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I.  INLEIDING 

Actemium A.  

Als één van de marktleiders binnen zijn sector en 

met meer dan 300 bedrijven in Europa, heeft 

Actemium, onderdeel van de VINCI groep, een 

sterke reputatie opgebouwd inzake advies, studie en 

realisatie van industriële automatiseringsprojecten. 

 

Naast technische en functionele expertise in 

multidisciplinaire (EIA) automatiseringsprojecten 

en Industrial IT (MES), verzorgt Actemium 

gespecialiseerde trainingen en biedt het een sterk 

uitgebreid aanbod naar service-mogelijkheden. 

CPU-CPU communicatie B.  

In de wereld van de industriële automatisering is 

interactie tussen verschillende installaties een 

alledaagse zaak. Concreet betekent dit dat de 

controllers van de verschillende geautomatiseerde 

systemen moeten communiceren om de nodige 

gegevens uit te wisselen. 

 

Binnen één proces worden er vaak verschillende 

configuraties van controllers (PLC's) ingezet. Enkel 

in het Siemens gamma zijn er al gigantisch veel 

combinaties op vlak van hardware, configuratie en 

programmeermethoden. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het uiteindelijk doel van dit onderzoek is om alle 

communicatiemogelijkheden, namelijk: PC-PLC, 

PLC-PLC en PLC-IO binnen het Siemens 

SIMATIC gamma volledig in kaart te brengen. 

                                                           
 

Deze masterproef zal zich echter enkel op PLC-

PLC communicatie focussen. 

 

Het resultaat van het onderzoek moet het mogelijk 

maken om op te zoeken of een bepaald protocol, op 

een bepaalde configuratie mogelijk is. Daarenboven 

is het ook belangrijk dat de performantie gekend is 

en welke de verbruikte resources zijn. Ook het 

omgekeerde moet mogelijk zijn om op basis van 

een gewenste performantie een selectie te kunnen 

maken naar hardware. 

Niet enkel deze bovenstaande output is belangrijk 

maar ook wat zich onder de motorkap afspeelt bij 

dergelijke systemen. Hoe de systemen werken is 

belangrijk om te kunnen redeneren op nieuwe 

combinaties. 

III.  RESULTATEN 

Het resultaat van deze masterproef is een document 

dat een grondige basis vormt voor verdere 

uitbreidingen op deze masterproef. Dit document 

bestaat uit drie onderdelen, namelijk een 

theoretische studie, een samenvatting van de online 

Siemens tools die op de markt zijn en een aantal 

resultaten en conclusies van performantiemetingen. 

Theoretische studie [1] A.  

Het eerste onderdeel van dit document bevat een 

theoretische studie die alles omtrent CPU-CPU 

communicatie samenvat en verklaart. 

Hier wordt er gekeken naar de principiële werking, 

naar de mogelijke oplossingen en naar de manier 

waarop ze verschillen. 

Als er gecommuniceerd dient te worden tussen S7 

PLC’s, vindt er communicatie plaats tussen de 

CPU's. Hierbij wordt er data van de ene CPU naar 

de andere CPU overgebracht. De data die 

overgebracht wordt, bevindt zich in het user 

programma van de CPU. De term CPU-CPU 
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communicatie slaat dus op de datacommunicatie 

tussen PLC’s. 

Om de communicatie tussen twee verschillende 

CPU's tot stand te brengen, dient er een connectie 

opgebouwd te worden. Een connectie legt de locatie 

van de endpoints vast op een bepaald netwerk. Deze 

connectie kan via de interne interface van de CPU 

lopen of extern via een CP of CM module. Om een 

connectie te onderhouden, bv. een buffer voor de 

ontvangen data, zijn er resources nodig. Aangezien 

deze resources per type beperkt zijn, zijn er ook 

maar een beperkt aantal connecties die kunnen in 

stand gehouden worden. 

Er zijn twee manieren om een connectie op te 

bouwen, namelijk statisch of dynamisch. In NetPro 

kan een connectie statisch worden opgebouwd. Bij 

een statische connectie worden beschikbare 

resources toegewezen. Deze resources kunnen niet 

meer aan andere verbindingen worden toegewezen. 

Door het beperkt aantal resources kunnen ook maar 

een beperkt aantal connecties worden opgebouwd. 

Door gebruik te maken van bepaalde connectie- of 

communicatieblokken kan een dynamische 

connectie opgebouwd worden. Bij een dynamische 

verbinding kan ervoor gekozen worden de gebruikte 

resources na communicatie vrij te geven en indien 

nodig te gebruiken voor een andere connectie. Op 

deze manier kunnen veel meer connecties opgesteld 

worden dan de resources eigenlijk toelaten. 

Als er een communicatie opgezet wordt tussen twee 

verschillende controllers is het begrip data 

consistentie heel belangrijk. De term data 

consistentie staat voor de juistheid van data op ieder 

moment dat er gebruik van gemaakt wordt.  

Een consistent databereik is een databereik dat niet 

door meerdere processen tegelijkertijd kan worden 

aangepast. Het maximum consistent databereik is 

afhankelijk van de module die gebruikt wordt en is 

bijvoorbeeld bij het kopiëren van data, het 

maximum volume dat gekopieerd kan worden in 

één cyclus. 

Een databereik dat groter is dan het consistent 

databereik wordt een inconsistent databereik 

genoemd. Inconsistente data bestaat voor een deel 

uit oude en voor een deel uit nieuwe data. De 

oorzaak hiervan is dat er meerdere cycli nodig zijn 

om de data over te zetten en er dus een 

mogelijkheid bestaat dat een proces gebruik maakt 

van deze inconsistente data. 

Om een connectie tussen twee controllers tot stand 

te brengen, zal er nood zijn aan een medium om de 

data over te versturen. Verschillende media, met elk 

hun specifieke  eigenschappen, zullen invloed 

hebben op de  performantie. 

Als laatste komt een CPU-CPU communicatie neer 

op de keuze voor een bepaald communicatietype. 

De communicatietypes zijn een onderverdeling van 

communicatieblokken die gebruikt worden in het 

user programma van de CPU om data te versturen 

en te ontvangen.  

Deze communicatietypes bestaan uit twee grote 

groepen, namelijk Simatic S7 specifieke 

communicatie en de open standaard. 

De Simatic S7 specifieke communicatie wordt 

onderverdeeld in drie grote groepen.  

SIMATIC S7  specifieke communicatie 

  Global data communicatie 

  S7 basic communicatie 

  S7 communicatie 
Tabel 1: Simatic S7specifieke communicatie 

Als eerste is er de Global data communicatie die 

vooral gebruikt wordt om te communiceren via de 

backplane bus met een andere CPU.  

Vervolgens is er de S7 basic communicatie. Deze 

communicatie kan via MPI en Profibus (DP) 

communiceren met een CPU binnen of buiten het 

eigen station. Bij dit communicatietype bestaat er de 

keuze om een statische of een dynamische 

connectie op te stellen. 

Als laatste is er de S7 communicatie. Deze 

communicatie kan verlopen over vele soorten 

media, namelijk MPI, backplane bus, Profibus, 

Profinet en Industrieel Ethernet. Heel belangrijk om 

te weten is dat de werkmethode steeds hetzelfde is, 

met andere woorden media onafhankelijk. In 

tegenstelling tot S7 basic communicatie hoeft er 

niet altijd via de geïntegreerde interface van de CPU 

module gecommuniceerd te worden, maar kan er 

ook via een CP of een CM module gecommuniceerd 

worden. Connecties bij de S7 communicatie worden 

steeds statisch opgebouwd in NetPro. 
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Het grote verschil van de open standaard met de 

Simatic S7 specifieke communicatie is dat de open 

standaard volledig compatibel is met derden (niet 

Simatic controllers).  Bij deze open standaard zijn 

er verschillende media die beschreven worden. Hier 

wordt er beperkt tot enkel de Profinet en Industrieel 

Ethernet standaard.  

De open standaard communicatie wordt 

onderverdeeld in twee groepen. 

Profinet/ Industrieel ethernet 

  Open communicatie met zend/ontvangst blokken 

  Open communicatie met T blokken 
Tabel 2: Profinet/Industrieel Ethernet 

De eerste groep is de open communicatie met 

zend/ontvangst blokken. Het medium dat gebruikt 

dient te worden is Profinet/Industrieel Ethernet. 

Communicatie kan hier enkel verlopen via een CP 

module. Connecties dienen hier statisch 

geconfigureerd te worden in NetPro. 

De tweede groep is de open communicatie met T 

blokken. Deze communicatie kan verlopen via de 

geïntegreerde interface van de CPU, via een CP of 

via een CM module. De communicatie verloopt 

steeds via een client/client model. Zoals alle vorige 

communicatietypes kan ook hier een connectie 

statisch geconfigureerd worden in NetPro. Het grote 

verschil met de vorige groepen is echter dat er een 

dynamisch karakter kan gegeven worden aan deze 

verbinding. Er kan gekozen worden om deze 

verbinding niet statisch te configureren in NetPro en 

de connectieblokken TCON/TDISCON te 

gebruiken. 

Het enige nadeel van een dynamisch connectie 

karakter is dat door het steeds op en afbouwen van 

de connectie, er een klein beetje wordt ingeboet aan 

performantie. Dit is te wijten aan het steeds 

opnieuw opbouwen en afbreken van de connectie 

voor en na communicatie. 

Tools B.  

Siemens biedt online een grote hoeveelheid tools 

aan die de performantiewaarden van verschillende 

modules aanbieden. Om wegwijs te raken worden 

deze tools verklaard door middel van een 

handleiding in het tweede onderdeel van dit 

document. 

Metingen C.  

Jammer genoeg zijn de modules die deze tools 

aanbieden niet volledig. Om deze aan te vullen 

dient nagegaan te worden hoe Siemens de meting 

voor de performantie waarden heeft uitgevoerd. Dit 

gebeurt door enkele metingen uit te voeren en de 

waarden te vergelijken met de waarden die terug te 

vinden zijn in deze tools. Op die manier kan het 

aantal beschikbare modules uitgebreid worden. 

Naast deze performantiemeting is er ook een meting 

uitgevoerd naar de dataconsistentie. De CP module 

die data ontvangt, neemt data binnen in zijn buffer. 

Hierna kopieert de CP module deze data naar een 

voorgedefinieerd databereik. In de Siemens 

documenten is niet terug te vinden of een CP 

module deze data in één keer kopieert of in een 

bepaald aantal cycli.   

IV.  BESLUIT 

Als het onderwerp CPU-CPU communicatie wordt 

aangehaald is het belangrijk om een goed overzicht 

te houden over alle verschillende mogelijkheden. 

Het is dus praktisch om de brede waaier aan 

informatie die Siemens aanbiedt samengevat te zien 

in één document. 

Op heden is de performantie meetmethode 

achterhaald en kan de performantie in principe 

bepaald worden voor elke CPU-CPU combinatie. 

Op deze manier kunnen de online Siemens tools 

uitgebreid worden. 

Als laatste kan door het uitvoeren van de 

dataconsistentie meting besloten worden dat een CP 

module grote hoeveelheden data niet in één keer 

kan kopiëren naar het databereik van de CPU. 
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