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QS Safety PLC

A Mitsubishi Electric bemutatta elsô ge-
nerációs moduláris biztonsági PLC-rend-
szerét a 2007-es hannoveri ipari kiállítá-
son. A hibatoleráns PLC központi CPU-ja
2 processzorra épül, amely akár 6144 tá-
voli I/O pontot kezelhet. Balról jobbra a
tápegység mellé csatlakoztatható a CPU-
modul, illetve a kommunikációs safety
CC-link master modulok. Egy master mo-
dul 42 távoli safety I/O egységet tud ke-
zelni. A QS egy IEC 61508 SIL 3, vala-
mint EN954-1 (ISO 13849-1) szabvány
4-es kategóriájába sorolható safety PLC,
amellyel minden biztonsági alkalmazás
megvalósítható. Hatékonyan skálázható
a kritikus biztonsági alkalmazásokhoz, a
termelési láncoktól az egyszerû gépekig.

CC-Link Safety

A Mitsubishi QS safety PLC-t a biztonsá-
gi CC-Link hálózat (CCLS) teszi teljessé.
A 2006-ban bevezetett CCLS-hálózat, az
eddig is sikeres CC-Link terepi hálózat
SIL 3 protokollal bôvített változata. 
A safety PLC és CC-Link hálózat együttes
használata lehetôvé teszi biztonsági I/O
pontok létesítését és vezérlését bárhol az
üzemben. A biztonsági CC-Link ugyan-
azzal a 10 Mibit/s adatátviteli sebesség-
gel rendelkezik, mint a CC-Link, ezáltal
lehetôséget teremt egy hálózaton belül
hagyományos és biztonsági I/O pontok
létesítésére is, ami költségmegtakarítást
eredményez.

A Mitsubishi biztonsági rendszer
elônyei:

Megfelel a TÜV IEC 61508 SIL3 és az
EN954-1 4-es kategóriájának
Szükség szerint méretezhetô, egész
gyártósorok vagy célgépek felügyel-
hetôk
A programozás és karbantartás GX
Developer szoftver segítségével
elvégezhetô
Nem szükséges speciális programo-
zói ismeret az eszköz használatához
Kiterjesztett diagnosztikai és védelmi
jellemzôk

Új GOT1020 grafikus terminál

Kicsi, sokoldalú és egyszerû

A nagy felbontású, 3,7 hüvelyk képátlójú,
3 különbözô színû háttérvilágítással ren-
delkezô érintôképernyô, széles körû meg-
oldást kínál a legtöbb alkalmazáshoz.
Csupán méreteiben kicsi, tudásában
azonban a nagyokhoz sorolható. Beépí-
tett flash-memóriájában 4000 db 16 bites
értéket tud tárolni, illetve a PLC felé to-
vábbítani. Az érintôgombok, trendek

könnyedén elkészíthetôk és 1 pixel pon-
tossággal helyükre illeszthetôk. Egy ké-
pen akár 50 darab, legalább 2x2 pixel
felbontású nyomógomb is definiálható,
sôt BMP-képek megjelenítésére is alkal-
mas a készülék. További elônye a termi-

nálnak, hogy akár 10 nyelvet is használ-
hatunk egy alkalmazásban. Nem csak a
nyelvek, hanem az alkalmazások között
is válthatunk. A készülék Unicode 2.1
kompatibilis, ezáltal bármely tetszôleges
Windows betûtípus használható, dôlt és
aláhúzott formában egyaránt. A kijelzô
az aktuális alkalmazáshoz igazodva álló
és fekvô tájolásban is elhelyezhetô. 
A háttérvilágítást egy paraméter függvé-
nyében a PLC is befolyásolhatja, így a
vészjelzések vagy egyéb állapotok nyo-
matékosíthatók különbözô színekkel és
villogással. A kezelôfelületeket a GT
Works programcsomag GT Designer
2.43-as, vagy újabb verziójával készít-
hetjük el. A terminál ára mindössze nettó
50 ezer forint (2. ábra).

Kommunikáció

A GOT1020 RS–232 vagy RS–422 por-
ton kommunikálhat egyszerre, akár PLC-
vel, vagy más eszközzel. A terminál
programozható a hátlapján elhelyezett
RS–232 porton keresztül PC vagy laptop
segítségével. Az eszköz kommunikációs
képességeit tovább bôvíti az úgynevezett

transzparens üzemmód, amely lehetôsé-
get teremt PLC programozására a termi-
nálon keresztül. Mitsubishi FX kompakt
PLC csatlakoztatásához a gyári meghajtó
elegendô. Amennyiben más gyártó PLC-
jét (pl.: OMRON SYSMAC, AB SLC 500,

1. ábra. Safety PLC,
a biztonságos megoldás

3. ábra. Kommunikáció két GT1020-as terminállal

Mitsubishi-újdonságok

A Meltrade Kft., a Mitsubishi Electric ipari automatizálási üzletágának magyarországi 
képviselete bemutatja új biztonsági rendszerét, illetve GT1020 érintôképernyôs terminálját

2. ábra. Kis méretek nagy lehetôségekkel
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AB MicroLogix 1000/1200/1500, Sie-
mens S7-200), vagy Mitsubishi Q/QnA/A
moduláris PLC-t szeretnénk csatlakozat-
ni, akkor a szükséges kommunikációs
meghajtót a GT Designer 2 segítségével
telepíthetjük (3. ábra).

Technikai jellemzôk:
Egy PLC-re kettô felfûzhetô
Mûködés közben állítható 3 színû
háttérvilágítás

160x64 pixel felbontású 3,7 hüvely-
kes érintôképernyô
Extravékony kivitel, 27 mm beépítési
mélység
Szekrénybe építve IP67-es védettségi
szint
512 kByte programmemória, akár
1024 képernyôig
Flash ROM tárolja az adatokat (nincs
szükség elemre)
Riasztáskezelés, biztonsági jelszavak

Akár 10 támogatott nyelv online vál-
tása
Unicode 2.1 támogatása, Windows
betûtípusok

MELTRADE Automatika Kft.
1107 Budapest, Fertô u. 14.
Tel.: (06-1) 431-9726. Fax: (06-1) 431-9727

www.meltrade.hu
office@meltrade.hu

A folyamat harmadrendû, állandó együtt-
hatós, lineáris differenciálegyenlete: 

A differenciálegyenlet alapján, vagy a
Wp(s) átviteli függvény közvetlen felbon-
tásával határozhatjuk meg a folyamat
alaptagokból felépített hatásvázlatát. Ez a
hatásvázlat alkalmas lesz arra, hogy a fo-
lyamat állapotegyenletének irányítható-
sági kanonikus alakját felírjuk (1. ábra). 

A hatásvázlat jelöléseivel a folyamat
állapotegyenlete és paramétermátrixai:

A folyamat átviteli függvényének
egyenáramú erôsítése:

Ha az x1(t), x2(t) és x3(t) állapotválto-
zók érzékelôszervekkel mérhetô jelek,
akkor ezeknek a bemenetre történô visz-
szacsatolásával a folyamatirányítás álla-
pot-visszacsatolással kialakított struktúrá-
ja hozható létre. Ennek alaptagokkal fel-
épített hatásvázlata (2. ábra):

Ebben az f1, f2 és f3 átviteli tényezô-
kön keresztül az állapotváltozók a beme-
netre negatívan vannak visszacsatolva. A
visszacsatolás célja, hogy a visszacsatolt
rendszer pólusai a méretezési elôírásnak
megfelelô pR1, pR2 és pR3 értékek legye-
nek. A visszacsatolt struktúra – miután az
összegzô tagok egymás között szabadon
felcserélhetôek – egyszerûsíthetô. Ehhez
azt kell észrevenni, hogy a –n1 és az f1 ,
a –n2 és az f2 valamint a –n3 és az f3 át-
viteli tényezôvel rendelkezô tagok pár-
huzamos kapcsolást alkotnak. Az egysze-
rûsített hatásvázlat ezért (3. ábra).

Az eredôrendszer átalakított hatásváz-
lat struktúrája szintén egy irányíthatósági
kanonikus alaknak felel meg. A visszacsa-

tolt rendszer állapotegyenlete és paramé-
termátrixai a hatásvázlat jelöléseivel:

A visszacsatolt rendszer elôírt pólusai
pR1 = –3, pR2 = –6, és pR3 = –9. 

Az ezeknek megfelelô karakteriszti-
kus polinom:

det[λI-(A-BF)]=nR=(λ-pR1)(λ-pR2)(λ-
pR3)=(λ+3)(λ+6)(λ+9)=λ3+nR1λ2+nR2λ+nR
3=λ3+18λ2+99λ+162. 
(nR1=18, nR2=99, nR3=162). 
Az F=[f1 f2 f3] visszacsatolás és a kc mé-
retezése, illetve az ut túlvezérlési arány
meghatározása:

A túlvezérlés figyelembevétele az állapotirányítás
tervezésében (2. rész)
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1. ábra. Harmadrendû rendszer – 
az irányíthatósági kanonikus alaknak
megfelelô – hatásvázlata

2. ábra. Az állapot-visszacsatolt rendszer
alaptagokból felépített hatásvázlata

3. ábra. A rendszer egyszerûsített 
hatásvázlata


