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I.  INLEIDING 

Catael A.  

Catael is een bedrijf dat op alle fronten actief is 

wanneer het over automatisering gaat. Hierbij ligt 

de focus op de realisatie van industriële projecten: 

elektrische engineering, industriële software, PLC 

gebaseerde applicaties. 

SMART B.  

“Remote acces”, “The internet of things” en 

“Industrie 4.0” zijn termen die binnen de industrie 

langzaamaan helemaal ingeburgerd zijn. Alles moet 

tegenwoordig opvolgbaar zijn en indien mogelijk 

moeten productieprocessen steeds geoptimaliseerd 

worden. Met behulp van een webgebaseerde 

visualisatie is het gemakkelijker om de productie 

van allerlei artikelen sneller en efficiënter op te 

volgen. 

Simply Monitoring And Reporting Tool of kortweg 

SMART is een concept dat binnen Catael is 

ontstaan door de steeds grotere vraag naar projecten 

omtrent visualisering en opvolging van processen. 

De bedoeling van SMART is om een 

standaardvisualisatie te krijgen en deze op een 

snelle en eenvoudige manier te kunnen aanpassen 

aan specifieke behoeftes.  

Ieder visualisatieproject bevat dezelfde onderdelen: 

data capteren, data opslaan en uiteindelijk data 

visualiseren. Ondanks het feit dat SMART een 

standaardvorm zou moeten aannemen zijn er binnen 

deze 3 onderdelen nog enkele keuzes die moeten 

gemaakt worden afhankelijk van het project.  

                                                           

 
 

Data capteren kan verzorgd worden door een PLC, 

aangezien de PLC niet weg te denken is binnen een 

industriële omgeving is dit een logische oplossing. 

Maar data kan ook verkregen worden door een 

applicatie die op een gewone PC draait. De 

verkregen data wordt dan via een applicatie of PLC-

programma naar een server verzonden. SMART laat 

de consument vrij bij de keuze van deze twee 

mogelijke oplossingen.  

De gegevens moeten nadat ze opgehaald zijn uit 

meettoestellen op een efficiënte manier opgeslagen 

en beheerd worden. Een database neemt op zich niet 

veel geheugen in beslag, daarom wordt het beheren 

van een database vaak over het hoofd gezien. Er is 

echter een gevolg wanneer niet goed nagedacht 

wordt over de opbouw en structuur van een 

database. Wanneer de visualisatie gegevens moet 

opvragen uit de database, zal de snelheid van het 

opvragen sterk variëren bij verschillende structuren. 

Data opvragen is algemeen gezien de bottleneck 

van een webvisualisatie, daarom is het aangeraden 

zorgvuldig over de structuur van de database na te 

denken. Ook data comprimeren na verloop van tijd 

kan positieve gevolgen hebben op het “realtime 

karakter” van de visualisatie. 

Tot slot is er nog de eigenlijke visualisatie. De 

mogelijkheden om een webpagina te maken zijn 

eindeloos en soms wat onoverzichtelijk. Daarom is 

binnen Catael gekozen om voor SMART te werken 

met het MVC-model. Deze “template” heeft een 

structuur die gebruiksvriendelijk en overzichtelijk 

is. Ook is de diagnose bij het ontwerp van een 

webpagina zeer eenvoudig. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Zoals reeds vermeld zijn er drie onderdelen binnen 

een webvisualisatie. Het is de bedoeling om bij elk 

van deze onderdelen ondersteunende hulp te bieden 

bij de ontwikkeling van SMART. Deze 
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ondersteuning kan zowel praktische hulp zijn als 

onderzoek naar verbeteringen. 

Voor datacaptatie dient er vooral praktisch 

ondersteuning te zijn wat zich moet vertalen in een 

applicatie die rechtstreeks gegevens kan ophalen uit 

een toestel dat Modbus TCP ondersteunt en kan 

wegschrijven naar een SQL Server. 

Er wordt een studie gemaakt om data in een 

database te beheren. Verschillende structuren 

worden bedacht en er wordt een analyse met voor- 

en nadelen per structuur opgemaakt. Daarnaast 

dient nog een service gemaakt te worden om data 

automatisch te comprimeren. 

Ook zelf een webgebaseerde visualisatie maken is 

één van de doelstellingen binnen dit masterproject.  

III.  RESULTATEN 

Er werd een Windows Forms Application 

ontwikkeld  om vanaf een toestel dat Modbus TCP 

ondersteunt data op te halen en rechtstreeks naar 

een SQL Server te verzenden. Vooraleerst werd de 

functionaliteit van de applicatie geprogrammeerd, 

daarna werd aandacht geschonken aan het 

“crashbestendig” zijn ervan. Voor industriële 

toepassingen is het belangrijk dat de applicatie 

robuust is.  

Figuur 1 toont een overzicht van de interfaces van 

de applicatie. Er zijn drie interfaces die belangrijk 

zijn, de gebruiker kan het programma starten en 

stoppen alsook bepaalde instellingen aanpassen en 

configureren. Daarnaast moet nog data vanaf het 

Modbus device naar de SQL Server verzonden 

worden. 

 

Figuur 1: Interfaces applicatie 

De structuur van de software is belangrijk wanneer 

aanpassingen moeten gedaan worden door andere 

personen dan de oorspronkelijke ontwikkelaar, 

daarom is gekozen voor een overzichtelijke 

structuur. Verschillende functionaliteiten worden 

van elkaar gescheiden in aparte bouwstenen. Door 

het n-tiermodel toe te passen is een overzichtelijke, 

gelaagde structuur bekomen. De structuur van de 

applicatie is in figuur 2 te zien. GUI staat hierin 

voor Graphical User Interface, BLL voor Business 

Logical Layer en DAL voor Data Acces Layer. 

 

Figuur 2: Softwarestructuur applicatie 

De werking van de applicatie gaat als volgt: de 

gebruiker kan verschillende toestellen definiëren, 

daarbij moet een IP-adres meegegeven worden en 

enkele andere parameters om een goede 

communicatie te garanderen. Daarna kunnen per 

toestel ook verschillende parameters toegekend 

worden, ook deze met specifieke instellingen. Na de 

configuratie kan deze opgeslagen worden door een 

XML-file te maken, deze wordt automatisch 

aangemaakt. Met behulp van de file kan de 

configuratie een andere keer terug opgeroepen 

worden wat veel tijd bespaard voor de gebruiker. 

Daarnaast moeten ook de instellingen voor de 

server ingesteld worden.  

Ook het bestuderen van het Modbus TCP protocol 

was nodig om van deze applicatie een werkend 

geheel te maken. Dit was niet rechtstreeks een doel 

binnen het kader van dit eindwerk, maar heeft toch 

wat tijd in beslag genomen. 

De database wordt automatisch gecreëerd aan de 

hand van de huidige configuratie. Eens de database 
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aangemaakt is kan de applicatie zijn voornaamste 

functie uitvoeren. 

De verschillende mogelijke structuren van een 

database om waarden te loggen zijn eindeloos, maar 

enkele mogelijke opties werden ontwikkeld en 

vergeleken. De structuren kunnen wel telkens 

opgedeeld worden in twee grote groepen, namelijk: 

de horizontale en de verticale structuur. Een 

voorbeeld van beide structuren is weergegeven in 

figuur 3 (horizontale structuur (a) verticale structuur 

(b)). Het grote verschil is dat horizontale logging 

voor iedere parameter een kolom voorziet, terwijl 

verticale logging één kolom voorziet die dan een 

Foreign Key is naar een tabel waar alle parameters 

gedefinieerd zijn. Enkel de basismodellen van de 

twee groepen zijn in figuur 3 te zien. Er zijn nog tal 

van varianten op de structuren. 

 

Figuur 3: Structuren database 

De analyse op deze verschillende structuren wordt 

gedaan door enkele criteria in acht te houden zoals: 

de uitbreidbaarheid, de overzichtelijkheid, hoe 

gemakkelijk de data te comprimeren is, etc. 

Er is ook een webvisualisatie gemaakt waarbij alle 

onderdelen zelf praktisch ontwikkeld dienden te 

worden. De visualisatie in helemaal af en is 

momenteel operatief. Het betreft een mobiele 

opstelling met onder meer drie meettoestellen. 

Verschillende elektrische grootheden worden via 

een PLC uit de toestellen gehaald en 

weggeschreven in een SQL Server. Vervolgens 

wordt de recentste waarde uit de database gehaald 

door het MVC-project en verwerkt tot grafieken 

met het signaal van spanning en stroom en een lijst 

met alle waarden. 

IV.  BESLUIT 

De meerderheid van de doelstellingen zijn reeds 

bereikt, enkel een service maken die data 

automatisch comprimeert dient nog gemaakt te 

worden. De verschillende onderdelen van een 

webgebaseerde visualisatie zijn binnen dit eindwerk 

bestudeerd en praktisch behandeld. Ook enkele 

zaken die niet rechtstreeks in verband gebracht 

worden met webpagina’s en visualisatie werden 

behandeld.  
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