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Infostrada pomiędzy automatyką a IT 
Dostęp do systemów sterowania z dowolnego języka programowania dzięki 

Open Core Engineering 

 

Szybkie wykrywanie i analizowanie danych produkcyjnych bezpośrednio z maszyny, przy 

użyciu aplikacji Excel pakietu Office.  

Kontrola produkcji, identyfikowalność, zapewnienie jakości i koncepcja 

Przemysłu 4.0 wymagają intensywnego przepływu informacji w obu 

kierunkach pomiędzy światem automatyki a światem IT. Oferowana 

przez firmę Bosch Rexroth platforma Open Core Engineering z 

technologią Open Core Interface znacznie upraszcza taką wymianę 

informacji. Użytkownicy mogą obecnie uzyskać dostęp do wszystkich 

informacji zawartych w sterownikach maszyny nawet nie mając żadnej 

wiedzy o sterownikach PLC dzięki dobrej znajomości programów i 

języków programowania. 

Szybkie wykrywanie i analizowanie danych produkcyjnych bezpośrednio z 

maszyny, przy użyciu aplikacji Excel pakietu Office. W sytuacjach, gdzie 

dotąd użytkownicy maszyn musieli zamawiać u dostawców usług 

informatycznych kompleksowe prace programistyczne, obecnie mogą 

napisać proste makro w dobrze znanym języku Visual Basic for Applications 

(VBA). Technologia Open Core Interface umożliwia bezpośredni dostęp do 

danych w sterownikach i napędach maszyny. Nie jest do tego potrzebna 

wiedza o sterownikach PLC ani dokonywanie jakichkolwiek zmian w ich 

oprogramowaniu. 
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Oznacza to obniżenie kosztów oraz zwiększenie elastyczności gromadzenia i 

analizy danych produkcyjnych zgodnie z wymogami zewnętrznymi w 

stosunku do obszaru automatyzacji maszyn. Nowa technologia interfejsu 

udostępnia odpowiednie biblioteki funkcji w postaci instalowanego pakietu 

SDK dla różnych środowisk programistycznych. Open Core Interface 

obsługuje nie tylko VBA, lecz także normalne języki programowania 

wysokiego poziomu, takie jak C/C++ czy C# (.NET), a także wszystkie 

środowiska programistyczne dzięki integracji z bibliotekami Microsoft COM. 

 

Prosta struktura protokołu Open Core Interface oraz jego integracja z 

rdzeniem sterownika zapewniają odpowiednią wydajność przetwarzania 

przez sterowniki maszyn nawet w przypadku transferu dużych ilości danych. 

Dzięki temu sterownik może nadal pracować z pełną wydajnością bez 

efektów ubocznych. Korzystając z łącza Ethernet, użytkownik może np. 

sprawdzić zużycie energii przez wszystkie maszyny, bez zakłócania 

normalnej pracy, ze szczegółowością na poziomie poszczególnych 

siłowników, a także analizować dane o dostępności na potrzeby wyliczenia 

ogólnej efektywności wyposażenia bądź zarządzać danymi produkcyjnymi w 

sposób zdecentralizowany, z arkusza Excel. 

 

Dzięki temu Open Core Interface umożliwia ekonomiczne zintegrowanie 

systemów sterowania ruchem IndraMotion MLC i IndraMotion MTX oraz 

rodziny programowanych sterowników Bosch Rexroth IndraLogic XLC z 

systemami IT. Otwiera to potencjał, który może być zrealizowany natychmiast 

w drodze stopniowego wprowadzania procesów Przemysłu 4.0, nawet w już 

zainstalowanych środowiskach produkcyjnych. 

 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 

liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2014 roku 

obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 33 700 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku 

http://www.boschrexroth.pl/
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obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 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 stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch 

zgłosił ok. 5 400 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w 

zakresie badań i rozwoju w 115 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi 

Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy 

technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Orzech 

tel.: +48(22) 738 18 76 

pawel.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) 275 55 00, 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. Tyniecka 17, 52-407 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse

