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MITSUBISHI
Číslicové řídicí systémy



Naši zákazníci s velkými výrobními linkami dosahují
maximálního snížení celkových provozních nákladů.

Optimalizace zisku na základě maximálního
snížení celkových provozních nákladů

(TCO: Total Cost of Ownership)

Efektivní
Výroba Efektivní

Údržba

Efektivní
Návrh

- Optimální snížení doby cyklu
- Bezproblémové napojení na informační

systémy vyšších úrovní

- Výrazné snížení celkových nákladů
na projekt a uvedení do provozu

- Modulární programování
- Opakované využití stávajících programů
- Jednotná obsluha
- Centrální správa dat

Absolutní
spolehlivost

Výrobní linky se
solidním výkonovým

potenciálem
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- Integrace nejvyspělejších komponentů systému
řady MELSEC Q

- Dokonalé diagnostické funkce
- Efektivní zálohování dat

Zkrácené doby cyklu využitím řídicích jednotek
kompatibilních s platformou FA

Optimalizovaná integrace vzájemných rychlostí při vícenásobné komuni-
kaci mezi procesory programovatelných automatů PLC a CNC kontrolérů
vhodná pro použití u velmi rychlých systémů.

Optimalizovaná systémová struktura opírající
se o technologie kompatibilní s platformou FA

Datová komunikace přizpůsobená provozním požadavkům.
Jednolité vývojové prostředí umožňuje vytváření aplikací
jdoucích až za hranice komponentů FA.

Návrh systému Programování Testování/uvedení do provozu Provoz/údržba

C70 (CNC pro výrobní linky) 16,8 k řádků/min

C64 (CNC pro výrobní linky) 8,4 k řádků/min

asi 3,5 krát

asi 6 krát

asi 13 krát~ ~

ERP

MES

Řízení Konstrukce Datová síť

Konsolidovaná správa datSpolehlivý
Servis po celou
dobu životnosti

Inovační
Výrobky využívají

nejnovější technologie

Řízení projektových dat
Schématický návrh systému
Konfigurace datové sítě
Nastavení modulů

Integrované programování
Programování návěští.
Křížové odkazy.

Simulace
Monitorování
Diagnostika

Zálohování/obnovení
Správa historie
Bezpečnostní nastavení
Jazyková kompatibilita

Všechny potřebné funkce jsou zde
sloučeny pro každou vývojovou fázi.
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Vysokorychlostní datový přenos mezi
PLC-CPU a CNC-CPU

Vysokorychlostní komunikace mezi více jednotkami CPU
Optimalizace doby cyklu na základě rychlé a efektivní výměny dat

mezi všemi CPU. Neomezené nasazení konvenčních modulů ze
systému série Q.

Až 3,5 násobné zvýšení výkonu vzhledem k účinnosti sady
základních příkazů u konvenčních modulů!

Nový systém Q-PLC
Výrazně zrychlené zpracování dat v CPU až na 3,5 násobek

výkonu konvenční sady základních příkazů.
Zároveň zkrácení doby scanu.

Výkon sady základních
příkazů

Nový model Q-PLC
Konvenční PLC

Výkon při výpočtech
s pohyblivou řádovou čárkou

Nový model Q-PLC
Konvenční PLC

Hodnota PCMIX
Nový model Q-PLC
Konvenční PLC

Výkonnost interpolačních výpočtů byla ve srovnání s
konvenčními modely zdvojnásobena!

CNC-CPU s vysokým výkonem
Výkon CNC-CPU se téměř zdvojnásobil. Zvýšení produktivity bylo

dosaženo pomocí integrace vysokorychlostní sběrnice řídicí jednotky
NC do platformy FA i komunikace s nadřazenými řídicími úrovněmi.



Číslicový řídicí systém C70 pro výrobní linky v

Firma Mitsubishi Electric koncentrovala veškeré své znalosti
a svá řešení z oblasti průmyslové automatizace do této jednotky CNC,
která je nyní optimálně vybavena pro řízení
obráběcích strojů zařazovaných do výrobních linek.

Napájecí napětí PLC-CPU GOT

AC 100 – �40 V DC �4 V �6,4 cm/10,4 palcový model 30,7 cm/1�,1 palcový model 38,1 cm/15 palcový model
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<C70>

automobilovém průmyslu

CNC
řízení

Napájecí
napětí PLC

Konvenční (CNC C64) Jednotka: mm

I/O datová síť Sběrnice modulů Pohony
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Vylepšení základních funkcí ve značném rozsahu (High Gain Control II)

Zvýšení základního výkonu u řady MDS-D/DH (zdvojnásobení dosavad-
ního výkonu) a maximalizace výrobního potenciálu řízených strojů.

Porovnávání bezpečnostních signálů

Přivedením bezpečnostních signálů dvěma oddělenými způsoby je
možné porovnávat vstup/výstupní signály ve dvou procesorových
jednotkách CPU (zdvojené srovnávání). Bezpečnostní signály je možné
také generovat jako výstupní signály vedené oddělenými trasami.

Hlídání otáček

Zadání otáček a zpětná vazba otáček jsou kontrolovány dvěma CPU
(zdvojená kontrola). Provoz s otáčkami pod hranicí bezpečných otáček
je možný i při otevřených dveřích stroje.

Často používaná metoda paralelní regulace

Nabídka výběru mezi předvolbou polohy, otáček nebo proudu pro
synchronní regulaci umožňuje optimalizovat regulaci i způsob hodnoty
proudu s ohledem na strukturu a konfiguraci obráběcího stroje.

DDC (Direct Detect Compensation)

Osa ovládaná servomotorem rozeznává a koriguje odchylky vřetene
přímo přes datovou síť. To umožňuje zkrátit dobu řezání závitů zvýšením
otáček a snížením časové konstanty.

Výsledkem je vysoká přesnost
a rychlá reakce servopohonů

a vřetenových pohonů.

Velmi přesný snímač otáček vřetene

Otáčky vřetene:
3000 ot/min
Synchronizační chyba:
max. 20 impulzů

Otáčky vřetene:
4000 ot/min

Synchronizační chyba:
max. 20 impulzů

Informace o poloze vřetene

Minimalizace synchronizační chyby

Vysokorychlostní optická sběrnice

Skutečná hodnota rychlosti zpětné vazby je
pro každou osu. Další zlepšení synchronizace
os přináší řízení High Gain Control.

Servopohon (pro dvě osy) Servomotor Použití synchronního řízení
s příkazem otáček

Jednotka C70

Primární
předvolba
polohy

Sekundární
předvolba polohy

Vytvoření NC
příkazu

Regulace
polohy

Regulace
rychlosti

Regulace
proudu

Měnič

Regulace proudu
s krátkou odezvou

Vysokorychlostní
servomotor

řada HF/HF-H

Modul C70 Servo Vřeteno

Srovnání pro servoregulaci a regulaci vřetene

Efekt řízení typu High Gain Control II (předvolby R: 100 mm, F: 8.000 mm/min)

Konvenční řada MDS-D/DH

Přesnost 4,0 µm Přesnost �,5 µm
Zvýšená
přesnost
150 %

o 25%
kratší

PLC-CPU (Q0 x UD(H) CPU)

CNC-CPU (Q173NC CPU)

Bezpečnostní modul
(Q173 SXY)

PLC-CPU

PLC stroje

PLC pro bezpeč-
nost uživatele

Porovnávání s vstup/
výstupními signály NC

Bezpečnostní modul (Q173 SXY)

Bezpečnostní signál

PLC
Bezpečnostní

výstupní signál

Bezpečnostní
výstupní
signál NC

Zadání
polohy/otáček

Proud
pohonu

Enkodér

Servoregulace

CNC-CPU

NC generuje při porovnání
chybový signál

PLC generuje při porovnání
chybový signál

Signál NC

Signál PLC

Zpětná vazba pro skutečnou

hodnotu otáček

Polohová
zpětná vazba

Zpětná vazba pro

skutečnou hodnotu otáček

Primární osa

Primární osa (řídicí osa-Master)

Přímé odměřování -

pravítka

Sekundární osa

(řízená osa-Slave)

CNC-CPU

PLC pro bezpeč-
nost uživatele

Porovnávání s vstup/
výstupními signály PLC

PLC-CPU

Hlídání
otáček

Hlídání zpětné
vazby otáček

Hlídání
předvolby otáček

CNC-CPU

Hlídání
otáček

Hlídání zpětné
vazby otáček

Hlídání
předvolby otáček

M
atchfeedback

Nejrychlejší regulace proudu na světě
Vysokorychlostní servomotor

(a zesilovač)
Velmi přesný enkodér

Konvenční model High Gain Control

NOVÝ (MDS-D/DH) High Gain Control II

Základní
výkon

Téměř
dvojná-
sobný
výkon

Konvenční série MDS-D/DH

Velmi přesný enkodér
(Servo)
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Výrobní linka a datová síť

Řízení výroby/linky

Řízení provozu

Řízení obráběcích
strojů

Programové nástroje

Technické údaje

ANDON Databanka

Podniková IT síť

Datová síť pro řízení procesu

CNC CNC CNC

Obráběcí stroj Obráběcí stroj Obráběcí stroj

Výkonný a rychlý
přenos dat
po Ethernetu

Synchronizovaná
komunikace po
MELSECNET/H atd.

Náklady na
kabeláž sníženy
použitím CC-Link atd.

GX Developer

- Univerzální programovací nástroj pro PLC
na bázi Windows®, který umožňuje zvýšit
pracovní účinnost ve fázi návrhu, při testo-
vání i následné údržbě.

- Umožňuje programování PLC pomocí
seznamu instrukcí, kontaktních schémat,
v jazyku pro sekvenční funkční diagramy
a ve formě strukturovaného textu.

GT Designer 2 Verze �

- Nástroj pro generování uživatelských
obrazovek pro grafické operátorské panely
typu GOT.

- Běží pod Windows® a nabízí toto
výkonné prostředí k tvorbě vlastního
vzhledu obrazovek.

- Využití hotových objektů a grafik na zvolené
obrazovce zkracuje dobu vývoje.

MS Configurator

- Tento nástroj používá vyspělé algoritmy
k automatické optimalizaci nastavení
u servopohonů bez použití speciálních
měřicích přístrojů. Nástroj MS Configurator
můžete také použít k snímání charakteristik
při měření na stroji během oživování.

* Nastavení zesílení pro regulační
smyčku rychlosti

* Nastavení časových konstant
* Nastavení zesílení pro polohovou

regulační smyčku
* Nastavení mrtvého chodu
* Kompletní seřízení
* Měření frekvenční odezvy

Klasifikace
C70

M L

Počet řízených os

Počet řízených základních os ( NC osy) 3 2

Max. počet řízených os (NC + vřetena + PLC) 16 16

Max. počet NC os (celkový počet pro systém) 16 16

Max. počet vřeten 7 4

Max. počet PLC os 7 7

Max. počet simultánně interpolovaných os 4 4

Max. počet NC os v systému 8 8

Počet řídicích systémů
Standardní počet systémů 1 1

Max. počet systémů Δ7 Δ3

Funkce PLC

Kapacita programové paměti (k kroků) Výběr z 30/40/60

Max. počet uložených souborů 1�4 souborů

Počet I/O adres 4096 bodů

Použitelné příkazy 354

Sběrnice Feldbus Sběrnice Feldbus Sběrnice Feldbus



Neuerscheinung März 2008. Soweit auf den einzelnen Seiten dieses
Katalogs nichts Anderes vermerkt ist, bleiben Änderungen,

insbesondere der angegebenen Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.

Die technischen Angaben der in diesem Katalog aufgeführten Produkte dienen der
allgemeinen Information. Bei Montage, Betrieb und Wartung sind die Betriebsanlei-
tungen und die auf den Produkten angebrachten Hinweise unbedingt zu beachten.

Achtung! Sicherheitshinweis:

Výrobní závod Mitsubishi Electric Nagoya-Works je certifikován
podle norem ISO 14001 - Systém environmentálního
managementu a ISO 9001 - Systém managementu jakosti.

Upozornění! Bezpečnostní pokyny
Technické údaje k výrobkům uvedeným v tomto katalogu jsou pouze obecného
charakteru. Při montáži, provozu a údržbě dodržujte bezpodmínečně návody
k provozu a pokyny umístěné na výrobku.

Nové vydání z března �008. Pokud není na jednotlivých stránkách
tohoto katalogu uvedeno jinak, pak si vyhrazujeme právo na

změny, zvláště pak u uvedených hodnot, rozměrů a hmotností.


