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Rexroth'un akıllı yazılım fonksiyonları, üretkenliği 
artırır ve know-how'ı korur 
Açık Kaynak Mühendisliği sayesinde gelişmiş işlevlere sahip                                             

CNC sistem çözümü IndraMotion MTX 

 

Açık Kaynak Arayüzü, OEM'lerin kendi fonksiyonlarını gerçekleştirebilmesine ve akıllı telefonlar ve tabletler 

gibi cihazların makine konseptlerine sorunsuz olarak entegre edilebilmesine olanak tanır. 

Açık Kaynak Mühendisliği ile Rexroth, bileşim teknolojileri otomasyonu 

alanında oluşan boşluğu kapatarak klasik PLC programlamasını geliştiriyor. 

Açık standartlar, yazılım araçları ve fonksiyonel araç kitleri sayesinde 

mühendislik verimliliğini artırıyor. Rexroth artık makine üreticilerine bağımsız 

olarak kendi yazılım fonksiyonlarını oluşturma seçeneği sunuyor ve böylece 

tanımlanmış arayüzler aracılığıyla gerçek zamanlı olarak kontrol erişimi 

sağlamalarını sağlıyor. Bu yüzden CNC uzmanları Açık Kaynak Arayüzü ile 

birlikte Rexroth kontrol ürünleri için yeni bir arayüz teknolojisi sunuyor. 

OEM'lerin özel fonksiyonlar yaratmalarını ve böylece kendilerini rekabetin 

önünde tutmalarını sağlıyor. Açık Kaynak Arayüzü, aynı zamanda akıllı 
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telefonlar ve tabletler gibi cihazların makine konseptlerine sorunsuz olarak 

entegre edilebilmesine olanak tanıyor. Bu akıllı cihazlar için hazırlanan 

uygulamalar, servis teknisyenlerinin makine analizlerini uzaktan kablosuz 

yapabilmesine olanak sağlıyor. Geniş yelpazedeki fonksiyon araç kiti 

seçenekleri ile Rexroth, yazılım alanındaki uygulama bilgisini modelleyerek 

makine üreticilerine sadece parametrelendirmeyi bırakıyor. Hacimsel 

hataların giderilmesi için oluşturulan yeni IndraMotion MTX vcp fonksiyon 

araç kiti ile ise Rexroth'un CNC'si tüm makine parkurundaki mekanik 

yanlışlıkları otomatik olarak düzeltiyor. Pozisyon, düzlük, rotasyon ve diklik 

sapmalarının üç boyutlu olarak dengelenmesi, büyük hacimli bileşenler söz 

konusu olduğunda özellikle bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sınır 

değerleri aşan hatalar, bu tip durumlarda oldukça maliyetli olabiliyor. Gerekli 

dengeleme değerleri, bir lazer enterfrometre tarafından kaydedilir ve 

performans kaybı olmadan süreçte, sistem ofsetlerini kontrol eden tablolara 

kaydedilir. Makine alanı ne kadar büyük olursa, yazılım fonksiyonunun 

düzeltme etkisi de o kadar önemli olur. IndraMotion MTX vcp, 

uygulamalardaki hacimsel doğruluğu %90'a kadar iyileştirilebiliyor. 

Takım tezgahlarında yazılım fonksiyonlarının öneminin artması, buna paralel 

olarak bilgi korunmanın öneminin artması anlamına geliyor. IndraMotion MTX 

şifreleme fonksiyon araç kiti ile, makine üreticileri ve kullanıcılar artık kullanıcı 

programlarını izinsiz üçüncü taraf erişimlerine karşı korumak için bir yönteme 

sahip. Kullanıcılar makinede şifrelenmiş programları seçip çalıştırabilir. Aynı 

zamanda program kodu kontrol üzerine, özel bir okunamaz formatta 

kaydedilir. Şifreleme ayrıca belirli kontrol donanımlarına da bağlanabilir. 

Böylelikle şifrelenmiş programlar sadece bir tek makinede çalışır. Şifrelenmiş 

dosyaların sadece makineye aktarılması yeterlidir. Herhangi bir parametre 

veya yazılım müdahalesine gerek yoktur. Makine kullanıcılarına global bir 

üretim ağı ile know-how'larını korumak için verimli bir yöntem sunar. 

Rexroth, makine güvenliği alanında ekonomik verimliliği ve kullanılabilirliği 

artırmak için ilave seçenekler sunar. CNC sistem çözümü Açık Kaynak 

Mühendisliği ortamından emniyet fonksiyon modülü ile genişletilmiştir ve 

Emniyet PLC SafeLogic'in programlama süresini ve çalışmalarını azaltır. 

Çünkü süreç modifikasyonları emniyet kontrolü üzerinde hiçbir geri bildirim 

etkisine sahip değildir ve böylece asgari süre ve çaba ile makine üreticilerinin 

kontrol ünitesinden güvenli tahrike kadar standartlaştırılmış emniyeti 

gerçekleştirmesini mümkün kılar. Rexroth, kontrol ünitesine entegre edilmiş 

IndraMotion MTC cta/ega yazılım yardımcısı ile kullanıcıların artan enerji 

verimliliği taleplerini karşılar. Her makine hareketinin süresini ve enerji 

tüketimini analiz eder. Bu veritabanı daha sonra, bir yandan maksimum 
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üretkenliği korurken diğer yandan enerji verimliliğini artırmak için 

programcıların hareket kontrolünü optimize etmelerine olanak tanır. 

Bosch Rexroth Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla 

başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 

adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla 

bugün, 120.000 m
2’
lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch 

Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla 

birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri 

vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler 

ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya 

pazarlarına ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve 

kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi 

bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri 

geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika 

Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama 

deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli 

tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek 

kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2013 yılında, 80'in üzerindeki lokasyonda 36.500’ü 

aşkın çalışanıyla yaklaşık 5,7 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi 

Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında faaliyet gösteren altı ayrı 

şirketi kapsamaktadır. Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir 

temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk fabrikasını ise 1972 yılında Bursa’da 

kurmuştur. Bosch Türkiye, 2013 yılsonu itibarıyla 8 bini aşkın çalışanı, 1,5 milyar avro 

cirosu ve 1,1 milyar avro’luk ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen 

tedarikçilerden biri olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün ve 

hizmetleri, yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam kalitesini 

artırmak için tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya çapında “Yaşam için 

teknoloji’ sağlamaktadır.  

 Bosch Grubu; Robert Bosch GmbH’ı, 360’den fazla alt kuruluşunu ve 50’den fazla 

ülkede bulunan yerel şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları 

buna dâhil edildiğinde Bosch, yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya 

http://www.boschrexroth.com.tr/
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çapındaki bu gelişim, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. 

2014 yılı finansal verilerine göre, yaklaşık 290.000’dan fazla çalışanla 48,9 milyar 

avro ciro gerçekleştirilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2014 yılında 

dünya çapında yaklaşık 4.800 adet patent için başvuruda bulunulmuştur. Tüm ürün 

ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch, yenilikçi ve faydalı çözümleri sayesinde 

yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.  

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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