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Mitsubishi Electric, Yeni Genel Amaçlı AC Servo ve Hareket Kontrol 

Ünitesinin Lansmanını Gerçekleştirecek 

Sektörde lider performans ve dünyada ilk kez CC-Link-IE TSN ile uyumluluk avantajı 

TOKYO, 7 Mart 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün yeni bir servo sistemleri 

serisinin—Genel Amaçlı AC Servo MELSERVO J5 serisi (65 model) ve iQ-R Serisi Hareket Kontrol Ünitesi 

(7 model)—lansmanını 7 Mayıs’tan itibaren gerçekleştireceğini açıkladı. Dünyada bir ilk
1
 olacağı belirtilen 

bu servo sistem ürünleri serisi, CC-Link IE TSN
2
 yeni nesil endüstriyel açık ağını desteklemek üzere 

tasarlandı. Sektörde lider performans (servo güçlendirici frekans yanıtı
3
 vs.) ve CC-Link IE TSN ile 

uyumluluk özellikleriyle öne çıkan bu yeni ürünler, makine performansının geliştirilmesine katkıda 

bulunacak ve akıllı fabrika çözümlerinin gelişimini hızlandıracak.  
1 7 Mart 2019 tarihli Mitsubishi Electric araştırmasına göre 
2 21 Kasım 2018’de CC-Link Partner Association tarafından açıklanan spesifikasyonlara dayalı olarak geliştirilen ve zaman 

senkronizasyonu aracılığıyla farklı protokollerin tek bir ağ üzerinde bulundurulmasını sağlamak üzere TSN teknolojisini 
kullanan Ethernet tabanlı endüstriyel ağ. 

3 Motorun sine-dalga komutunu izleyebileceği maksimum frekans 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Özellikler 

1) Daha yüksek makine hızı ve kesinlik sağlayan sektörde lider performans 

- 3.5 kHz frekans yanıtı sağlayan servo güçlendiriciler, üretim ekipmanlarının çevrim süresinin 
azaltılmasına yardımcı olur. 

- Sektörde lider
1
 yüksek çözünürlüklü kodlayıcılarla (67,108,864 atım/rev) desteklenen servo motorlar, 

stabil konumlandırma için tork değişimini azaltır. 

2） Verimlilik artışı için CC-Link-IE TSN ile yüksek hızlı iletişim 

- CC-Link-IE TSN’yi destekleyen dünyanın ilk
1
 hareket kontrol ünitesi, 31.25μs operasyon çevrim 

süresine erişir.  

- Görüntü sensörleri ile diğer bağlı cihazlar arasında CC-Link-IE TSN ile kurulan yüksek hızlı 
senkronize iletişim genel makine performansını arttırır. 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

HALKLA İLİŞKİLER DEPARTMANI 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japonya 

 

MELSERVO-J5 Series 
MELSEC iQ-R Series 

Motion Control Unit 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/


 

 

3) Yeni HK serisi servo motorlar makine değerinin arttırılmasına katkıda bulunur 

- HK döner servo motorlar, hem 200V hem de 400V servo güçlendiricilere bağlanabilir. Ayrıca düşük 
kapasiteli bir servo motorun yüksek kapasiteli bir servo güçlendiriciyle bağlanması gibi kombinasyonlar 
daha yüksek hıza ve torka ulaşılmasını sağlar. Esnek sistem konstrüksiyonu sayesinde makine üreticileri 
için daha fazla tasarım özgürlüğü tanır.  

- Bakım işlemlerini azaltmak için döner servo motorlarda sektörün en küçük
1
 bataryasız mutlak 

kodlayıcısı kullanıldı. Mitsubishi Electric’in geliştirdiği bu kodlayıcıya kendinden enerji üreten 
benzersiz bir yapıyla enerji sağlanıyor.   

- Kurulum sırasında zaman ve mekandan tasarruf etmek için servo motorlar için enerji ve kodlayıcı 
bağlantıları tek bir kablo ve konektörden oluşacak şekilde sadeleştirildi.  

 

4) Esnek sistem konfigürasyonu için çoklu endüstriyel açık ağlarla bağlantı 

- Çoklu endüstriyel açık ağlara bağlanabilen servo güçlendiriciler, kullanıcıların istedikleri ağı seçmelerine 
veya mevcut sistemlerine bağlanmalarına izin vererek esnek ve optimum sistem konfigürasyonunun 
hayata geçirilmesine olanak sağlar. 

 

Satış Takvimi 

Ürün Adı Model  
Satış 
Tarihi 

FY2019 için Satış 
Hedefi 

General Purpose AC Servo Amplifier 
MELSERVO-J5 series 

MR-J5-G ve 22 başka 
model 

7 
Mayıs’tan 

itibaren
4
 

500.000 ünite 
MELSERVO-J5 series compatible 

Rotary Servo Motors 

HK-KT ve  

45 başka model 

CC-Link IE TSN compatible 

iQ-R Series Motion Unit 

RD78G ve 

7 başka model 
4 Bölgelere göre satış tarihleri için lütfen yerel Mitsubishi Electric Satış Ofisinizle görüşün. 

 

Temel Bilgi 

Mitsubishi Electric servo sistemleri, sektörde lider performansı ve esnek uygulama uyumluluğu sayesinde 
dünyanın dört bir yanından müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Örneğin, 2012’de satışa sunulan 
MELSERVO J4 serisi, ileri tek tuşla ayarlama ve sektörde bir ilk olan 3 akslı servo güçlendirici gibi önemli 
özellikler içeriyor.  

Mitsubishi Electric, şimdi de yeni nesil bir endüstriyel açık ağ olan CC-Link-IE TSN’yi destekleyen 
dünyanın ilk servo sistemi MELSERVO-J5’in lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. MELSERVO-J5, 
bir önceki MELSERVO-J4’un temel özellikleriyle sektörde lider performansı birleştiren inovatif bir servo 
sistem. Mitsubishi Electric, farklı ürün çeşitleri ile kestirimci bakım ve uç hesaplama gibi geliştirilmiş 
özellikler sayesinde sektörde en üst düzey performansa ulaşmak için çalışmalarda bulunarak müşterinin 
toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürürken aynı zamanda IoT ve akıllı fabrikaların ivme kazanmasına 
da katkıda bulunmayı amaçlıyor.  

Diğer Temel Özellikler 

1) DC ortak veri yolu konfigürasyonu sayesinde enerji verimliliğini destekler 

- DC ortak veri yolu sistemi
5
 birden çok servo güçlendiricinin ve basit bir dönüştürücünün (isteğe 

bağlı) arasında bağlantı kurulmasıyla kolaylıkla konfigüre edilebilir. Hız düşüşü sırasında yeniden 
oluşturulan enerji diğer motorlarda kullanılarak enerji tasarrufu sağlanabilir.   

5 Motor sürüşü için enerjinin depolanmasında ihtiyaç duyulan yoğunlaştırıcının birden çok servo güçlendirici arasında 

paylaşıldığı sistem. 

2) Yeni hareket kontrol ünitesiyle daha yüksek sistem genişleme imkanı 

- Donanım ve yazılım optimizasyonu sonucunda, her bir hareket ünitesinde maksimum kontrol 
edilebilir aks sayısının 64’ten 256’ya çıkarılması sayesinde sistemde daha yüksek genişleme imkanı 
sunar.  

 



 

 

3) Geliştirilmiş GX Works3 mühendislik aracıyla TCO’da ekstra düşüş 

- PLCopen
 6 

hareket kontrol fonksiyon bloku kütüphanesi, hızlı program uygulama imkanı sunar.  

- Yeni geliştirilen GX Works3 mühendislik aracı programlamayı sadeleştirir.  

- Mevcut hareket CPU programları korunabilir. Mitsubishi Electric’in önceki modelleriyle uyumludur.  
6 IEC 61131-3 (JIS B 3503) standardı aracılığıyla endüstriyel kontrol programlamasında verimliliği arttıran bağımsız organizasyon 

4) Bağlı sürüş sistemlerinin kestirimci bakımında kullanılan ileri AI teknolojisi 

- Bilyeli vida, dişli veya kayış gibi bağlı aktüasyon parçaları için kestirimci bakım teşhisine ilişkin 

çalışmalarda bulunmak üzere Mitsubishi Electric’in orijinal kompakt AI teknolojisinden yararlanan 

yeni MELSERVO J5 güçlendiriciler, makine değerinin artmasına ve TCO’nun düşürülmesine 

katkıda bulunur. 

- İleri kestirimci bakım kapsamında, hareket kontrol ünitesine bağlı güçlendiriciler de dahil olmak 

üzere makine statüsündeki trendler izlenir ve bu bilgiler Edgecross’un
8 

sağladığı daha üst düzey 

sistemlere aktarılır. 
7 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology 

(Mitsubishi Electric’in AI’sı ile En Yeni teknoloji)  
8 Uç hesaplama alanında FA ve IT ile birlikte çalışmak üzere tasarlanan Japonya kökenli açık ağ yazılım platformu. 

 

Çevreye Katkı 

Bu bültende açıklanan ürünler, optimize üretim uygulamalarıyla enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı 
olarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacaktır.  

Maisart Hakkında 

Maisart, Mitsubishi Electric’in aralarında kompakt yapay zeka (AI), otomatik tasarım derinlemesine öğrenme 

algoritması ve ekstra verimli akıllı öğrenme AI uygulamalarının da bulunduğu tescilli yapay zeka (AI) 

teknolojisini tek bir çatı altında topluyor. Maisart “Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in 

technology” (Mitsubishi Electric’in AI’sı ile En Yeni teknoloji) ifadesinin kısaltmasıdır. Şirket, “Orijinal AI 

teknolojisiyle artık her şey akıllı” şeklindeki kurumsal önermesi kapsamında, cihazları daha akıllı ve hayatı 

daha güvenli ve sezgisel hale getirmek için orijinal AI teknolojisinden ve modern hesaplama sistemlerinden 

faydalanıyor. 

 

PLCopen, PLCopen Japan’ın tescilli ticari markasıdır. 

Edgecross Consortium, Edgecross ticari markasının tescili için başvuru işlemlerini sürdürmektedir.  

Maisart, Mitsubishi Electric Corporation’un tescilli ticari markasıdır. 

Ethernet, Xerox Corporation’un tescilli ticari markasıdır. 

Bu metinde ifade edilen diğer şirket ve ürün isimleri, ilgili kuruluşların ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 

### 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 100 yıla 

yakın tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici 
elektronik cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve 
elektronik donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul 

edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” 
doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmak ve toplumu teknolojileriyle 
zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2018’de sona eren mali yılda 4,444.4 milyar yen (IFRS’ye 

göre 41.9 milyar US$*) konsolide grup satışı gerçekleştirdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 
www.MitsubishiElectric.com 

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2018’de ilan ettiği 1 USD = 106 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 

 


