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Informacja prasowa  

Open Core Engineering – innowacyjna koncepcja dająca 
niespotykaną dotychczas swobodę programowania  
 

 

Koncepcja Open Core Engineering zmienia reguły gry dla producentów maszyn  i uniezależnia 

tworzenie funkcji automatyzacyjnych od języka programowania i stosowanych platform 

sprzętowych. 

Open Core Engineering umożliwia producentom maszyn samodzielne 

opracowywanie innowacyjnych funkcji poprzez bezpośredni dostęp do 

sterownika. 

Tworząc oprogramowanie na urządzenia i systemy, producenci maszyn 

muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Oprócz poprawy efektywności 

automatyki opartej na sterownikach PLC, coraz ważniejsze staje się 

tworzenie zindywidualizowanych funkcji software’owych w celu wyróżnienia 

się na tle konkurencji. 

Tutaj właśnie nowe możliwości dają nowoczesne technologie informatyczne. 

Inżynieria oparta na standardzie IEC 61131-3 dochodzi bowiem do granic 

swoich możliwości. Z tego powodu firma Bosch Rexroth wprowadza Open 

Core w celu połączenia sterowników PLC z rozwiązaniami IT, dając 

programistom więcej swobody w procesie tworzenia oprogramowania. W 

efekcie producenci maszyn mogą samodzielnie tworzyć zindywidualizowane 

funkcje programistyczne oraz integrować systemy IT oparte na językach 
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wysokiego poziomu z tworzonymi przez siebie rozwiązaniami w obszarze 

automatyki. Dobrym przykładem w tym względzie jest integracja narzędzi 

symulacyjnych(LabView czy Matlab) lub stosowanie urządzeń przenośnych 

(takich jak coraz bardziej popularne smart fony czy tablety) z aplikacjami 

stworzonymi pod konkretną aplikację. Dodatkowo, interfejs Open Core 

umożliwia integrację z systemami zarządczymi MES (Management execution 

system). Co więcej, proces tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań jest 

dużo prostszy i tańszy niż wcześniej. 

Szeroki dostęp do sterownika z użyciem różnych urządzeń i języków 

programowania 

Dzięki interfejsowi Open Core producenci maszyn mogą dowolnie wybierać 

platformę, na której ma działać dana aplikacja – komputer osobisty, sterownik 

lub urządzenie przenośne – oraz język programowania: od C/C++, C# (.NET), 

Visual Basic, VBA (Office), LabView, Objective-C i Java aż po wszelkiego 

rodzaju Aplikacje programujące umożliwiające integrację bibliotek Microsoft 

COM. Mogą oni nawet tworzyć zindywidualizowane funkcje kontrolne dla 

aplikacji działających w czasie rzeczywistym i niezależnie od programu 

sterującego. Oznacza to, że programiści mogą wykorzystywać języki 

wysokiego poziomu do pisania własnych aplikacji, które będą uruchamiane – 

jako programy niskiego poziomu działające w czasie rzeczywistym 

(bezpośrednio na PLC) lub na niedziałających w czasie rzeczywistym 

urządzeniach zewnętrznych, takich jak komputery, smartfony, tablety. Dzięki 

temu producenci maszyn mogą samodzielnie tworzyć innowacyjne funkcje, a 

przy okazji lepiej chronić własny know-how. 

Przykłady aplikacji: urządzenia przenośne 

Interfejs Open Core obsługuje systemy operacyjne Apple iOS i Google  

Android, dwa najważniejsze obecnie systemy operacyjne na smartfony i 

tablety. Duża penetracja rynku przez te urządzenia w połączeniu z 

innowacyjnymi i wygodnymi koncepcjami ich obsługi, jest powodem 

poważnego zainteresowania ze strony producentów i użytkowników maszyn, 

którzy zdają sobie sprawę z tego, że przyszłość przyniesie nowe sposoby 

upraszczania i uelastyczniania komunikacji pomiędzy człowiekiem a 

maszyną. Dzięki interfejsowi Open Core producenci maszyn mogą tworzyć w 

Javie zindywidualizowane aplikacje, integrować smartfony z procesami 

automatyki oraz lepiej wspierać operatorów maszyn poprzez stosowanie 

nowych koncepcji diagnostycznych i operacyjnych. 
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Aplikacje te pracują w całości na smartfonie bądź tablecie, tak więc program 

maszynowy pozostaje nietknięty.  

Jak to działa? 

Interfejs Open Core jest dostarczany poprzez zbiór bibliotek SDK (software 

development kit). Są to biblioteki służące do komunikacji, sterowania ruchem, 

monitoringu, dostępu do parametrów, itp. Do każdej funkcji dostarczane są 

przykłady, w tym aplikacji: COM, Java, LabView, C/C++.  

Koncepcja Open Core Engineering zmienia reguły gry dla producentów 

maszyn i uniezależnia tworzenie funkcji automatyzacyjnych od języka 

programowania i stosowanych platform sprzętowych. 

Dzięki Open Core Engineering producenci maszyn mogą pracować nie tylko 

ze standardowymi językami PLC, ale także z licznymi środowiskami i 

językami programowania oraz systemami operacyjnymi. 

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth 

firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy 

i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn 

samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth 

jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty 

i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 

37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro. 

 Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około  

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem 

roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, 

Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia 

Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych 

i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 

patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im 

innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym 

świecie technologia jest „bliżej nas”. 

http://www.boschrexroth.pl/
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W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział 

firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl  

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Orzech 

Tel.: +48 22 738 18 76 

E-Mail: paweł.orzech@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


