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Mitsubishi GOT1000 – érintsd meg!
MEZEI TAMÁS

A Mitsubishi Electric ismét magasabbra állította a mércét az ember-gép kapcsolatban az
új, érintôképernyôs GOT1000 terminálokkal. Új sorozatú készülékeikben a 64 bites RISC
processzorhoz egy egyedileg kifejlesztett, nagy sebességû grafikus processzor társul

A felhasználók által igényelt jellemzôk
megvalósítása volt a legfontosabb cél a
terminálok kialakítása során. Az ered-
mény egy olyan termék, amely megköny-
nyíti a programozók, karbantartók és ke -
ze lôk munkáját is.

A GOT1000 sorozatban használt 64
bites RISC processzorhoz egy egyedileg
kifejlesztett, nagy sebességû grafikus pro-
cesszor társul. Együtt figyelemre méltó
válaszidôt és kijelzôfrissítési idôt nyújta-
nak. Az egységek elôlapján elhelyezett
USB csatlakozó lehetôvé teszi a projekt-
adatok átvitelét anélkül, hogy a szekrényt
vagy vezérlôpultot ki kellene nyitni. A csat-
lakozó biztonsági fedéllel rendelkezik,
amely megfelel az IP67 védettségi fokozat-
nak. Ezt a csatlakozást MELSEC PLC prog-
ramozásához és diagnosztikájához is hasz-
nálhatja. A Mitsubishi PLC-k, frekvencia-
váltók és szervo-erôsítôk szé les  körû támo-
gatása mellett a GOT1000 sorozat más
gyártók auto      matizálási termékeinek egyre
bôvülô köréhez is csatlakoztatható. Ez
lehetôvé teszi a felhasználók számára egy-
séges megjelenítési rendszer kiépítését.
Többnyelvû menüt is készíthetünk táblázat
segítségével, és egy elôre meghatározott
adatregiszter ér té kének módosításával
lehet váltani a nyel   vek között.

GT10 – a kompakt modell

A GT1020/1030 sorozat 3,7, ill. 4,5
hüvelyk méretû, háromszínû háttérvilágí-
tással rendelkezô, érintôképernyôs STN
fekete-fehér folyadékkristályos kijelzôje
számos megjelenítési alkalmazásban
használható. A készülék többszintû biz-
tonsági, védelmi, grafikus trendmegjele-
nítési, adat-mintavételezési és -idôzítési
funkciókkal rendelkezik. Az érintôpanel
kivitelének köszönhetôen az érintôgom-

bok egyszerûen létrehozhatók és 1 pixel
pontossággal, tetszô le gesen elhelyezhe-
tôk. A különbözô alkalmazások által tá -
masz tott igények kielégítéséhez a ké szü -
lék vízszintesen és függôlegesen egyaránt
felszerelhetô. 

A GT1020/1030 háromszínû hát tér -
világítással rendelkezô képernyôje a kijel-
zendô információ típusának függvényé-
ben villogó képernyôk és különféle kép-
ernyôszínek megjelenítésére egyaránt
képes. A terminál típusától függôen a hát -
tér vi lágítás színe vörös, na rancs és zöld,
vagy fehér, rózsaszín és vö rös kö zött vál-
toztatható.

GT15 – a határtalan igényekhez

A GT15 típusok a GOT1000 sorozat tel-
jes specifikációjú modelljei 5,7-tôl 15 hü -
velyk képátlóig TFT-kijelzôvel rendelkez-
nek, és a következô egyedi funkciókat
nyújtják a felhasználóknak: ha a vezérlés-
ben hiba lép fel, akkor a megjelenô hi ba -
üzenet a terminálban eltárolt kézikönyv-
bôl rögtön megjeleníthetô, így a hiba
miatti állásidô minimálisra csökkenthetô.
A terminál használata egy CF-kártyára
naplózható, így nyomon követhetô, hogy
ki, mikor és mit módosított a terminálon
keresztül. Triggerjelre vagy idôzítés sze-
rint készíthetô a Mitsubishi PLC program-
járól biztonsági másolat, így ha valami-
lyen oknál fogva hiba lép fel a PLC CPU-
ban, az könnyen visszatölthetô a GOT-
ról. Mivel ez esetben nincs szükség PC-re
és a PLC programjának megkeresésére,

idô takarítható meg a rendszer újraindítá-
sakor. Ha a terminálra Mitsubishi PLC
csatlakozik, akkor programhiba esetén a
terminálon is kereshetô a hiba oka a létra-
diagram böngészésével. 

A szükséges bôvítôkártya beépítésével
hangszóró, videojel, nyomtató, külsô CF
kártyaolvasó stb. csatlakoztatható a
GT15-ös szériához.

GT11 – a kézben tartott vezérlés

A GT1150 és GT1155 grafikus operátor-
terminálok (Handy-GOT-k) a hagyomá-
nyos GOT1000 panelekkel megegyezô
szintû minôséget és funkcionalitást nyúj-
tanak, ám hordozható kivitelüknek kö -
szön hetôen nagyobb rugalmasságot ga -
ran  tálnak terepen.

A GOT-egységek 5,7”-es STN LCD
képernyôje tiszta és éles megjelenítést biz-
tosít. A 256 színû képernyôk fényereje
maximum 350 cd/m2, így az egység kris-
tálytiszta módon jeleníti meg a képeket és
grafikákat. A 320x240 képpont fel bon tá sú
kép   ernyô nagy láthatósági szöge to vább
javítja a kezelhetôséget és az olvashatósá-
got. A háromállású (ki-be-ki) éberségi kap-
csolóval megelôzhetô a gombok véletlen
megnyomása és a gép mû kö dé sé nek ve -
zér  lése/leállítása.

1. ábra. GT11 és GT15 családok

2. ábra. GT10 függôleges elhelyezésben

3. ábra. GT10 változtatható háttérvilágítás

4. ábra. GT11-gépkezelés a legjobb 
látószögbôl
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