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I.  INLEIDING 

A.  Catael 

Catael is een jong en dynamisch bedrijf dat   

automatiseringsprojecten uitwerkt met onder andere 

hardware en software van Phoenix Contact en 

Siemens. Catael is actief in verschillende 

onderdelen binnen de automatiseringswereld: 

building automation, industriële software, 

machinebouw en consultancy.  

B.  Situering 

Binnen de automatiseringswereld wordt er steeds 

meer gebruik gemaakt van databases voor het 

bijhouden van allerhande recepten, meldingen, 

loggingen, enz. Ook voor het visualiseren van data 

wordt vaak gebruik gemaakt van een achterliggende 

database waar alle databronnen beschikbaar zijn.  

Via het TDS (Tabular Data Stream) protocol, 

gebruikt voor communicatie tussen een client en de 

MS SQL server (Microsoft SQL server), is de 

server enkel bereikbaar via Windows gebaseerde 

systemen (bv. een Visual Basic applicatie). Dit 

omdat de speciaal daarvoor ontwikkelde 

bibliotheken enkel kunnen werken op een Windows 

gebaseerd systeem. Wanneer er dus data vanuit de 

industriële werkvloer (dus eigenlijk vanuit een 

PLC) gelogd moeten worden, zullen deze data eerst 

via een OPC server tot op een Windows systeem 

gebracht worden. Vervolgens worden de data dan 

doorgestuurd naar een MS SQL Server waar ze dan 

kunnen opgeslagen worden in een database. Voor 

het gebruik van een OPC server moeten er echter 

licentiekosten betaald worden. In de uitdaging tot 

het leveren van projecten tegen een zo laag 

mogelijke prijs zou het dus beter zijn dat er 

rechtstreeks vanuit de industriële werkvloer, vanuit 

een PLC, gelogd kan worden zonder tussenkomst 

van een OPC server. Concreet wordt er dus gezocht 

naar een licentievrije oplossing. 

Verder wordt er binnen Catael een web applicatie 

ontwikkeld, SMART (Smart Monitoring And 

Reporting Tool) genaamd. Hierbij worden data in 

functie van energie management, 

productieopvolging en toegangscontrole gelogd 

naar een SQL server. Vervolgens worden die data 

op een eenvoudige en vooral flexibele manier 

gevisualiseerd op een webpagina.  Wanneer de 

werking van het systeem bekeken wordt zijn er twee 

grote delen: capteren en visualiseren.  

 

Figuur 1: Logo SMART 

Het gedeelte visualiseren behoort niet tot deze 

masterproef. Het tweede deel, het capteren van data 

uit de industriële werkvloer, vormt net een 

opportuniteit tot het uitwerken van deze 

masterproef. Het is namelijk de bedoeling dat op 

een zo goedkoop en gebruiksvriendelijk mogelijke 

manier data kunnen gelogd worden naar een SQL 

server. Opnieuw kan de prijs lager gekozen worden 

wanneer er rechtstreeks kan gelogd worden vanuit 

een PLC en er dus geen extra componenten zoals 

een OPC server gebruikt en geconfigureerd moeten 

worden.  
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II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstelling van deze masterproef is dat er 

vanuit de industriële werkvloer, vanuit een PLC, 

data rechtstreeks gelogd kan worden naar een MS 

SQL server. Catael heeft hiervoor al werkende 

oplossingen, maar in een lopend project  bij een 

klant kwam de vraag naar de mogelijkheid om dit 

ook met een Siemens PLC te realiseren.  Siemens 

biedt met de 1200 serie een goedkope PLC aan die 

hiervoor in aanmerking komt. De ontwikkeling van 

een functiebouwsteen voor het loggen van data 

vanuit een Siemens PLC naar een MS SQL server 

werd dan ook de hoofddoelstelling van deze 

masterproef. 

Figuur 2 heeft een visuele voorstelling van de 

doelstelling van deze masterproef. 

 

Figuur 2: Visuele voorstelling doelstelling 

Om de communicatie tussen de PLC en een MS 

SQL server te doen slagen moet er eerst onderzocht 

worden welk protocol hier voor het meest geschikt 

is. Hieraan verbonden wordt er dan ook een 

protocol studie gedaan om dan uiteindelijk de 

verschillende functionaliteiten uit te programmeren 

met TIA portal, de (nieuwste) 

programmeeromgeving van Siemens. Maar 

vooraleer die laatste stap, het uitprogrammeren, 

wordt gezet wordt er een ontwikkelprocedure 

opgesteld. Als eerste stap in deze 

ontwikkelprocedure wordt een zeer gedetailleerd 

functioneel ontwerp opgesteld van de MS SQL 

functieblok die moet worden ontwikkeld. Omdat de  

functieblok na deze masterproef effectief moet 

kunnen worden ingezet in de industrie, wordt er ook 

zeer veel aandacht besteed aan de error afhandeling 

en het duidelijk weergeven van foutmeldingen. Ook 

wordt er aandacht besteed aan het blijven 

functioneren van de functieblok in moeilijkere 

omstandigheden. Hierbij wordt dan bedoeld dat bv 

bij een netwerk uitval, wat dus een connectie verlies 

met de server betekent, de functieblok autonoom 

opnieuw probeert connectie te maken met de server, 

zodat vanaf de server terug online komt, er opnieuw 

data kunnen gelogd worden. 

Op basis van het opgestelde functioneel ontwerp 

wordt dan een testprocedure uitgedokterd waarin 

ieder detail  getest wordt. Deze testprocedure kan 

doorheen de masterproef verschillende malen 

doorlopen worden. Er zal namelijk met een basis 

gestart worden om die dan vervolgens grondig te 

testen. Eens alles goed werkt wordt dan verder 

gegaan met het uitwerken van extra 

functionaliteiten. Deze procedure van ontwikkelen 

en testen wordt meerdere malen doorlopen. Figuur 3 

toont hier een weergave van. 
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Figuur 3: Ontwikkelprocedure 

III.  RESULTATEN 

In het onderzoek naar een manier/protocol om 

vanuit een niet Windows gebaseerd systeem data te 

loggen naar een MS SQL server werd het FreeTDS 

protocol gevonden[1]. Dit is een vrije 

implementatie van het TDS protocol. Door het 

toepassen van dit protocol kunnen er vanuit de PLC 

data gelogd worden naar de MS SQL server. 

Bijgevolg is er een functieblok ontwikkeld die zorgt 

dat er een connectie wordt opgezet met de MS SQL 
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server. Eens de connectie en het inloggen succesvol 

is afgerond kunnen er query’s verstuurd worden. De 

ontworpen MS SQL functieblok is door 

medewerkers van Catael ook d.m.v. van 

verschillende (stress) testen gecontroleerd en getest 

op zijn werking.  

Naast de ontwikkeling van de functieblok is er ook 

een testprocedure opgesteld. Wanneer er later nog 

extra wijzigingen of functionaliteiten worden 

aangebracht kan door middel van het doorlopen van 

die testprocedure getest worden of alles nog werkt 

en dat de nieuwe functionaliteiten dus geen 

ongewenste invloeden uitoefenen op de reeds 

bestaande functies. 

IV.  BESLUIT 

Op SQL niveau werd bij de ontwikkeling van de 

functieblok vooral de nadruk gelegd op een goed 

werkend functieblok, waardoor nog niet alle 

mogelijk functionaliteiten zijn opgenomen. In de 

toekomst zijn er dus zeker nog uitbreidingen 

mogelijk zoals:  

- Ontvangen en versturen van berichten die 

niet in één bericht passen. 

- Functie om te navigeren door de rijen en 

kolommen na een select statement.  

 

Verder bestaat de mogelijkheid om de 

functionaliteiten van deze ontwikkelde MS SQL 

functieblok ook te implementeren in andere merken 

van PLC’s. De voorwaarde is dan wel dat deze de 

faciliteiten bezitten om een TCP/IP connectie op te 

zetten. 

Door gebruik te maken van de vooraf opgestelde 

testprocedure kan er na het toevoegen van een 

functie of wijziging makkelijk gecontroleerd 

worden of alle functies nog naar wens werken. Bij 

de ontwikkeling van dit functieblok, waar een goede 

werking prioritair is, was dit vaak een belangrijke 

stap.  
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