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Büszkék vagyunk arra, hogy a Beckhoff 2019-től klímasemleges, és a Verl kör-
nyéki telephelyeken 2020. január 1-je óta zöld villamosenergiát vesz igénybe.
Legújabb fejlesztéseink között szerepel a vezérlőszekrényen kívüli automatizálás 
terén új termékcsaládot képviselő AMI812x integrált szervomotorhajtás, és a 
PC-alapú gépvezérlés terén megszerzett széleskörű tapasztalatot IP65/67-es vé-
dettséggel ötvöző, közvetlenül a gépbe építhető, ultrakompakt C7015 ipari PC.
Mindennapi életünkben egyre többet használjuk a korszerű módon kezelhető 
technológiákat, és ezek az igények az ipari vezérléseknél is felmerülnek, ezért 
írunk arról, hogyan valósítható meg a vizualizáció az Ipar 4.0 szellemében. 
A színpadgépészettel, színpadi berendezések karbantartásával és fejlesztésével, 
valamint új berendezések telepítésével foglalkozó Színpadautomatika Kft. meg-
bízást kapott a Művészetek Palotájában található Fesztivál Színpad előszínpadi 
vezérlőrendszerének felújítására és továbbfejlesztésére, melynek sikertörténetét 
Önökkel is megosztjuk.
Korszerű technológiáinak és munkatársai tapasztalatának köszönhetően  
a Beckhoff aktívan hozzájárul a koronavírus elleni harchoz. Számos projekt  
mellet különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Beckhoff csehországi leány- 
vállalata munkaerőt és termékeket biztosított a CoroVent lélegeztetőgép ki- 
fejlesztéséhez, amelynek már a tömeggyártása is elkezdődött.
Egyre több hallgató választja diplomamunkája elkészítéséhez a Beckhoff eszkö-
zeit, ezért a kiadványban egy szakdolgozatot is bemutatunk.
A koronavírus-járvány alakulását nem tudjuk megjósolni, de bízunk benne, hogy 
szeptember 24-én hagyományos keretek között meg tudjuk tartani legnagyobb 
hazai rendezvényünket, a Beckhoff Technology Day konferenciát. Az időpontot 
mindenképp jegyezzék fel, és a rendezvénnyel kapcsolatos, folyamatosan fris-
sülő tudnivalókért a későbbiekben látogassanak el a rendezvény weboldalára.
A Beckhoff gazdasági helyzete továbbra is stabil, a termelés a megszokott ka-
pacitással zajlik, termékeink továbbra is elérhetőek. Magyarországon a kialakult 
helyzetre való tekintettel a Beckhoff óvintézkedéseket vezetett be, de kollégáink 
telefonon és online továbbra is elérhetőek, és örömmel nyújtanak segítséget.
Jó egészséget és jó olvasást kívánok! 

Perecz Tamás, 
ügyvezető igazgató

Köszöntő

Tisztelt Partnerünk!

Kiadványunkkal eddig nyomtatott formában, többnyire ren-
dezvényeinken találkozhattak, a koronavírus-járvány követ-
keztében kialakult helyzet miatt azonban úgy döntöttünk, hogy 
ezentúl digitális formában is elérhetővé tesszük.
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Az elmúlt hónapokban világszerte számos ország kormánya drasztikus, de szüksé-

ges intézkedéseket tett a vírus megfékezése és az emberek védelme érdekében.

Munkatársaink, ügyfeleink és partnereink egészsége mindennél fontosabb számunk- 

ra, ezért már a járvány igen korai fázisában megfelelő higiéniai intézkedéseket 

foganatosítottunk annak érdekében, hogy kollégáink a lehető legjobb egész- 

ségvédelemben részesüljenek.

A termelés a megszokott kapacitással zajlik, azonban az ellátási láncbban felmerül-

hetnek problémák, de minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ügyfeleink 

megrendeléseit teljesítsük.

A Beckhoff magyarországi leányvállalata a kialakult járványveszélyre való tekintettel 

óvintézkedéseket vezetett be:

– a munkatársak számára engedélyezett az otthoni munkavégzés, azonban min-

den kolléga – beleértve a műszaki támogató kollégákat – továbbra is elérhető, 

egyéni kérésre örömmel nyújt segítséget telefonon és online, akár beüzemelés 

esetén is; 

– a németországi raktárkészletek előrelátó szervezésének köszönhetően 

termékeink továbbra is elérhetőek, azonban a járvány terjedése miatt kialakult 

nemzetközi helyzetre való tekintettel, a szállítási határidők megnövekedhetnek; 

– az oktatásokat határozatlan időre, további intézkedésig felfüggesztettük. 

Fontos számunkra, hogy kapcsolatban maradjunk Partnereinkkel. Továbbra is 

korlátozások nélkül, a megszokott telefonos és online elérhetőségeinken állunk 

ügyfeleink rendelkezésére. 

A Beckhoff alkalmazkodott 
a koronavírus-helyzethez
Ezen az oldalon a nevesebb nemzetközi eseményekről szoktunk beszámolni, azonban az év első felében a koronavírus-járvány elsöpörte 
a megszokott hétköznapokat, és a járványhelyzetre való tekintettel több jelentős nemzetközi konferenciát és szakvásárt is elhalasztottak.

EBEC mérnökverseny

Európa legnagyobb presztízsű hallgatók által szervezett versenyén mérnöki területen 

tanuló hallgatókból álló 4 fős csapatok mérkőztek meg március 5–6-án az elméleti 

Case Study, valamint a gyakorlati Team Design kategóriában. A Beckhoff a verseny  

egyik támogatójaként a verseny szervezéséhez és a nyertesek jutalmazásához is hozzá-

járult. Ezúton is gratulálunk a két kategória nyerteseinek, a Case Study kategóriában 

első helyezést szerző SBT csapatnak, valamint a Team Design kategóriában tovább-

jutó Joe4Prez csapatnak. Kategóriájuk győzteseként ők jutnak tovább az EBEC közép-

európai regionális fordulójába, amely Brno-ban kerül majd megrendezésre.

KLENEN konferencia `20

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az energiamenedzsment és a költség-

hatékony üzemeltetés mind kisebb magán épületeknél, mind nagyobb ipari létesít- 

ményeknél, középületeknél vagy akár egy városrész üzemeltetésénél. A fogyasztás 

hatékony ellenőrzése és szabályozása érdekében elengedhetetlen a fogyasztási ada-

tok mérése, és nagyon fontos ezek megfelelő tárolása, rendszerezése, és összegzése.  

A március 11–12. között megrendezett konferencián az erre alkalmas technológiá-

kat és alkalmazási lehetőségeket ismertettük az “Intelligens Energiamenedzsment  

a Felhőből” című előadásunk keretében.

Hazai eseménybeszámolók
A vírus következtében kialakult korlátozások hazai bevezetése előtt, még volt alkalmunk ellátogatni a KLENEN `20 konferenciára, 
valamint támogattuk a European BEST Engineering Competition mérnökverseny-sorozat helyi fordulóját.
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A beruházások intenzitásának lassulása már a 2018-as év második felében is 

világszerte érezhető volt, ami – különösen a Beckhoff gépgyártással foglalkozó 

ügyfelei körében – a 2019-es megrendelések jelentős csökkenéséhez vezetett.  

A 2020-as év elején számos piacon erőteljes helyreállás volt tapasztalható, azon-

ban a globális koronavírus-válság kirobbanásával ismét ellenkező irányú fordulat 

következett. A Beckhoff várakozásai szerint a vállalat gazdasági teljesítménye –  

a kapcsolódó beruházásokkal együtt – a járvány lecsillapodását követően többé- 

kevésbé visszaáll a korábbi szintre.

Jelen pillanatban ugyan nehéz pontosan megjósolni azt, hogy hogyan fejlődik  

a vállalat a 2020-as év folyamán, de a Beckhoff erre a pénzügyi évre is az előző 

évihez hasonló mutatókkal tervez, és óvatos, de bizakodó becslése szerint  

az értékesítés egyszámjegyű növekedése várható. 

„A 903 millió eurós globális értékesítéssel a 2019-es év kiegyensúlyozott pénzügyi 

év volt számunkra” – nyilatkozta Hans Beckhoff, a Beckoff Automation alapító-

ja, tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. „Ez kissé szokatlan volt, mivel 2000 óta  

az évi átlagos növekedés 15%-os volt. A néhány éves fellendülést követően cikli-

kus korrekcióra lehetett számítani, noha ennek a hatását mára már súlyosbíthatta 

a koronavírus-helyzet. Gyártóegységeink azonban teljes kapacitással üzemelnek, 

és megerősíthetjük, hogy ez így fog folytatódni az elkövetkezendő hónapok során 

is, valamint a betervezett munkaidő sem fog csökkenni. Amint az elkövetkezendő 

hónapokban a járvány mérséklődik, elfogadható mértékű növekedést fogunk 

tudni elérni 2020 során is. Ezzel az optimista szemlélettel a Beckhoff teljes len-

dülettel tovább folytatja összes beruházási projektjét, illetve kutatás-fejlesztési 

tevékenységét. A vállalat világszerte 4350 munkatársat foglalkoztat jelenleg, és 

ez a szám bizonyos területeken növekedni is fog” – tette hozzá Hans Beckhoff. 

Alkalmazkodás a koronavírus okozta helyzethez 

A vállalatnak sikerült megfelelően alkalmazkodnia a koronavírus következtében 

kialakult helyzethez. Továbbra is jóformán változatlan kapacitással szolgálja ki 

ügyfeleit, és készen áll újabb projektek elvállalására. A Beckhoff – világviszonylat-

ban aktív, 39 országban leányvállalattal rendelkező vállalatként – már a korai 

fázisban tudomást szerzett a COVID-19 járványról. Különösen a kínai leányvál- 

lalat tudott tapasztalatokat gyűjteni arról, hogy miként garantálható a dolgozók 

biztonsága a COVID-19 járvány idején, és hogyan tartható fenn a vállalat tevé- 

kenysége. A Beckhoff kínai munkatársainak tapasztalatai alapján a vállalat feb- 

ruár végén vezette be kezdeti intézkedéseit Németországban. Március közepére – 

ahol csak megoldható volt – minden németországi munkatárs otthonról dolgozott 

(1200 fő Németországban, illetve összességében 2100 munkatárs világszerte).  

„Az irodai feladatot ellátó munkatársak majdnem 80%-a otthonról dolgozik. 

Számos kommunikációs lehetőség segítségével az intézkedések által érintett  

összes munkatársunk ügyfeleink rendelkezésére áll” – jelentette ki Hans Beckhoff. 

A termelést fokozatosan két műszakra állították át. A gyártásban dolgozó összes 

munkatársat foglalkozási biztonsági csoportokba (potenciális fertőzési csoportok-

ba) osztották, melyek egymástól függetlenül és egymástól biztonságos távolság-

ban tudnak dolgozni.

„A társadalmi távolságtartás, illetve a szakaszos munkaidő és számos higiéniai in-

tézkedés bevezetése révén minden termelési, raktározási és ellátási funkció védelem 

alá került, ezáltal biztosítani tudjuk ügyfeleink számára az ellátási lánc folytonos-

A Beckhoff Automation az előző évi 
szinthez nagyon közeli, 903 millió 
eurós forgalomról számolt be
A Beckhoff Automation 2019-ben globálisan 903 millió euró összegű árbevételt ért el, ami az előző évi 916 millió eurós forga-
lomhoz képest csekély, 1%-os csökkenést jelent. A kis mértékű csökkenés ellenére a Beckhoff elégedett a teljesítménnyel, hiszen  
a vállalat alapjában véve a rendkívül nehézzé váló piaci környezetben is képes volt a tavalyi értékesítési szintet megtartani.

ságát. A vállalat szeretné megköszönni az összes termelésben és logisztika területén 

dolgozó munkatársnak, hogy példamutatóan és önzetlenül támogatták ezeket a 

változásokat és korlátozásokat” – erősítette meg Hans Beckhoff. 

A fentieken túlmenően a Beckhoff élvonalbeli termékek és technológiák biz-

tosításával, valamint munkatársainak tapasztalatai és szakértelme útján tud 

segítséget nyújtani a koronavírus elleni harcban. A vállalat világszerte körülbe-

lül 15 nagy horderejű projektben vesz részt – például lélegeztető- és tesztelőbe-

rendezések fejlesztésében. Az egyik kifejezetten izgalmas és ígéretes fejlesztés  

a CoroVent lélegeztetőgép, amelyhez a Beckhoff csehországi leányvállalata támo-

gatást nyújtott a fejlesztés és gyártás során.

A vállalat bővítése Németországban

Németországban az amúgy is sűrű értékesítési hálózat új irodákkal bővült  

Waldkirch-ben (Freiburg közelében), Aachen-ben és Kempten-ben. 

Ezenfelül a Beckhoff 2019. április 1-én átvette a németországi Siegenben székelő 

ADL Embedded Solutions GmbH nevű vállalatot is. Az ADL számítógép alaplapok-

kal és testreszabott perifériákkal megvalósított, komplex beágyazott alkalma-

zások elismert gyártója. A vállalat ügyfeleivel szoros együttműködésben egyedi, 

kulcsrakész beágyazott megoldásokat fejleszt. Az ADL már több éve a Beckhoff 

ipari kivitelű alaplapjaira építi projektjeit, ennek köszönhetően a verli székhelyű 

vállalatba történő integrálással ez a sikeres együttműködés a következő fázisba 

léphet.  

Globális terjeszkedési stratégia 

A dél-koreai Szöulban korábban disztibútor cégként működő Tri-TEK Corp. átala-

kulásával 2019. július 1-én létrejött a Beckhoff dél-koreai leányvállalata. A sikeres 

disztribútor hosszú évek óta a Beckhoffal szoros együttműködésben végzi te-

vékenységét. Az eddig elsősorban félvezetők és kijelzők gyártására összpontosító 

tapasztalt csapat innentől kezdve Beckhoff Korea név alatt még szélesebb körű 

támogatást tud biztosítani a dél-koreai csúcstechnológiai piac számára.

A Beckhoff jelenleg a világ 39 országában van jelen leányvállalatokkal és kép-

viseletekkel. Saját értékesítési hálózata, valamint disztribútorai révén a világ 75 

országában megtalálható.

Új technológiák a Beckhofftól

Annak köszönhetően, hogy a PC-alapú technológia központi és nyílt vezérlőplat-

formként támogatja a gépi funkciókat, optimális megoldást jelent a kiemelkedően 

hatékony IoT-alapú automatizálási rendszerek megvalósítására. A gépek, rendsze-

rek és gyártósorok hálózatba köthetők, ezáltal növelve a folyamatok közötti haté-

konyságot. Ezen a területen a Beckhoff számos innovációval támogatja ügyfeleit. 

A TwinCAT 3 automatizálási szoftverplatformot például mesterséges intelli-

gencia funkciókkal bővítették, emellett a teljes fejlesztői környezet most már 

felhőben is elérhető. Ez azt jelenti, hogy világszerte hozzájárul a Beckhoff  

technológiáit használó fejlesztők munkájának eredményességéhez, és elő-

segítheti az új felhőalapú képzési koncepciók kialakítását. A 2018-ban beje- 

lentett lebegő mozgatóegységekkel ellátott, forradalmian új XPlanar síkmo-

torrendszer gyakorlati alkalmazásai is elkezdődtek. 

A Beckhoff Automation célja a karbonsemlegesség 

A Beckhoff elkötelezett a klímavédelem mellett, és 2019 óta aktívan dolgozik a 

klímasemleges és fenntartható termelés irányába tett célkitűzései megvalósításán.

A CO2 kibocsátások elkerülése és a megújuló energiák nagyobb arányú felhasz-

nálásának ösztönzése érdekében a Beckhoff 2020. január 1-je óta zöld villamose-

nergiát vesz igénybe – célja, hogy a teljes 8,7 GWh áramszükségletet ily módon 

fedezze a Verl és környékén található telephelyeken, illetve a cégcsoporthoz tarto-

zó Smyczek GmbH esetében. 

A fennmaradó, elkerülhetetlen kibocsátások ellensúlyozására máshol, mérhető 

CO2 megtakarítások útján kerül sor. Karbonkreditek vásárlásával kompenzálja 

ezeket a kibocsátásokat, az ebből befolyó bevétel pedig klímavédelmi pro-

jektekbe áramlik. Ebben a témakörben a Beckhoff a myclimate Deutschland 

GmbH elnevezésű alapítvánnyal működik együtt, amelynek globális fejleszté-

si projektjei mérhetően hozzájárulnak a klímavédelemhez és a fenntartható  

fejlődéshez. 

A Beckhoff 2019-re vonatkozóan globális tevékenységeiből adódóan összes-

ségében kb. 21 700 tonnányi CO2 kibocsátást ellentételezett. A vállalat azonban 

nemcsak a kibocsátások ellentételezésével foglalkozik, hanem számos vállala-

ti szintű intézkedést is tesz a CO2 közvetlen mérséklése érdekében – ilyenek 

például a napenergia-termelés, elektromos és hibrid járművek, valamint épü-

letek külső burkolatának korszerűsítése, illetve a termelési és ügyviteli infra-

struktúra fejlesztése révén keletkező energiamegtakarítások. A klímavédelmet  

a kevesebb erőforrást felhasználó, energiahatékony termelést ösztönző auto-

matizálási technológiák fejlesztése is támogatja. „Vállalatként a környezet-

védelemhez a legnagyobb mértékben valójában az ügyfeleink számára biz-

tosított innovatív automatizálási technológiáink révén tudunk hozzájárulni, 

melyek használatával előnyös helyzetbe kerülnek.“ – érvelt Hans Beckhoff.

  www.beckhoff.hu

Hans Beckhoff, a Beckhoff Automation GmbH & Co. KG alapítója, tulajdonosa és ügyvezető igazgatója

A Beckhoff Automation forgalmának alakulása

Millió €
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Az AMI812x típusú integrált szervohajtás EtherCAT-slave eszközként közvetle-

nül a gépre telepíthető, nem igényel dedikált szervohajtást és vezérlőszekrényt 

sem, így rendkívül kompakt, vezérlőszekrény nélküli berendezések kialakítását 

teszi lehetővé. Az F2 rögzítőperemmel rendelkező, AMI812x-sorozatú termék-

család háromféle méretben érhető el, 0,5 Nm és 1,1 Nm közötti tartónyomaték-

kal. Igény esetén többfordulatos, akkumulátoros áthidalás nélküli abszolút for-

gójeladóval és holtjátékmentes tartófékkel szerelt változatban is rendelhetők 

ezek a hajtások. További tömítőgyűrűvel a szervohajtás IP 65 szintű védettségű-

vé tehető, és emellett bármilyen pozícióban beépíthető. TwinSAFE logikával 

párosítva, opcionálisan az STO (Safe Torque off – biztonsági nyomatékelvétel) 

is elérhető funkció.

A vektoros árammérésen és PI-sebességszabályozáson alapuló, gyors vezér-

léstechnika segítségével rendkívül dinamikus pozícionálási feladatok is meg- 

oldhatók. Magas fokú üzembiztonság érhető el különféle jellemzők ellenőrző 

megfigyelésével, többek között túlfeszültség és feszültségesés, túláram vagy 

I²T-modell segítségével kiszámított motorigénybevétel monitorozásával.  

Az üzemállapot monitorozását állapotjelző LED-ek teszik egyszerűvé. 

Az elektronika és a motor táplálása M12 tápcsatlakozón keresztül történik.  

A második, EtherCAT-felületet biztosító M8 buszcsatlakozón keresztül egy-

szerűen EtherCAT-láncba fűzhetők az eszközök. A tervek között szerepel egy 

EtherCAT P interfésszel ellátott motorváltozat bevezetése is. A be/kimeneti 

csatlakozóra (M8) közvetlenül illeszthető két érzékelő vagy beavatkozószerv 

24 V egyenfeszültségig és 0,5 A-es áramterhelésig terjedően. Az összekötő 

kábelek egyenes vagy könyökcsatlakozóval is rendelhetők. Igen nagy nyo-

matékok érhetők el az AG2250 típusú termékcsalád megfelelő bolygóműves 

hajtóművével is.

  www.beckhoff.hu/ami812x

AMI812x: szervomotor, hajtás, és 
terepibusz-csatlakozás egybeépítve 
Új, rendívül kisméretű és elosztott rendszerű, AMI812x-sorozatú integrált szervohajtásaival a Beckhoff tovább bővítette 48 V-os  
egyenfeszültségig terjedő, kompakt hajtástechnikai termékeinek kínálatát. A szervomotor, a kimeneti fokozat és a terepibusz integ-
rálása révén helytakarékos kialakítású eszközök kiválóan alkalmasak vezérlőszekrényen kívüli automatizálási feladatok megoldására,  
400 W-os mozgatási teljesítményig.

Az új, C7015 típusú ipari PC a Beckhoff PC-alapú gépvezérlés terén megszerzett széleskörű tapasztalatait ötvözi az IP 65/67-es vé-
dettséggel. Ezek az Edge-eszközök a gépekre vagy egyéb berendezésekre közvetlenül ráhelyezhetők, és decentralizált architektúrák-
ban kitűnően alkalmazhatók. Többmagos felépítésüknek köszönhetően rendkívül nagy számítási teljesítményt nyújtanak. Használa-
tukkal a vezérlőszekrényben hely takarítható meg, ami által leegyszerűsíthető a gépek kialakítása, és könnyebbé válik a későbbi 
rendszerbővítés. 

C7015 ultrakompakt ipari PC: erőteljes 
Edge-eszköz IP 65/67-es védettséggel 

A 85 x 167 x 43 mm méretű C7015 típusú ultrakompakt ipari PC egy gazdasá-

gos, ugyanakkor nagy teljesítőképességű, IP 65/67-es védettséggel rendelkező, 

kifejezetten ipari környezeten belüli telepítésre tervezett eszköz. Ez a helytaka-

rékos, ventilátor nélküli számítógép nagy számításigényű automatizálási felada-

tokra, illetve megjelenítési funkciók és kommunikációs műveletek elvégzésére 

egyaránt alkalmas. Alkalmazási lehetőségei a hagyományos gépi vezérléstől a 

fejlett Ipar 4.0 koncepcióra épülő decentralizált Edge-számításokig terjednek. 

A C7015 egy rendkívül hatékony, többmagos, Intel Atom® processzort tartalmaz, 

melynek komplexitása négy magig terjedhet. A „hagyományos”, ARM-alapú  

Edge-megoldásokhoz képest  lényegesen bonyolultabb feladatok oldhatók 

meg, és kifinomultabb decentralizált adat-előfeldolgozás végezhető, valamint 

nagymennyiségű adatgyűjtésre is alkalmas. IP 65/67-es védettséggel ellátott  

készülékháza korszerű, Edge-feladatok elvégzésére is alkalmassá teszi, 

megfelelő védelmet nyújtva a rendkívül zord gyártótéri viszonyok mellett is.

Az IP 65/67 védettségű ipari PC sokrétű funkciókat nyújtó gépvezérlőként is  

használható. Közvetlenül a célhelyre telepítve értékes vezérlőszekrényen be-

lüli hely takarítható meg jelentősen lecsökkentve ezzel a gépek méretét.  

Mindez hatványozottan igaz, ha a Beckhoff egyéb, magas védelmi osztályú 

eszközeivel együtt alkalmazzuk, mint például az AMP8000-sorozatú elosztott 

szervohajtásrendszer vagy az EPP-sorozatú EtherCAT P be/kimeneti modulok.  

A C7015 belső EtherCAT P buszának köszönhetően IP 67 védettségű EPP-modu-

lokon keresztül az érzékelők és beavatkozószervek többféle módon csatlakoztat-

hatók. Ezáltal az összetett diagnosztikai vagy állapotfigyelési műveletek is de-

centralizálhatók, és minimális erőfeszítéssel megvalósíthatók. A C7015 egy külön 

szerelőlappal is rendelkezik, melyre egy EPP-modul erősíthető. EtherCAT-buszon 

keresztül további EPP-egységekkel is bővíthető egy adott elrendezés.

  www.beckhoff.hu/c7015
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– akár egyedi szoftvermodulok használata;

–  a fejlesztői környezet ingyenes.

A fent említett keretrendszer használata számos előnyt rejt mind UX, UI és 

webfejlesztői oldalról, mind az ipari felhasználók oldaláról. 

UX, UI és webfejlesztői szemszögből előny többek között a már megszokott 

technológiák és szabályrendszerek használata (főleg Front-end oldalról).  

A fejlesztők bővíthetik ismereteiket Back-end oldalról is, mivel más technoló-

giák és kommunikációs csatornák szükségesek egy ipari vezérlővel történő 

adatcseréhez. Új piaci területek nyílhatnak meg számukra, valamint alkalmuk 

nyílik részt venni a 4. ipari forradalomban. Ezen felül új üzleti modellek is meg-

jelenhetnek, mint például:

– egyedi kontrollok, funkciók fejlesztése ipari felhasználók számára;

– webdizájn-sablonok fejlesztése;

– egyedi oktatás rendszerintegrátorok részére.

Ipari oldalról az előnyök közé sorolható az Ipar 4.0 szellemének megfelelő, 

platformfüggetlen vizualizáció készítése és használata, valamint a könnyű 

kapcsolódás az IoT-technológiákhoz. A keretrendszerben készített megjelení-

tések bármely HTML5 technológiát (ez gyakorlatilag bármely korszerű okos-

eszköz lehet) támogató böngészőt futtatni képes kliensen megjeleníthetőek. 

További előny a titkosított adatkapcsolat a kliens és a szerver között. Ezen 

felül az elkészített stílusok könnyen átörökíthetők a következő projektekre, így 

egységes arculat alakítható ki a különböző gépek megjelenítésében is, vagy 

akár az adott céges arculat is megjelenhet a gép mellett lévő HMI-felületen.

Nagy előny lehet még az ipar számára, hogy egy a mai kor szellemében elké-

szített vizualizációs felület használatával akár a gépkezelők betanításának ideje 

is lerövidülhet. Ez annak köszönhető, hogy a keretrendszerben a megjelení-

tés úgy valósítható meg, hogy az intuitív legyen, azaz lényegében „vezesse”  

a felhasználó kezét. Ebből kifolyólag még akkor is kevesebb időbe kerülhet  

a gyártósor kezelésének elsajátítása, ha a kezelő nem beszéli az adott ország nyelvét. 

Ipari felhasználók oldaláról fontos látni, hogy az évek során a UI-, UX- és 

webfejlesztők hatalmas tudásbázist halmoztak fel, melynek kiaknázása hatal-

mas előnyöket jelenthet a gyártás és termelékenység szempontjából.

  https://cmi.beckhoff-cloud.com

  www.beckhoff.hu/TwinCAT-HMI

Vizualizáció az Ipar 4.0 szellemében Lényegében az Ipar 4.0 az automatizálási (AT) és információs (IT) technoló-

giák konvergenciája a gyártási technológiákban és folyamatokban, amelyek 

magukban foglalják:

– a kiber-fizikai rendszereket (CPS);

– a tárgyak internetét (IoT);

– a tárgyak ipari internetét (IIoT);

– a felhőalapú számítástechnikát; 

– a kognitív számítástechnikát;

– a mesterséges intelligenciát (AI).

Az iparban számos alkalmazás esetében jelenleg is olyan zárt operációs 

rendszerrel ellátott, dedikált, egyedi hardverrel és firmware-rel rendelkező cél 

HMI-paneleket használnak, melyek esetében a megjelenítés fejlesztése olyan 

célszoftver segítségével történik, ahol nem túl nagy a fejlesztési szabadság. 

Gyakran a gép vezérlését programozó személy készíti a vizualizációt is, mint-

egy másodlagos feladatként. Ebből kifolyólag sajnos nincs igazán egységes 

koncepció. A fejlesztő próbálja a lehető legtöbb információt felhelyezni az 

adott képre, de ez gyakran azt eredményezi, hogy a hasznos információ el-

vész. Nem túlságosan jellemző a színsémák használata, de ha mégis, akkor 

előfordul, hogy még egy megjelenítésen belül sincs konzisztensen használva. 

Ezen kívül ezekben a rendszerekben nehézkes a megjelenítés dinamizálása, fix 

felbontás a jellemző, a kliensen futtatott megjelenítés kevés esetben reszpon-

zív, nem platformfüggetlen. 

A hétköznapokban megszokott UX az iparba is beszivárog

Ahogy mindennapi életünkben is egyre többet használjuk azokat a technoló-

giákat, amelyek korszerű módon kezelhetők, és vizualitásuk is megfelel a kor 

követelményeinek, úgy ezek az igények az ipari vezérléseknél is felmerülnek, 

hiszen a megszokott módon szeretnénk ezeket a berendezéseket is használni.

Felmerülnek még olyan igények, hogy hogyan lehet több okoseszközön  

(PC, tablet, telefon, akár okosóra) megtekinteni a gyártósor vezérlési ada-

tait? Hogyan tudjuk a céges arculatot – ami a cég weboldalán is megjelenik –  

a gyártósori megjelenítésen használni? Milyen lehetőségek állnak rendelke-

zésre a Felhővel történő adatcserére, illetve ezek megjelenítésére? Lehetsé-

ges-e egyedi modulok fejlesztése, ha az a keretrendszerben nem található 

meg alapból? Alkalmazhatóak-e a webdizájnban használatos protokollok az 

ipari megjelenítésnél? Egy gyártósori kezelőfelület elkészítésénél milyen web-

fejlesztésnél használatos technológiák állnak rendelkezésre?

A válasz egy olyan keretrendszer használata, mint például a Beckhoff 

által kifejlesztett TwinCAT HMI, mely amellett, hogy a hagyományos ipari 

fejlesztők igényeinek is megfelel, magába foglalja az aktuális IT- és web-

technológiákat:

– hatékony fejlesztési folyamat mindkét terület (ipari/web) számára;

– HTML5, CSS3, JavaScript vagy TypeScript használata lehetséges;

– platformfüggetlen;

– rugalmas architektúra (több kliens és több szerver esetén is alkalmazható);

– moduláris bővíthetőség;

mindkét fél számára megfelelő szolgáltatásokkal rendelkezik. Ipari oldalról 

egy robusztus, ipari szabványokat és kommunikációs protokollokat alkalmazó 

rendszer, amely kapcsolódik az ipari vezérlőkhöz (PLC-k, SoftPLC-k), valamint 

dizájnban illeszkedik a cég arculatához. A másik oldalról pedig a webfejlesztők 

számára megadja azt a szabadságot, hogy a már ismert és bevált webes tech-

nológiákat felhasználva, olyan alkalmazást fejlesszenek, amely nem csak a 

végfelhasználó, de a kor követelményeit is kielégíti.

Napjainkban nagyon sokat használt fogalom az Ipar 4.0, számos ipari eszköz 

bemutatásánál megjelenik a kifejezés, de nézzük meg, hogy ez mit is jelent. 

Az Ipar 4.0 koncepció szellemében kialakított gyárakban vannak olyan gépek, 

amelyek:

– vezeték nélküli összeköttetéssel és érzékelőkkel vannak ellátva;

– olyan rendszerhez vannak csatlakoztatva, amely képes megjeleníteni a tel-

jes gyártósort;

– képesek saját maguk döntéseket hozni.

Ez a két kifejezés a webfejlesztésben járatos olvasó számára jól ismert,  

az iparban pedig hamarosan ismerté válik, nem csak a marketing osztály szint-

jén – ahol a szervezeti megjelenésről és a céges honlapról hoznak döntéseket 

–, hanem a gyártósor szintjén is. Ebben az esetben a webfejlesztők feladata 

bármely más webes alkalmazás kifejlesztésénél szükséges teendőkhöz nagyon 

hasonló: egy intuitív, minél több információval rendelkező – adott esetben 

reszponzív – kezelőfelületi struktúra kialakítása, azzal a különbséggel, hogy  

a végfelhasználó adott esetben egy gépkezelő, és az alkalmazás nem egy vir-

tuális eszköz, hanem egy gyártósor.

A webfejlesztés és az ipari vezérlés/megjelenítés eddig kevés felületen talál-

kozott egymással. Az ipar hagyományosan konzervatív az új technológiákkal 

szemben, azonban mostanra már számos olyan alkalmazás valósult meg, 

ahol ez a két terület sokkal jobban összefonódik, ráadásul előreláthatólag a 

jövőben ezeknek az alkalmazásoknak a száma rohamosan nőni fog. Ennek 

következtében szükségessé vált egy olyan keretrendszer használata, amely 

A webfejlesztésben használt korszerű technológiák, mint a HTML5, a JavaScript vagy a CSS mára nem csak a fogyasztóoldali meg- 
oldásoknak ágyaznak meg, hanem az ipari és általános automatizálási folyamatok megjelenítésében is fontos szerepet játszanak. 
Nézzük meg, hogy hogyan valósítható meg a kor követelményeinek megfelelő felhasználói felületet, azaz, hogyan épül be a UI és a UX 
az ipar és az általános automatizálási folyamatok megjelenítésébe.
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A Beckhoff PC-alapú vezérlésé-
re épülő fejlesztések a Müpában 
A Müpában található Fesztivál Színház a világ élvonalába tartozó akusztikai kialakításának köszönhetően egy többfunkciós szín-
házterem. A Színpad Automatika Kft. 2019-ben kapott megbízást a Fesztivál Színház előszínpadi vezérlőrendszerének felújítására és 
továbbfejlesztésére, a megvalósítás során pedig a Beckhoff technológiáira esett a választás.

rendszer, valamint a szabadabb programozhatóság. Ebből kifolyólag a széles 

termékválaszték, a jó támogatás, a programozhatóságban és a csatlakoztat-

hatóságban elérhető nagyfokú szabadság, valamint a biztonsági PLC integrál-

hatósága miatt a Beckhoff termékei mellett döntöttünk” – érvelt Bálint József, 

a Színpad Automatika Kft. ügyvezető igazgatója.  

„A Fesztivál Színházban az előszínpadon nyolc gépet működtetünk közös 

kezelőfelülettel. Itt a legnagyobb gép a zenekariárok-süllyedő, amelynek  

a felülete árokként, előszínpadi játéktérként és nézőtérként is funkcionálhat. 

A süllyedőhöz tartozik három motoros mellvéd, amelyek a zenekari árkot  

a nézőtértől választják el, felül pedig két csoporthúzó, a hangsugárzók tartója 

és egy hangvetőpanel-tartó szolgálja ki a színpadnak ezt a kisebb, a nézőtéri 

biztonsági függöny előtti területét” – részletezte Cseh Gyula, a Müpa színpad-

gépészeti tárvezetője.

Az előszínpadi rendszeren belül korábban csak a zenekari árok volt szabályo-

zott és pozicionálható. Ez lett kibővítve a felsőgépészet négy gépével. Ezek 

korábban egy-két sebességes, szintkijelzés nélküli, mágneskapcsolós vezér-

léssel rendelkező gépek voltak, a felújítás során váltak szabályozott és pozi-

cionálható elemekké. Az öt szabályozott gép új Control Techniques frekvencia-

váltókkal lett ellátva, és a vezérlésük EtherCAT-kapcsolaton keresztül történik. 

A Beckhoff által fejlesztett EtherCAT-rendszer egy nagysebességű valós idejű 

buszrendszer, ami többek között alkalmas szinkronizálási feladatok ellátására 

szigetes vezérlés elhelyezésénél, valamint a biztonsági vezérlők és biztonsá-

gi be/kimenetek közötti kommunikáció kezelésére is. A központi egység egy 

Beckhoff CP6600 típusú érintőképernyős panel PC TwinCAT PLC runtime-mal.

„A projektben a legnagyobb kihívást a számos biztonsági kapcsoló, becsípődés-

érzékelő és a vészstopgomb csoportos kezelése jelentette, valamint az, hogy a 

vezérlések három különböző helyiségben vannak, de a feladatra a Beckhoff biz-

tonsági PLC-rendszere jó megoldásnak bizonyult. A Beckhoff EL1918 biztonsági 

terminált a kezelőpultban helyeztük el, a biztonsági be- és kimeneteket pedig 

az adott gépházakban, a gépek vezérlései mellett” – magyarázta Bálint József.

„Kezelési szempontból az új rendszer előnye a régivel szemben, hogy jelen-

leg már egyszerre is, bármilyen csoportosításban tudjuk mozgatni ezeket  

az egyébként nem túl gyors gépeket. Ez az előkészületi munkák során növe-

li a hatékonyságot, illetve most már itt is az összes gép pozicionálható, ami 

jelentősen javítja a munka pontosságát. További lehetőségként már itt is 

A Müpában több mint 250 gépi mozgatású színpadtechnikai, illetve akusz-

tikai berendezést üzemeltetnek és használnak. A gépek közül néhány saját 

vezérléssel és kezelőegységgel rendelkezik, de vannak kisebb csoportok közös 

vezérléssel, vagy nagyon nagy számú gépet tartalmazó vezérlőrendszerek is. 

A hangversenyteremben például mintegy 150 gépet tudnak mozgatni egyetlen 

vezérlőpultról, de a színházi felsőgépezet is 40-nél több gépet tartalmaz.

A gépek nagy részét 2014 óta a színpadgépészettel, színpadi berendezések 

karbantartásával, ezek fejlesztésével, valamint új berendezések telepítésével 

foglalkozó budapesti székhelyű Színpad Automatika Kft. gondozza, és a Müpa 

Főmérnökségével közösen fejlesztik ki az új gépészeti rendszereket. A cég 

jelentős ismerettel rendelkezik a Müpa színpadtechnológiáját illetően, hiszen 

szakemberei otthonosan mozognak a színház világában, és az elmúlt 25 év 

színházépítéseinek és felújításainak többségében részt vettek.

A Fesztivál Színház főszínpadi vezérlésének fejlesztése 

A Színpad Automatika Kft. a Müpa Fesztivál Színház főszínpadán lévő 

utcasüllyedők és forgószínpad vezérlésének cseréjére 2016-ban kapott meg-

bízást, mely feladatot sikeresen el is végezte. A színpad három darab süllyedővel 

és egy gépek segítségével automatikusan elrejthető/elővehető forgószínpaddal 

rendelkezik. Az aktuális szcenikai igényeknek megfelelően a kezelők egy-két 

gombnyomás segítségével elő tudják varázsolni a forgószínpadot a színpad 

alatti tárolóhelyről, vagy ha nincs szükség rá, akkor a három süllyedőt tudják 

használni. A feladatot a jól bevált, de már nem új fejlesztésű PLC-eszközökkel 

oldották meg, amelyek 6–10 tengely vezérlését még lehetővé tették. 

Korszerűsítések Beckhoff alapokon TwinSafe integrációval 

A Színpad Automatika Kft. a Fesztivál Színpad előszínpadi vezérlőrendszerének 

a felújítására és továbbfejlesztésére 2019-ben kapott megbízást. Bizonyos al-

katrészek cseréjét a közel 15 éves működés már önmagában is indokolta, de 

ez alkalom volt a korszerűsítésre is. A Színpad Automatika Kft. munkatársai  

a kisebb-nagyobb projektek alatt egyre nagyobb tapasztalatra és felkészült-

ségre tettek szert, illetve programozói oldalról egyre több fantáziát igénylő 

feladattal birkóztak meg. Időközben számos gyártó rendszereit megismerték, 

ezért a korábban használt gyártó termékei helyett a Beckhoff technológiáira 

esett a választás.

„A PLC-rendszer irányába támasztott általános igények közé tartozott a szin-

kronizálási feladatok ellátásához szükséges nagy kapacitású determinisztikus 

magában a vezérlőrendszerben tárolhatók névvel ellátott céladatok, melyek 

előhívása után a megfelelő gépek mozgatását azonnal meg lehet kezdeni 

és azok a program szerint pontosan be is állnak a célpozícióikra. Nálunk a 

fejlesztési stratégia szerint kezdetektől fogva az volt a hosszútávú cél, hogy  

a gépezet kezelői a produkciók technikai kiszolgálása során minden szükséges 

információt magában a gépészeti rendszerekben tárolhassanak, és visszatérő 

előadásoknál azokból hozzájuthassanak a lényeges adatokhoz. Ez a cél ezzel 

a fejlesztéssel az előszínpad gépezeténél is az igényeket kielégítő szinten való-

sult meg” – fejtette ki Cseh Gyula.

Az előszínpadi vezérlőrendszer továbbfejlesztése során a hátsószínpadon 

található négy darab kézi díszlethúzót átalakították gépi mozgatásúra.  

A CP6600 típusú panel PC érintőképernyőjén a kezelő kiválasztja a gépek kívánt 

mozgatási irányát, és egy gombnyomásra csoportosan tudja mozgatni őket.  

A berendezések rendelkeznek túlterhelésvédelemmel és kötéllazulás-érzékelé-

sekkel, a kijelzőn pedig minden információ megjelenik.

További fejlesztések

„A Beckhoff rendszereit azóta is sikeresen alkalmazzuk. Továbbfejlesztet-

tük szinkron rendszerünket, ami jól skálázható, akár több száz tengelyig. 

Az általunk alkalmazott Control Techniques frekvenciaváltókba Codesys 

fejlesztőrendszerrel rendelkező MCi210 PLC-kártyát telepítünk, ami biztosítja 

az esetleges tartalékműködtetés lehetőségét. A szinkronizálási feladatokat 

tengelyszámtól függően kisebb vagy nagyobb teljesítményű vezérlő végzi, 

amelyből számos konfiguráció megtalálható a Beckhoff portfóliójában. Az al-

kalmazásokban jellemző konfiguráció az ARM-Cortex™ processzorral ellátott 

CP6600 vagy CP6606 beépíthető panel PC, amely akár 10 tengely vezérlésére 

is tökéletesen megfelel. Az ennél nagyobb tengelyszámokra az Intel® Atom™ 

processzorral rendelkező C6015 ultrakompakt ipari PC az ideális. Mindkét 

konfiguráció a Beckhoff TwinCAT 3 valós idejű vezérlőszoftverét használja“ 

– mondta Bálint József.

A Színpad Automatika Kft. a Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.–vel közö-

sen a nagyváradi Szigligeti Színház számára készített egy bővíthető, 14 ten-

gelyes szinkron programozható vezérlést, a temesvári Csiky Gergely Állami 

Magyar Színház számára pedig egy 3 tengelyes vezérlést, amely szintén 

tovább bővíthető. A rendszerek lelke egy-egy Intel® Atom™ processzorral 

rendelkező C6015-ös ultrakompakt ipari PC, tengelyenként egy-egy Control 

Techniques PLC-kártyával telepített frekvenciaváltóval. A frekvenciaváltó le-

kezeli a tengelyekhez tartozó összes be- és kimenetet, így a rendszer bővítése 

rendkívül egyszerű. A különböző áttételű és kialakítású gépek keverhetőek. 

Csévélőtárcsás elrendezés esetén a kötélzet spirálisan „tekeredik” fel. Az ak-

tuális pozíció meghatározása valós időben történik, így ezek a gépek is hasz-

nálhatók szinkron rendszerben.

  www.mupa.hu

  www.szinpadautomatika.hu

  www.beckhoff.hu

Cseh Gyula, a Müpa színpadgépészeti tárvezetője, Cserpák Mihály, a Beckhoff Automation Kft.  

applikációs mérnöke és Bálint József, a Színpad Automatika Kft. ügyvezető igazgatója a 6–10 tengely 

vezérlésére ideális ARM-Cortex™ processzorral ellátott CP6600 beépíthető panel PC-vel rendelkező 

előszínpadi rendszer kezelőpultja előtt (balról jobbra)

A csoporthúzók és a hangvetőpanel gépházában található Beckhoff-terminálok, valamint a ten-

gelyekhez tartozó összes be- és kimenetet kezelő Control Techniques PLC-kártyával telepített frek-

venciaváltók

Az előszínpadi rendszer kezelőpultjában elhelyezett integrált digitális kimeneteket tartalmazó EK1828 

EtherCAT-csatoló, potenciométer közvetlen csatlakoztatására alkalmas EL3255 EtherCAT-terminál, 

valamint a különböző helyiségekben található számos biztonsági kapcsoló, becsípődés-érzékelő és 

vészstopgomb csoportos kezelésére alkalmas EL1918 biztonsági terminál
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Beckhoff kontra koronavírus

Korszerű technológiáinak, valamint alkalmazottai tapasztalatának és hozzáérté-

sének köszönhetően a Beckhoff aktívan hozzájárul a koronavírus elleni harchoz: 

világszerte körülbelül 15 nagy horderejű projektben vesz részt.

A finnországi Ginolis Ltd. által korábban gyártott moduláris gyorsztesztelő be-

rendezéseket a Beckhoff kompakt és moduláris automatizálási technológiájának 

köszönhetően rövid idő alatt átalakítják Covid-19 gyorsteszteket gyártó berende-

zésekké.

A kínai Booltech rendszerintegrátor EtherCAT és TwinCAT technológiák felhasz-

nálásával a Covid-19 vírus megfékezését elősegítő maszkok gyártására innovatív 

megoldásokat dolgozott ki. 

Németország intenzív osztályain a jelenleg használt 28 000 lélegeztetőgép számát 

közel egyharmadával megnövelik, ezért a német szövetségi kormány a közelmúlt-

ban felkért egy német családi vállalkozást 10 000 lélegeztetőgép legyártására.  

A gyártásához és teszteléséhez a vállalat Beckhoff ipari PC-ket használ, továbbá 

a vezérlőszekrény kialakításában és összeszerelésben, valamint a programozás 

terén a Beckhoff támogatást is nyújt. 

A Beckhoff svájci leányvállalata két orvostechnológiai céget támogat: az egyik 

életmentő lélegeztetőgépeket, a másik diagnosztikai koronavírus-teszteket gyárt. 

Az Egyesült Államokban a Beckhoff megbízható és nagy teljesítőképességű ipari 

PC-it alkalmazva speciális koronavírus-tesztkészleteket gyártanak. 

Részvétel a CoroVent lélegeztetőgép fejlesztésében

A Prágai Műszaki Egyetem Orvosbiológiai Karán a Karel Roubík professzor ve-

zette, korszerű lélegeztetéstechnikával foglalkozó NVT-csoport (Non-conventional 

Ventilatory Team) a Beckhoff csehországi leányvállalatával, és több más céggel 

együttműködve állított fel egy 15 fős fejlesztőcsapatot. A csapat tagjait Karel 

Roubik professzor és kollégái választották ki személyes kapcsolatok alapján és 

az Interneten keresztül. Közéjük tartozik Tomáš Halva is, a Beckhoff csehorszá-

gi leányvállalatának ügyvezető igazgatója: „Személyesen ismerem az egyik 

kezdeményezőt, akit Facebook-üzenete alapján azonnal megkerestem, és meg-

kérdeztem, hogyan segíthetne a Beckhoff. Végül is ez a projekt sok emberen fog 

segíteni és remélhetőleg életeket ment majd. Karel Roubík professzor emellett a 

lélegeztetőgépek legjobb csehországi szakértője, aki már korábban is sikeresen 

fejlesztett ki ilyen eszközöket különféle felhasználási területekre.”

Tomáš Halva szerint műszakilag az volt a feladat, hogy az orvosi, az elektromos 

és a pneumatikai rendszerek szakterületeit összehozzák – és a megfelelő módon 

ötvözzék. Ez a lélegeztetőgép kifejezetten a koronavírus-fertőzöttek kezelésére  

készült, mert erre a feladatra nem minden lélegeztetőgép alkalmas. Minde-

zek mellett a berendezés költségei is jelentősen alacsonyabbak, ha képességei  

a koronavírus-kezeléshez szükséges funkciókra korlátozottak, figyelembe véve  

a közreműködő szakértők ingyenesen nyújtott fejlesztőmunkáját is.

A Beckhoff a CoroVent vezérlőrendszerének megtervezését és biztosítását vállal-

ta magára. Egyetlen hétvége alatt sikerült megtervezniük a vezérlőrendszert és 

az ahhoz szükséges szoftvert, amely rendkívül egyszerűen kezelhető, ezért külön 

szakképesítés nélkül is használatba vehető. Ezzel a berendezés gyorsan üzembe 

állítható a kórházakban, anélkül hogy a személyzetnek összetett képzésre lenne 

ahhoz szüksége.

A CoroVent a közelmúltban a páneurópai, összesen több mint 20 ezer résztvevő 

csapattagot megmozgató EUvsVirus hackathonon is előkelő helyet ért el a 

lélegeztetőberendezések kategóriájának élén. Azóta a lélegeztetőgép tömeggyár-

tása is megkezdődött.

  www.corovent.com

Tekintse meg az alkalmazásról készült videót 

(angol nyelvű felirattal):

  https://cutt.ly/SuvfM0P

A veszélyes tüdőbetegséget okozó Covid-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében számos ország kijárási korlátozásokat 
és egyéb drasztikus intézkedéseket vezetett be a lakosság körében. Közben a tudósok kutatják azt az oltóanyagot, amely megvédheti 
a veszélyeztetett csoportokat a koronavírustól, az orvostechnológiai cégek pedig világszerte fáradhatatlanul dolgoznak az égetően 
szükséges berendezések gyártásán, egyes esetekben a Beckhoff technológiáit is felhasználva. 

Szakdolgozat Beckhoff vezérlővel

Diplomamunkájának témája egy képfeldolgozással támogatott gyártócella meg-

tervezése és megvalósítása volt, amely lehetőséget ad a rendelések leadására, 

továbbá megjelennek a munkafolyamat legfontosabb lépései is, például az anyag-

mozgatás, a válogatás vagy selejtezés, a megmunkálás, az összeszerelés, a palet-

tázás vagy a raktározás.

„Leginkább az ipari folyamatvezérlés, valamint a vezérlők programozása fogott 

meg. Sokat dolgoztam PLC-kkel, valamint a szakdolgozatomban is felhasznált 

gyártócella modelljeivel. A diplomamunka keretében egy új gyártási folyamat 

megtervezése, valamint a képfeldolgozás implementálása valósult meg. Ehhez 

szükségem volt egy olyan vezérlőre, ami megfelelő rugalmasságot biztosított új 

funkciók megvalósítására, ezért egy Beckhoff CX2030 típusú ipari PC vette át 

a korábban használt PLC helyét. Az IPC feladatai közé tartozott az érzékelők és 

beavatkozószervek kezelése, kommunikáció a robotvezérlővel és a képfeldolgozó 

rendszerrel, valamint egy vizualizációs felület kezelése.” – fejtette ki Kovács István.

Az első lépés olyan hengeres testű munkadarabok tervezése volt, amelyekbe 

különböző alkatrészek, csapok, gyűrűk és kupakok szerelhetők. A bázismunka-

darabok két különböző falvastagsággal, három színben készültek el azért, hogy 

egy válogatási feladat is megvalósítható legyen, és nagyobb variáció kerüljön a 

rendszerbe. A munkadarabok színének és falvastagságának meghatározására 

került a gyártócellába a képfeldolgozó rendszer. A rendelések leadását egy vizua-

lizációs felület szolgáltatja, amin egy 6 férőhelyes palettán van lehetőség a mun-

kadarabok rendelésére, így minden férőhelyen meghatározható a munkadarabok 

színe, valamint a beszerelésre kerülő alkatrészek is. A Beckhoff CX2030 ipari PC a 

HMI-n megjeleníthető vizualizációs felületeken kívül webes felületek létrehozását 

is támogatja, így a rendelési felület egy zárt hálózaton belül elérhető más – webes 

felületek megjelenítésére alkalmas – eszközökről is. 

A munkadarabok mozgatását és összeszerelését pneumatikus, illetve villamos  

végrehajtók mellett egy 5 tengelyes robotmanipulátor végezte, a vezérlőegység 

pedig a Beckhoff CX2030 ipari PC-nek küldött parancsokat. A gyártócellá-

ban a rendelés felvétele a vizualizációs felületen keresztül történik, majd 

egy bázismunkadarab adagolása után a robotmanipulátor ezt egy forgóasz-

talra helyezi, ahol ennek megmunkálása és mérése történik. Amennyiben  

a rendelés szerint szükséges, a munkadarab a palettán a megfelelő pozícióba 

kerül, és a rendelésnek megfelelően megtörténik a különböző alkatrészek beszere-

lése. Ha a rendelés elkészítéséhez nincs szükség a munkadarabra, akkor selejtnek 

minősül és a selejttárolóba kerül. Az új munkadarabok adagolása addig történik, 

amíg a rendelés el nem készül. 

A vizualizációs felület nemcsak a munkadarabok rendelésére szolgál, hanem 

rendszerüzeneteket is képes megjeleníteni. 

„A Beckhoff Automation Kft. munkatársaitól – főleg a képfeldolgozással kapc-

solatban felmerülő kérdésekben – nagyon sok segítséget kaptam, és sok hasz-

nos tapasztalatot szereztem a projekt megvalósítása során. Ezek közé tartozik 

egy gyártási folyamat és a hozzá tartozó gyártócella tervezése és összeszerelé-

se, a képfeldolgozás gyártásban történő alkalmazása, valamint a TCP/IP kom-

munikáció megvalósítása az eszközök között. Jelenleg repülőgépszimulátor-

technikusként dolgozom, és munkám során sokszor veszem hasznát az ipari 

vezérlőkkel, érzékelőkkel és aktuátorokkal kapcsolatosan megszerzett tapasztala- 

toknak.” – részletezte Kovács István.

Kovács István a Debreceni Egyetem Műszaki Karán végzett a mechatronikai mérnök mesterképzésben. Tanulmányai alatt ismerkedett 
meg a Beckhoff technológiáival, a 2019-ben megrendezett XXV. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Versenyen 
pedig csapata egy Beckhoff CX2030 ipari PC-vel nevezett. A pozitív élmények és tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy diploma-
munkáját Beckhoff eszközök felhasználásával fogja megvalósítani. 

A gyártócella munkaterülete
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Koncert- és színháztechnikától …

… a kinetikus installációkig

Segítünk kibontakoztatni a kreativitást:  
PC-alapú vezérléstechnika a Beckhofftól

www.beckhoff.hu/stage
A Beckhoff által kínált PC-alapú automatizálás univerzális, széles határok között skálázható megoldásokat kínál 
a színpad-, színház- vagy koncerttechnika, a filmstúdiókban, élményparkokban vagy 4D/5D-mozikban alkalma-
zott speciális effektusok, illetve épületautomatizálási rendszerek számára. A Beckhoff sokrétű termékpalettája a 
legkülönfélébb feladatok ellátására alkalmas, segítségével az alkotók kreatív elképzeléseit könnyedén valóra lehet 
váltani. Az audió- és hangtechnikához vagy multimédia alkalmazásokhoz használt interfészek, valamint a rend-
szerbe épített DMX, Art-Net™, sACN, PosiStageNet és SMPTE Timecode protokollok, illetve egyéb hangtechnikai 
műveletek támogatásával minden kreatív színpadi ötletet megvalósító integrált vezérlőrendszer hozható létre.
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Technology Day 2020
Magyarország és a világ helyzete minden nap változik, új ideiglenes kormány-

rendeletek, intézkedések látnak napvilágot, ezért jelen pillanatban sajnos nem 

tudjuk 100%-os biztonsággal kijelenteni, de bízunk abban, hogy legrangosabb 

hazai rendezvéynünkre hagyományos keretek között idén is sor kerülhet. Amen-

nyiben az aktuális kormányrendeletek lehetővé teszik megfelelő általános óvin-

tézkedések betartása mellett az idei Technology Day rendezvényt szeptember 

24-én fogjuk megtartani az ÖbölHáz Rendezvényközpontban.

Mindenképp jegyezzék fel az időpontot, és a későbbiekben látogassank el a 

rendezvény weboldalára, ahol rendszeresen frissíteni fogjuk a rendezvénnyel 

kapcsolatos tudnivalókat.

  www.beckhoff.hu/technology-day-hungary

Beckhoff Képzések
Munkatársaink, családtagjaik és partnereink egészségmegőrzése érdekében 

kiemelten fontosnak tartottuk, hogy felelősen reagáljunk a koronavírus kapcsán 

kialakult helyzetre, ezért az oktatásokat határozatlan időre, további intézkedé-

sig felfüggesztettük. Amint újra lehetőségünk lesz a képzések biztonságos meg- 

szervezésére budapesti, illetve debreceni oktatóközpontunkban, frissíteni fogjuk 

az oktatással kapcsolatos információkat tartalmazó weboldalunkat, valamint 

hírlevélben és közösségimédia-felületeinken is hírt fogunk adni az új oktatási 

időpontokról.

  www.beckhoff.hu/training-hungary

Közösségi média
A már megszokott hivatalos Facebook oldalunk mellett, elindítottuk a Beckhoff 

Magyarország hivatalos LinkedIn oldalát, valamint Youtube csatornáját is, ahol 

naprakész információkat, érdekes esettanulmányokat, felhasználói segédlete-

ket, videókat teszünk elérhetővé, illetve aktuális programjainkról, képzéseinkről 

adunk hírt és számolunk be. Ezen felül egyéb, az automatizálás világához  

kapcsolódó érdekességeket is közzé teszünk.

Friss hírekért kövesse:

  Facebook oldalunkat: www.facebook.com/beckhoffHU 

  Youtube csatornánkat: www.youtube.com/channel/UCsFoMecl4L-ZIVB9YmY0GaQ 

  LinkedIn oldalunkat: www.linkedin.com/company/beckhoff-automation-kft 

  www.beckhoff.hu/hu/default.htm?beckhoff/social_media.htm
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Beckhoff Automation Kft.
Gubacsi út 6.
1097 Budapest
Magyarország

Tel.: + 36-1-501-9940 
Fax: + 36-1-501-9941 
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.hu 

További információ: 
 www.beckhoff.hu


