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hayata geçirdik.” diyerek hatırlat-
tığı bu hızlı haberleşme protokolü 
halen kullanılmakta ve Beckhoff 
ürünleri ile desteklenmektedir. 
Beckhoff ürünleri, sistemleri 
ve çözümleri geniş yelpazede 
endüstriyel uygulamalarda tercih 
edilmektedir. Makine sektörünün 

Yaygın kullanılan tüm haberleş-
me protokolleri için artırılmış 

bağlantı desteği, hızlı I/O termi-
nalleri, kapsamlı TwinCAT yazılım 
platformu ve verimli sürücü tekno-
lojileri ile PC tabanlı açık otomas-
yon sistemlerinin öncülerinden 
Beckhoff, Endüstri 4.0 devrimine 

de öncülük yapmaya hazırlanıyor. 
Bu üstün teknoloji, Endüstri 4.0 
için mükemmel bir temel teşkil 
ediyor. 
2014 yılı Beckhoff için önemli bir 
yıl dönümüydü. Hans Beckhoff’un 
“25 yıl önce, fiber optik tabanlı 
Lightbus ile ilk uygulamamızı 

ENDÜSTRİ 4.0 ’A  
ÖNCÜLÜK ETMEK

Günümüzde otomasyon teknolojisi “Nesnelerin İnterneti” sloganını 
benimsemeye başlıyor. İnternet teknolojileri ile yakınlaşma dördüncü sanayi 
devrimi veya Endüstri 4.0 olarak adlandırılan alanda bir dizi etkilere sebep 
oluyor. Beckhoff, Endüstri 4.0 devrimine öncülük yapmaya hazırlanıyor.
> Beckhoff
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yanı sıra, bina ve enerji otomas-
yonu, ölçüm teknolojileri, proses 
mühendisliği ve teknolojileri, hatta 
sahne ve şov teknolojileri için ideal 
bir kontrol platformu sağlamak-
tadır.
“Ciro bakımından hemen hemen 
pazar segmentlerinde aynı pozitif 

(IT) yakınsaması odaklı olmuştur. 
Bu yüzden büyük ölçüde genişle-
tilmiş internet bağlanabilirliğini 
desteklemektedir. Bunun da 
ötesinde Endüstriyel PC’ler Cloud 
ile standart tabanlı haberleşmeyi 
destekliyor. Örnek vermem gere-
kirse, Beckhoff Automation bu tip 
haberleşmeler için açık ve esnek 
bir platform olan Microsoft Azure 
kullanıyor, diye ekliyor. 
“PC tabanlı otomasyon platfor-
mumuzdan SAP, ERP ve MES 
sistemlerine doğrudan bağlantı 
da mümkün. Geçen yıl Google 
Glass’ın makine izleme ve yönet-
me için ne kadar heyecan verici bir 
ilerleme olduğunu öne çıkaran bir 
teknolojik çalışma sunduk. Bu “ta-
kılabilir HMI”, PC kontrol ile yeni 
teknolojilerin kısa sürede adapte 
edilebilir olduğunu açıkça ortaya 
koyuyor. Doğru temel teknolojiler 
mevcut ise birbirine yakınsayan 
çözümlerin avantajları kısa sürede 
görülebilir. Bu nedenle, kullanı-
cılarımızla yaptığımız görüşmeler 
hayata geçirdiğimiz uygulama-
larımızla zaten Endüstri 4.0’ın 
ortasında olduğumuza dair güçlü 
kanıtlar sunuyor.” diyerek devam 
ediyor.
Hans Beckhoff’a göre öncü grup 
“it’s OWL” (Ost-westfalen-Lippe, 
“OWL” ) başarıyla geliştirildi. 
Almanya’nın Doğu Westphalia-
Lippe bölgesinde akıllı teknik 
sistemler alanına odaklanmış 174 
şirket, üniversite, bilimsel mer-
kezler, ekonomi odaklı kuruluşlar 
2011’de bir araya geldi ve Endüst-
ri 4.0’ın temellerini attılar. “Şu 
anda Endüstri 4.0 için devre arası. 
Bireysel projeler çok başarılı oldu, 
bu nedenle Alman hükümeti tara-
fından da fazlasıyla destekleniyor. 
Hans Beckhoff öncü grup girişimi-
nin Doğu Westphalia bölgesinde 
büyük bir yatırım patlamasına yol 
açacağı kanaatinde. İş ortakları 
arasında işbirliği güçlü bir şekilde 
teşvik ediliyor. Çok sayıda küçük 
ve büyük işletmenin yanı sıra 
üniversitelere daha önce temasa 

gelişimi görüyoruz ve gösterdik-
leri gelişimden dolayı memnunuz. 
Küresel otomasyon trendlerinde 
evrime öncülük ederek şirketimizi 
geliştiriyoruz. Bu süreç sonucunda 
çok çeşitli sektörden müşterimiz 
için yeni ve optimize edilmiş çö-
zümleri mümkün kılıyoruz.” diyor 
Hans Beckhoff.

Endüstri 4.0 için donatılmış 
otomasyon platformu
“Otomasyon uzun zamandır devam 
eden yatırımları daha akıllı hale 
getiren yüksek teknolojili bir sek-
tör, bu bazen küçük bazen büyük 
devrimlerin eşlik ettiği sürekli bir 
gelişime imkan tanıyor.” Hans 
Beckhoff bir (1) lot büyüklüğünde 
üretimin otomasyonunu mevcut 
devrimin yeni bir parçası gör-
müyor: “Henüz 1986 yılında tek 
ürünlük lot büyüklüğünde pencere 
üreten bir makineyi PC tabanlı bir 
kontrolör ile donatmıştık.”
Günümüzde otomasyon teknolojisi 
“Nesnelerin İnterneti” sloganını 
benimsemeye başlıyor. İnternet 
teknolojileri ile yakınlaşma dör-
düncü sanayi devrimi veya Endüst-
ri 4.0 olarak adlandırılan alanda 
bir dizi etkilere sebep oluyor. Dev-
rim terimi genellikle bunun doğru-
dan, hemen ve tam yerinde olması 
anlamında algılanıyor.” diye devam 
ediyor Beckhoff. “Ancak birinci-
den üçüncüye kadar tüm endüstri 
devrimleri analizi yapıldığında, 
teknolojiyle gelişmelerin onlar-
ca yılı aldığı gözlemlenmiştir.” 
Hans Beckhoff’ un görüşüne göre 
Endüstri 4.0’da endüstri tarafından 
benimsenmesi biraz zaman alacak 
çok önemli bir atılım, devrimci bir 
gelişmedir. “2040 yılında birisi dö-
nüp 2010 ve 2030 yılları arasındaki 
zamana baktığında bu gelişmeyi 
muhtemelen daha hızlı ilerleyen 
bir devrim olarak görecektir.” 
PC tabanlı açık otomasyon çözüm-
lerimizle Endüstri 4.0 için ideal do-
nanıma sahibiz. PC tabanlı kontrol 
teknolojisi her zaman otomasyon 
teknolojisi ve bilgi teknolojisinin 
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yorumunu yapıyor Hans Beckhoff. 
“Intel işlemciler, Beckhoff’un PC 
tabanlı otomasyon sistemlerinin 
serisinde, CP27xx ve CP37xx serisi 
Panel PC’lerde ve C6915 kontrol 
kabini PC’lerde Intel’in yeni nesil 
Bay Trail işlemcileri kullanılmak-
tadır. Bütün PC serileri tek, çift 
ve dört çekirdekli versiyon seçe-
nekleri ile kullanıcılara sunul-
maktadır. Bay Trail işlemcileri, 
otomasyon için en uygun işlemci 
nesli olarak görüyoruz, çünkü 
ön belleğinin doğrudan işlemci 
çekirdeğine atanacak şekilde 
tasarlanmış olması çok çekirdekli 
uygulamalarda üstün performansa 
imkan tanımaktadır.” diye ekliyor 
Beckhoff.

Bilimsel Otomasyon:  
“Dünyanın en güçlü kontrolörü”
Modern ve esnek üretim tesisleri-
nin yanı sıra yüksek performanslı 
makinelerde de merkezi kontrol 
çözümleri için giderek daha güçlü 
kontrol sistemlerine ihtiyaç du-
yulmaktadır. Bu nedenle Beckhoff 
şimdiye kadar yapılmış en güçlü 
PLC olan C6670’i “Big Iron” adıyla 
piyasaya çıkartmıştır. “Mainfra-
me” çağında, “Big Iron” en güçlü 
modelleri tarif etmek için kullanı-
lan konuşma diline ait bir ifadeydi. 
C66xx kontrol kabini PC serisi 12 

geçemedikleri üst düzey kişilerle 
irtibat olanakları sağlandı.”

Verimli ve modüler mühendislik
Özellikle esnek üretim anlayışında, 
geliştirme çalışmalarını otomatik-
leştirmek ve yazılım modüllerinin 
yeniden kullanılabilirliğini des-
teklemek önemlidir. Bu tür tutarlı 
yazılım modülarizasyonu TwinCAT 
3 ile mümkün olmaktadır. “Yazılım 
modüllerinin kombine edilmesi 
yazılım tasarımını basitleştirir ve 
programcıyı rutin ve sıradan işler-
den kurtarıyor.” diye vurguluyor 
Hans Beckhoff. Bunun ötesinde 
etkili ve tam donanımlı bir araç 
(tool) seti gereklidir. TwinCAT 3, 
IEC 61131-3’e göre nesne yöne-
limli programlamasıyla, C+ ve 
C++ derleyicileriyle ve MATLAB® 
/Simulink® entegrasyonuyla 
programlama dillerinin seçimin-
de büyük bir özgürlük sağlıyor. 
Belirli bir iş için gerekli olan en iyi 
araçlar seçilebiliyor. TwinCAT 3’te 
bulunan bir başka önemli özellik 
ise Visual Studio®’nun programla-
ma ortamından faydalanmasıdır.
“Buna ek olarak, TwinCAT Oto-
masyon Arayüzü kullanılarak 
mühendislik sisteminin uzaktan 
kontrol edilebilmesinin yanında 
kodların ve yapılandırmaların 
otomatik olarak oluşturulabilmesi 

mümkün oluyor.” şeklinde açık-
lıyor CEO. “Otomasyonun dere-
cesine göre kontrol projelerinin 
elle oluşturulması ve ilgili hatalar 
azaltılabiliyor. TwinCAT Otomas-
yon Arayüzü standart Microsoft.
NET programlama dillerine ek 
olarak Windows Powershell ya da 
IronPython gibi modern kod yazma 
dillerini de destekleyen, kapalı 
olmayan bir arayüzdür.
“Versiyon yönetimi için 
Microsoft’un Team Foundation 
Server (TFS) gibi araçlarını kulla-
nıyoruz.” diye devam ediyor Hans 
Beckhoff. Projeler, verimli bir 
şekilde planlanabiliyor, oluşturu-
labiliyor ve yönetilebiliyor; ayrıca, 
işbirliğine dayalı yazılım projeleri 
için bu Windows platformu mo-
dülleri kullanılabiliyor. Dünyanın 
en gelişmiş yazılım mühendisliği 
platformunda program yazmanın 
kullanıcılar için sürekli daha büyük 
avantajlar getireceği kanaatini ta-
şıyor. «Yazılım geliştirme alanında, 
gelecek vaat eden ve oldukça güç-
lü bir platformdan yararlanıyoruz.» 
vurgusunu yapıyor.
“Microsoft ve Intel, uzun yıllardır 
bilişim teknolojilerine hizmet ver-
mekte ve çok güçlü bir platform 
sunmaktadırlar. Biliyoruz ki bu 
platformlar PC tabanlı teknoloji-
miz için mükemmel uyumlukta” 
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Devre kartları için  
Bus terminaller
Beckhoff I/O sistemleri, giriş ve 
çıkış seviyesinde esnek veri ak-
tarımı için ideal bir çözüm sağla-
maktadır. Tesisler ve makineler 
için esnek otomasyon kavramları 
onlarsız pek mümkün değildir. 
Bugüne kadar Beckhoff kontrol 
kabinlerinde veya makineye monte 
tipte EtherCAT terminalleri (IP20), 
Bus terminaller (IP20), EtherCAT 
kutuları (IP67 veya IP69K) ve Field-
bus kutuları (IP67) seçenekleri ile 
modüler I/O sistemleri sunmak-
taydı. SPS IPC Drive fuarında yeni 
bir form kullanıcıların beğenisine 
sunuldu. Yeni EJ terminalleri 
devre kartlarına takılabilen I/O 
modüllerinden oluşmaktadır. 
Temel devre kartı, ilk kez müşte-
ri projelerinde geliştirilmiş olan 
son derece modüler EJ serisi 
için kablo seviyesi olarak görev 
yapmaktadır. Ayrıca bu çözüm 
yardımcı elektromekanik işlevsel-
lik üzerinden kullanımına sunulu-
yor, böylece istenilen tak çalıştır 
(plug-in) arabiriminin eklenmesine 
imkan tanıyor.
Hans Beckhoff’a göre “Tak çalıştır 
(plug-in) EtherCAT modülleri özel-
likle seri uygulamalarda kullanı-
lacak. Standart makinelerin büyük 
ölçekli üretimlerinde kontrol 

çekirdekli, 24 çekirdekli hatta 36 
çekirdekli versiyonları ile piya-
sa sunulacaktır. RAM belleğinin 
128 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar 
genişletilebilir olması planlanmak-
tadır. “Moore Yasası hala geçerli-
liğini koruyor, bu yıl 36 çekirdekli 
işlemcilerin duyusu yapıldı.” diyor 
Beckhoff ve şunu ekliyor: “2020 
yılında büyük olasılıkla günümüz-
deki kontrolörler kadar maliyeti 
olan fakat 8-16 kat daha güçlü ve 
akıl erdiremeyeceğimiz boyutta 
belleklere sahip IPC’ler kullanı-
yor olacağız.” Beckhoff “Bilimsel 
Otomasyon” felsefesini “Big Iron” 
projesiyle bir adım ileriye taşıyor. 
Yani hareket teknolojilerinden 
mühendislik algoritmalarına kadar 
tüm kontrol fonksiyonlarının ma-
kinenin yazılımında uygulanması 
ve bunların son derece güçlü çok 
çekirdekli bir işlemcide hesaplan-
ması. TwinCAT 3, her bir çekirdeğe 
ayrı kontrol görevlerini atayarak 
tüm çekirdeklerin etkin bir şekilde 
kullanılmasına imkan tanır. SPS 
IPC Drives 2014 fuarında, 24 çekir-
dekli “Big Iron” tarafından kontrol 
edilen yüksek performanslı bir 
uygulama tanıtıldı. Bu, 2014 yılında 
Almanya’da düzenlenen tüm fuar-
lar arasında en dikkat çekici geliş-
melerden biri olarak görülüyor.
Yüksek işlemci performansına ek 
olarak, PC ve EtherCAT tabanlı 
kontrol teknolojisi son derece hızlı 
haberleşme için optimize edil-
miştir. “2008 yılında çıkardığımız 
eXtreme Fast Control (XFC) tekno-
lojisi standart makinelerde kontrol 
çevrimi sürelerini kısaltarak verimi 
artırır ve kaynakları korur.” diye 
vurguluyor Hans Beckhoff. Bu en-
jeksiyon makinelerinden preslere 
ve makine tezgahlarından montaj 
makinalarına kadar çok geniş bir 
uygulama yelpazesi için geçerlidir. 
Aynı makinede daha fazla parça 
üretilmesi belirgin bir avantaj sağ-
lamaktadır. Şirketler aynı makine 
kaplama alanında daha yüksek 
performans elde edecekleri gibi 
daha az enerji tüketimi ile daha 

fazla ürün üreteceklerdir. XFC’nin 
temel avantajlarını özetlersek; 
genel olarak tesislerde daha az 
makinaya ihtiyaç duyulmakta, 
amortisman süreleri büyük ölçüde 
azalmaktadır.
XFC ile dağıtılmış saat (distribu-
ted clocks) ve zaman damgası I/O 
sinyalleri mühendislerin 100 μs’nin 
altında I/O cevap süreleri elde 
edebilmelerine izin vermektedir. 
“Bu bir bütünsel yaklaşım” diye 
açıklıyor Hans Beckhoff. Diğer ta-
raftan hızlı ve ön işlemden geçiril-
miş I/O sinyalleri özel bir durumdur 
ve yapıcı değildir. XFC ile 100ns 
(nanosaniye) mutlak hassasiyetler 
elde edilebilir. XFC teknolojisi ile 
en yüksek hız gereksinimlerini bile 
kolayca sağlayabiliyoruz.
“PC Kontrol teknolojisinin perfor-
mansında beklenen aşırı artışlar 
nedeniyle, her sektöre kendi özel 
‘gözde uygulaması’ hatırlatılacak” 
diyor Beckhoff. Aynı zamanda, hızlı 
çevrim süreleri denklemin sadece 
bir parçasıdır, çünkü matematik-
sel algoritmaların canlı hesap-
lanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Görüntü işlemenin sorunsuz en-
tegrasyonu bir cevap sağlayabilir. 
Hızlı ve verimli makine uygulama-
larını tasarlamak sadece uygula-
macının hayal gücüyle sınırlı bir 
hale dönüşüyor.
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akım kontrolünde 1 μs’den düşük 
örnekleme ve tepki sürelerine 
imkan tanıyor. Konfigre edilmiş 
anahtarlama frekansına bağlı 
olarak 16 μs’ ye kadar düşen hız 
kontrol çevrimi süreleri sunuluyor.
Her AX8000 sürücü, aynı zamanda 
IEC 61131-3, C ve MATLAB® alt 
fonksiyonlarında programlanabilen 
bir TwinCAT runtime entegre eder. 
Özel bir bağlantı mekanizması 
AX8000’in devreye alınma zamanı-
nı kısaltır.
Hans Beckhoff Marktheidenfeld, 
Almanya’daki servo motor üreti-
minden de oldukça memnun oldu-
ğunu söylüyor. “Bu yıl servo motor 
üretim adetlerini iki katına çıkar-
dık.” diye belirtiyor Hans Beckhoff. 
Marktheidenfeld tesislerinin daha 
da genişletilmesi gündemde. Hans 
Beckhoff 2015’te de heyecan verici 
yeniliklerin olacağının ipuçlarını 
veriyor. Genel olarak Endüstri 4.0 
hedefleri için doğru yolda oldukla-
rını belirtiyor.

kabininin bir kısmı PCB formunda 
gerçekleştirilebilecek. Yeni sistem 
özellikle manuel kablo tesisa-
tı yerine hazır kablo demetleri 
kullanılan seri üretimlerde avantaj 
sağlamaktadır. Bu sistem, enerji 
ölçüm istasyonları gibi tamamen 
farklı uygulamalarda da değerlen-
dirilebilir. Hans Beckhoff, elekt-
ronik Bus terminallerinin tüm ana 
sinyal çeşitlerine ait devre kartları 
için sunulabildiğini hatırlatıyor. 
Yeni EJ sistemi, makine ve I/O 
seviyelerinde uzman personelin 
müdahalesine gerek duyulmadan 
daha fazla bağlantıda kalmayı 
sağlamaktadır.
Endüstri 4.0’a giden yoldaki “son 
metre” olarak anılan IO-Link’te 
SPS IPC Drive fuarında tanıtıldı. 
Beckhoff Fieldbus kutusu serisini 
IO-Link teknolojisiyle donatı-
yor. “IO-Link teknolojisi ile ilgili 
pazarda giderek artan bir ivmelen-
me görüyoruz” diye ekliyor Hans 
Beckhoff.

Yenilikçi sürücü teknolojileri
Beckhoff, eXtended Transport 
System (XTS) doğrusal hareket tek-
nolojisi ile mekanik mühendisliği-
nin pek çok alanında yeni kavram-
ları olanaklı hale getiren bir sürücü 
çözümü sunuyor. “XTS Teknolojisi, 
geleneksel lineer sürücü teknolo-
jisinin sınırlamalarını aşmak için 
harika bir mekatronik kit.” diye 
belirtiyor Beckhoff. Dünya çapında 
çok sayıda yenilikçi uygulamada 
XTS teknolojisi kullanıma sunuldu. 
XTS için yeni yazılım kütüphaneleri 
de SPS IPC Drive fuarında tanıtıldı. 
Ayrıca XTS 45 ve 22,5 derecelik yeni 
modülleri ile farklı geometrileri 
destelemektedir.
Ultra hızlı AX8000 çok eksenli 
servo sürücüler SPS IPC Drive 
fuarında tanıtılan bir başka yenilik. 
“EtherCAT tabanlı yeni kompakt 
sürücüler verimli FPGA ve ARM 
işlemciler ile donatılmıştır.” diye 
belirtiyor Hans Beckhoff. Yeni çok 
kanallı akım kontrolü özellikleri 


