
 

Базираното на компютър управление интегрира всички функции на металообработващите 

машини на една платформа 

Гъвкавост, високи скорости с перфектни механични резултати, енергийна ефективност, 

прозрачност и свързаност - изискванията към съвременните системи на металообработващите 

машини непрекъснато се увеличават. С контрола, базиран на компютър, Beckhoff предлага 

оптималния инструмент за ефективно справяне с тези предизвикателства. Независимо дали става 

въпрос за механична обработка, ерозия, повърхностна обработка или лазерна обработка, 

мащабируемото и мощно портфолио от хардуер и софтуер на Beckhoff създава индивидуални 

решения за управление от чисто последователно управление до CNC с висока производителност. 

Гръбнакът на системата са индустриалните компютри, които винаги са оборудвани с най-

съвременни компоненти. Техните отлични възможности в реално време осигуряват стабилна 

компютърна поддръжка, дори и за много сложни многоосни алгоритми за позициониране. В 

същото време компютърният контролер има необходимата възможност за безпроблемно 

свързване със системи за управление и по този начин отговаря на важния критерий за 

реализирането на мрежово производство на 21-ви век. EtherCAT осигурява ултра бърза 

комуникация към свързаните устройства и високоточна синхронизация на движението и 

технологичния процес, което осигурява значително конкурентно предимство при използване на 

лазерна технология, наред с други неща. Софтуерът за автоматизация TwinCAT в крайна сметка 

комбинира PLC, NC и CNC функции в една система, съчетана с интегриран инженеринг, 

независимо дали е единична машина или сложна производствена система. 

В миналото Beckhoff се е утвърдил като доставчик на решения за широк спектър от приложения, 

било то в машиностроенето или производството на матрици, в космоса, медицинската технология 

и използва обширното си технологично ноу-хау в проекти на различни производители. Като член 

на VDW, Beckhoff участва от самото начало в изработването на новия стандарт за свързване OPC-

40501-1, който е разработен като част от проекта umati. По този начин Beckhoff за пореден път 

доказва своите всеобхватни компетенции като иновативен партньор на машиностроителната 

индустрия. 



 

Увеличете производителността на Вашите металообработващи машини с технологичните 

акценти от Beckhoff 

Производителността и ефективността все още са основните критерии за разработване на успешни 

концепции за машини. PC-базираното управление, което е на разположение на производителя на 

машината, е модулен набор от инструменти за автоматизация, който е прецизно мащабируем по 

отношение на производителността. TwinCAT картографира всички необходими технологии като 

PLC, CNC, анализ и свързаност в обща софтуерна среда. Това намалява интерфейсите и свързаните 

с тях разходи за интеграция. CNC функциите, разработени от клиента, могат да бъдат разработени 

с помощта на стандартните редактори, интегрирани в пакета в реално време на CNC ядрото като 

модул TcCOM и осигурени с ефективна защита срещу достъп на трети страни. По желание цялия 

инженеринг също може да бъде преместен в облака. Това поддържа отделни екипи за разработка 

и намалява софтуерното разнообразие в ИТ на производителя на машината. Прогнозната 

поддръжка и непрекъснатата оптимизация на процеса са фактори, които осигуряват 

производителност при работа. TwinCAT Analytics предлага подходящите инструменти за това. 

Съответните данни могат да бъдат добавени чрез конфигуриране на цикъл на синхронна верига за 

анализ. Това може да се изпълнява или „на място“ или „в облака“. Богатото портфолио на Beckhoff 

от Drive Technology е силно мащабируемо и предлага решения за всяка задача за движение, 

независимо дали е ротационно или линейно, централно или децентрализирано: най-

съвременните алгоритми за управление прецизно прилагат спецификацията на положението с 

ЦПУ, осигуряват прецизна и бърза обработка на детайла и намаляват непродуктивните времена 

чрез бързо боравене с инструменти и детайли. Гъвкавостта при свързване на задвижващи 

механизми и сензори са търговските марки на пълния I / O конструктивен комплект на Beckhoff. 

Всички често срещани fieldbus и форми на сигнали се поддържат в класовете на защита IP 20 до IP 

67. Особено подходящи за последователна употреба са модулите за включване EJ, които 

значително намаляват работата по окабеляването. 



 

 

 

Производителността на една машина обаче се определя и от начина, по който се експлоатира. 

Beckhoff предлага широка гама от различни контролни панели, които могат да бъдат адаптирани 

към индивидуалните нужди на клиента. Тук няма ограничения, от специфичното за клиента 

възлагане на ключове до реализацията на панелен дизайн, който е произведен изцяло според 

изискванията на клиента. Като допълнение от страна на софтуера, TwinCAT HMI предлага актуални 

уеб технологии като основа за модерни потребителски интерфейси. 

За повече информация: 

https://www.beckhoff.com/media/downloads/informationsmedien/beckhoff_ethercat_plug-in_modules.pdf
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