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Gyártási adatok nyomon követése

A gyártási folyamatok ellenôrzéséhez szükséges adatok elôbb-
utóbb egy Excel-táblázatba kerülnek. Számos megoldás létezik
az adatfeltöltésre, lett légyen az közvetlen vagy közvetett.

A Mitsubishi Electric MX Sheet Excel-bôvítménye egy rendkí-
vül egyszerû megoldást kínál. A termelést irányító mérnökök,
cégvezetôk elôtt fo lyamatosan frissített adatokkal feltöltött, a
közvetlen beavatkozásra is alkalmas Excel-táblázat állhat. A gra-
fikonok, trendek elkészítése a megszokott környezetben,
Microsoft Excel segítségével történhet különösebb PLC-progra-
mozási ismeretek nélkül.

Kommunikációs lehetôségek

A kapcsolat beállításaihoz az MX Com -
pontent-alkalmazás szükséges, amely az
MX Sheet-programcsomag része. Egy egy-
szerû varázsló segítségével a PC és a PLC
vagy GOT (grafikus operátorterminál)
közötti kommunikációs kapcsolat köny-
nyedén beállítható.

Számos kommunikációs felület közül
választhatunk: ethernet, USB, soros kom-
munikáció, modem és a Mitsubishi saját,
nyílt ipari hálózatai: CC-Link, CC-Link IE,
MELSECNET, Q-Bus.

A kommunikációt a szoftver önállóan
megoldja, így a PLC programjának módo-
sítása és a protokoll ismerete sem szüksé-
ges. A kommunikáció megvalósítható egy-
idejûleg több PLC-vel. A tesztelés alatt
kapcsolódhatunk PLC-szimulátorhoz (GX
Simulator). További lehetôség, hogy a
Mitsubishi GOT termináljaihoz más gyár-
tók termékei is csatlakoztathatók, így köz-
vetett adatgyûjtés is megvalósítható.

Adatgyûjtés és azonnali beavatkozás

Az MX Sheet tizedmásodpercenként frissíti az Excel-táblázat
adatait, így a gyártás vagy bármilyen megfigyelendô folyamat
pontosan követhetô.

A PLC memóriája (adatregiszterek, bitek, be/kimenetek álla-
pota) közvetlenül cellákhoz vagy cellatartományokhoz rendel-
hetô. Az adatok frissítésének idôpontja, idôköze rugalmasan
állítható, illetve eseményekhez rendelhetô.

Az adatátvitel köthetô handshake- (kézfogás-) mûvelethez is.
A PLC vagy PC oldaláról érkezô adatátviteli kérést a fogadó fél

nyugtázza, és az adatátvitel sikerességérôl is nyugta küldhetô,
így mindkét oldalon ellenôrizhetô a kommunikáció sikeressége.

Cellák beállítása és funkciói

Számos funkció közül válogathatunk. Adatokat nyerhetünk ki a
PLC memóriájából, idôbélyeggel ellátva naplózhatjuk (2. ábra).
A kiolvasott adattól függôen megjegyzéseket, figyelmeztetô szö-
vegeket jeleníthetünk meg. Cellák tartalmának átírásával, vagy
egy kattintással módosíthatjuk a PLC adatait.

Amennyiben a megfigyelt eszköz több hibája egyidejûleg
fennáll, akkor a hibákat egyetlen cellatartomány megfelelô beál-
lításával listázhatjuk. Így már nem hibajelzô biteket, hanem
összesített szöveges hibalistát láthatunk az Excel-táblázatban.

1. ábra. Közvetlen adatcsere minden Mitsubishi PLC-vel vagy
terminállal

2. ábra. Naplózás és az adatok folyamatos megjelenítése grafikonon

A Mitsubishi Electric adatgyûjtést, felügyeletet és beavatkozást támogató rendszere egy MS Excel bôvítménnyel.
A szoftverkomponens lehetôséget teremt Mitsubishi PLC vagy HMI adatainak olvasására, írására és naplózására.



Automatikus mentés, nyomtatás és kommunikáció

Az Excel-táblázat automatizált mentése és az egyes munkafüzetek,
cellatartományok automatikus nyomtatása végrehajtható elôre meg-
adott idôpontokban, idôközönként, értékek megváltozására vagy a
kommunikáció leállását követôen. A naplózott értékek elektronikus
rögzítése lehetséges külön is, *.csv (comma separated values) formá-
tumban. Áramkimaradás esetén az alkalmazás és a kommunikáció
a felügyeletet végzô személyzet beavatkozása nélkül újraindítható.

Kompatibilitás

A szoftver telepíthetô az ipari környezet igényeinek megfele-
lô ipari számítógépre, valamint irodai számítógépekre egy-
aránt. Az egyes munkafüzeteket és az MX Sheet beállításait
jelszóval védhetjük.

Alkalmazás

Az MX Sheet már számtalan magyarországi termelôvállalatnál
bizonyította hatékonyságát, legyen szó mérésadatgyûjtésrôl,
vagy a termelési adatok ellenôrizhetôségérôl.

Irodai alkalmazás Operációs rendszer

Microsoft Excel 2000/2002/2003/2007 Windows 98/NT 4.0/2000 Professional/
XP Professional és Home Edition/Vista

3. ábra. „Kézfogás” PC és PLC között
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