiểm tra cuối khóa 3 
Bài kiểm tra cuối khóa 4 Bài kiểm tra cuối khóa 4 
Bài kiểm tra cuối khóa 5 Bài kiểm tra cuối khóa 5 
Bài kiểm tra cuối khóa 6 Bài kiểm tra cuối khóa 6 
Bài kiểm tra cuối khóa 7 Bài kiểm tra cuối khóa 7 
Bài kiểm tra cuối khóa 8 Bài kiểm tra cuối khóa 8 
Bài kiểm tra cuối khóa 9 Bài kiểm tra cuối khóa 9 
Bài kiểm tra cuối khóa 10 Bài kiểm tra cuối khóa 10 
Bài kiểm tra cuối khóa 11 Bài kiểm tra cuối khóa 11 
Bài kiểm tra cuối khóa 12 Bài kiểm tra cuối khóa 12 
Bài kiểm tra cuối khóa 13 Bài kiểm tra cuối khóa 13 
Bài kiểm tra cuối khóa 14 Bài kiểm tra cuối khóa 14 

Tổng số câu hỏi:Tổng số câu hỏi: 3535
Câu trả lời đúng:Câu trả lời đúng: 3535
Tỷ lệ phần trăm:Tỷ lệ phần trăm: 100100 %%

Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.Bạn đã hoàn thành Bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả của bạn như sau.
Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.Để kết thúc Bài kiểm tra cuối khóa, hãy tiếp tục tới trang tiếp theo.

XóaXóa



Bạn đã hoàn thành khóa học Bạn đã hoàn thành khóa học Ứng dụng lập trình (Bản vẽỨng dụng lập trình (Bản vẽ
nguyên lý mạch điện/Sê-ri MELSEC iQ-R)nguyên lý mạch điện/Sê-ri MELSEC iQ-R)..

Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học này.Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học này.

Chúng tôi hy vọng bạn thích các bài học và những thông tin bạn có được trong khóa học này sẽ hữu ích Chúng tôi hy vọng bạn thích các bài học và những thông tin bạn có được trong khóa học này sẽ hữu ích 
trong tương lai.trong tương lai.

Bạn có thể xem lại khóa học này nhiều lần tùy ý.Bạn có thể xem lại khóa học này nhiều lần tùy ý.

Xem lạiXem lại

ĐóngĐóng


	PLC Ứng dụng lập trình (Bản vẽ nguyên lý mạch điện/Sê-ri MELSEC iQ-R)
	Giới thiệu
	Mục đích khóa học
	Cấu trúc khóa học
	Làm thế nào sử dụng Công cụ e-Learning
	Thận trọng khi sử dụng

	Chương 1 Lập trình hiệu quả
	1-1 Lập trình hiệu quả
	1.1.1-1 Phân giao số thứ tự I/O tự động
	1.1.1-2 Phân giao số thứ tự I/O tự động
	1.1.1-3 Phân giao số thứ tự I/O tự động
	1.1.2-1 Phân chia số thứ tự I/O cố định
	1.1.2-2 Phân chia số thứ tự I/O cố định
	1.1.3-1 Phân chia số thứ tự I/O tự động bằng sơ đồ cấu hình mô-đun
	1.1.4-1 Phân giao số thứ tự I/O thủ công bằng sơ đồ cấu hình mô-đun
	1.2.1-1 Thiết lập vùng nhớ của thiết bị/nhãn
	1.2.2-1 Thiết lập thiết bị
	1.3.1-1 Lợi thế của việc sử dụng các nhãn
	1.3.2-1 Kiểu dữ liệu của các nhãn
	1.3.3-1 Tên nhãn thể hiện kiểu dữ liệu
	1.3.4-1 Sử dụng nhãn đã chuẩn bị
	1.3.5-1 Chỉ định hằng số cho các nhãn
	1.4-1 Cải thiện khả năng đọc chương trình
	1.5-1 Tóm tắt chương này

	Chương 2 Lập trình nâng cao
	2-1 Lập trình nâng cao
	2.1-1 Sử dụng thiết bị từ theo đơn vị bit
	2.2-1 Chỉ bật thiết bị khi trạng thái tiếp xúc thay đổi
	2.3.1-1 Sự khác biệt giữa bộ hẹn giờ và bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện
	2.3.1-2 Sự khác biệt giữa bộ hẹn giờ và bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện
	2.3.2-1 Ví dụ chương trình về bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện
	2.3.3-1 Thiết lập cho bộ hẹn giờ có khả năng nhớ các sự kiện
	2.3.4-1 Sử dụng một nhãn để xác định bộ hẹn giờ
	2.4-1 Thay đổi đơn vị đo của bộ hẹn giờ
	2.4-2 Thay đổi đơn vị đo của bộ hẹn giờ
	2.5.1-1 Ví dụ về ứng dụng của thanh ghi chỉ mục
	2.5.2-1 Các thiết bị có thể được sửa đổi bằng thanh ghi chỉ mục
	2.5.3-1 Đơn giản hóa các chương trình bằng thanh ghi chỉ mục
	2.5.4-1 Ví dụ chương trình của thanh ghi chỉ mục
	2.6-1 Xử lý nhiều giá trị (dãy)
	2.7-1 Xử lý nhiều giá trị (cấu trúc)
	2.7-2 Xử lý nhiều giá trị (cấu trúc)
	2.8.1-1 Thiết lập khóa trên thiết bị
	2.8.2-1 Kiểu khóa và phương pháp xóa
	2.8.3-1 Thiết lập khóa trên nhãn
	2.9.1-1 Hoạt động của chương trình ladder
	2.9.2-1 Thiết lập cho thanh ghi tập tin
	2.10.1-1 Các loại rơ-le và thanh ghi đặc biệt
	2.10.2-1 Ví dụ chương trình về rơ-le và thanh ghi đặc biệt
	2.10.3-1 Sử dụng các nhãn cho rơ-le và thanh ghi đặc biệt
	2.11.1-1 Sử dụng các số thực
	2.11.2-1 Chú giải cho các số thực
	2.11.3-1 Hướng dẫn phép tính (cộng và trừ)
	2.11.3-2 Hướng dẫn phép tính (cộng và trừ)
	2.11.3-3 Hướng dẫn phép tính (cộng và trừ)
	2.11.4-1 Hướng dẫn phép tính (phép nhân và chia)
	2.11.4-2 Hướng dẫn phép tính (phép nhân và chia)
	2.11.5-1 Hướng dẫn chuyển đổi giữa số nguyên và số thực
	2.11.5-2 Hướng dẫn chuyển đổi giữa số nguyên và số thực
	2.11.5-3 Hướng dẫn chuyển đổi giữa số nguyên và số thực
	2.11.6-1 Sử dụng các nhãn thể hiện số thực
	2.12-1 Tóm tắt chương này

	Chương 3 Khắc phục lỗi hiệu quả
	3-1 Khắc phục lỗi hiệu quả
	3.1-1 Thay đổi tạm thời phạm vi chương trình
	3.2-1 Kiểm tra hoạt động khi thay đổi giá trị thiết bị
	3.3-1 Giả lập hoạt động của chương trình
	3.4-1 Tóm tắt chương này
	3.5-1 Tóm tắt khóa học này

	Bài kiểm tra cuối khóa
	Bài kiểm tra cuối khóa 1
	Bài kiểm tra cuối khóa 2
	Bài kiểm tra cuối khóa 3
	Bài kiểm tra cuối khóa 4
	Bài kiểm tra cuối khóa 5
	Bài kiểm tra cuối khóa 6
	Bài kiểm tra cuối khóa 7
	Bài kiểm tra cuối khóa 8
	Bài kiểm tra cuối khóa 9
	Bài kiểm tra cuối khóa 10
	Bài kiểm tra cuối khóa 11
	Bài kiểm tra cuối khóa 12
	Bài kiểm tra cuối khóa 13
	Bài kiểm tra cuối khóa 14
	Điểm kiểm tra

	Hoàn tất



