
 1 

 

 

 

 

I.  INLEIDING 

A.  Axians België 

Axians heeft zich gespecialiseerd in allerhande ICT- 

toepassingen, voor zowel de kantoor- als de 

productieomgeving. Axians is een Europees 

netwerk binnen VINCI Energies. Door de krachten 

te bundelen met Actemium, dat gespecialiseerd is in 

industriële automatisering, heeft Axians België de 

perfecte mix in huis voor ICT-oplossingen en 

diensten op maat van de industrie [1]. 

B.  PLC Monitoring 

 

Binnen een bedrijfsomgeving is er nood aan een 

applicatie die alle netwerken monitort, zodat een 

probleem sneller kan gedetecteerd worden. 

Dankzij de komst van ethernet in de industrie, zijn 

monitoring applicaties eenvoudiger te 

implementeren.  

Daarom werd Axians Monitoring Systeem (AMS) 

in het leven geroepen. AMS is momenteel in staat 

om kantoor netwerken (met servers en applicaties) 

en industriële netwerken te monitoren.  

Echter, het monitoren van industriële netwerken en 

PLC’s met bijhorende veldbusdeelnemers (I/O’s, 

drives, instrumentatie, ...) is op dit moment beperkt 

tot de Siemens S7-300/400 reeks. 

Tot op heden vereist AMS geen aanpassingen of 

configuratie in de PLC. De applicatie vereist enkel 

een ethernet verbinding met de PLC. 

                                                           
 

Het monitoren van industriële netwerken kan in 

twee groepen opgedeeld worden, enerzijds diagnose 

(status) informatie en anderzijds hardware 

configuratie informatie. 

II.  DOELSTELLINGEN 

 

Deze masterproef voert een analyse uit naar 

diagnose mogelijkheden bij vooraf geselecteerde 

PLC types, zodat deze aan het AMS systeem 

kunnen toegevoegd worden.  

De analyse wordt uigevoerd voor de Siemens S7-

1200/1500 reeks, OMRON PLC's en Allen Bradley 

PLC's. Naast het uitbreiden met andere PLC types, 

wordt op een reeds geïmplementeerde PLC (CPU-

400) onderzoek verricht naar diagnose op een 

Profibus DP netwerk dat gekoppeld is d.m.v. een 

externe CP kaart. 

Als eerst worden per PLC type de verschillende 

diagnose en configuratie technieken in kaart 

gebracht. De studie resulteert in een beschrijving 

van de methode en de manier waarop hij kan 

geïmplementeerd worden. Vervolgens wordt er een 

kleine testopstelling gemaakt, en wordt het resultaat 

beschreven, telkens voorzien van een besluit.  

De geschreven thesis is de belangrijkste output en 

zal binnen Axians België hulp bieden bij verdere 

ontwikkeling van AMS. 

III.  REALISATIE 

 

In totaal worden zes technieken beschreven: web 

server, Snap7, netwerk analyse, programmation 

library, hardware interrupt en offline project. 

Per techniek wordt naar de configuratie en diagnose 

data gekeken en wordt er nagegaan of er 

aanpassingen in de PLC nodig zijn. Met 

configuratie data wordt de opbouw van PLC en 
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netwerk bedoeld tot op kaart niveau, terwijl met 

diagnose data de statussen bedoeld worden. 

A.  Web server 

 

Ieder Siemens toestel is voorzien van een web 

server met standaard enkele webpagina's. Door de 

server te activeren kunnen deze webpagina's met 

configuratie en diagnose informatie bereikt worden. 

Deze informatie bestaat uit de actuele toestand en 

de opbouw van PLC configuratie.  

Daarnaast bestaan er User Defined webpagina's. 

Deze pagina's kunnen naar eigen stijl aangemaakt 

worden. Zo kunnen PLC variabelen naar buiten 

gebracht worden [2], bvb. met interne diagnose 

informatie. 

Deze techniek vereist enkele aanpassingen in de 

PLC configuratie. 

B.  Snap7 

 

Iedere Siemens S7 PLC kan benaderd worden door 

middel van SZL commando's, bedoeld om toestand 

en configuratie mee uit te lezen.  

Snap7 is een open-source multiplatform Ethernet 

communicatie suite voor communicatie met 

Siemens S7 PLC's [3]. Het programma zet een 

TCP/IP verbinding op met de PLC, waardoor het in 

staat is om enerzijds PLC-variabelen uit te lezen of 

te wijzigen, maar ook om diagnose/configuratie uit 

te lezen, gebruik makend van SZL commando's.  

Deze techniek vereist geen configuratie in de PLC, 

maar is beperkt qua mogelijkheden.  

C.  Netwerk analyse 

 

Profinet bevat een protocol (DCP) dat tijdens de 

startup van het netwerk een IP-adres naar een 

toestel schrijft op basis van een device-name [4]. 

Dit protocol bevat twee nuttige berichten (vraag en 

antwoord), om informatie uit een Profinet toestel te 

halen. 

In het netwerk wordt een "vraag" verstuurd 

(broadcast bericht). Toestellen die het protocol 

ondersteunen zullen antwoorden. Het antwoord 

wordt steeds op dezelfde manier opgebouwd en 

bevat data over het toestel. Met deze techniek 

kunnen alle deelnemers van een netwerk bepaald 

worden en er zijn geen aanpassingen nodig in de 

PLC. 

D.  Programmation library 

 

In de TIA Portal bibliotheek staan een aantal 

standaard functies (Figuur 1) waarmee diagnose kan 

opgevraagd worden [5]. Ze vormen de opvolgers 

van de vroegere Step7 SFC51 ("RDSYSST") 

functie.  

Deze functies worden voor een bepaalde module 

opgeroepen, waarbij vooraf het hardware adres van 

het toestel opgegeven dient te worden. Doordat het 

adres gekend is, kan de configuratie toch indirect 

bepaald worden.  

Met deze techniek kan een programma in de PLC 

toegevoegd worden. Door dit acyclisch te doen, kan 

de invloed op de cyclustijd beperkt worden. 

 

Figuur 1: Bibliotheek van TIA Portal 

E.  Hardware interrupt 

 

Het programma in een CPU is opgebouwd uit 

verschillende organisatiebouwstenen (Figuur 2). In 

deze techniek wordt de nadruk op fout OB's gelegd. 

Hun voordeel is dat ze enkel bij fouten opgeroepen 

worden en dus weinig invloed op de cyclustijd 

hebben.  

Iedere OB heeft header informatie ter beschikking, 

waarin de reden staat voor het aanroepen van deze 

OB [6] [7]. Door deze header bvb. aan PLC-

variabelen te koppelen, kunnen diagnose gegevens 
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opgehaald worden. Deze variabelen kunnen later 

ofwel via web server ofwel via Snap7 naar buiten 

gebracht worden. 

Bij iedere fout wordt het hardware adres van de 

foutieve module meegegeven, waarmee de 

configuratie onrechtstreeks achterhaald kan worden. 

 

Figuur 2: Overzicht van de organisatiebouwstenen in een 

Siemens CPU [6] 

F.  Offline project 

 

Een project wordt met een bepaalde structuur 

opgeslagen. Door de structuur van een project te 

analyseren, kan de configuratie, 

programmaopbouw, variabelenlijst, ... bepaald 

worden. Zo kunnen Allen Bradley projecten in 

XML-formaat opgeslagen worden (Figuur 3). 

Deze techniek vereist geen aanpassingen in de PLC. 

Door een upload van een project uit te voeren en 

met de juiste extensie op te slaan, kan de 

configuratie achterhaald worden. Statussen kunnen 

echter niet achterhaald worden. 

 

Figuur 3: Opbouw van XML-document van een Allen Bradley 

project 

IV.  BESLUIT 

 

Een goede uitbreiding van AMS is een methode 

waarbij geen software in de PLC geschreven moet 

worden om diagnose en/of configuratie informatie 

naar buiten te brengen. 

 

De toegang tot deze data van buitenaf is echter goed 

afgeschermd, waardoor enkele van de 

oorspronkelijke pistes onbruikbaar bleken te zijn. 

Daarnaast heeft iedere onderzochte methode zijn 

beperkingen, ofwel is er extra software nodig in de 

PLC, ofwel is de beschikbare informatie heel 

gering. 

 

Na grondige studie en uitvoering van testen werd 

besloten dat geen enkel van de hier besproken 

methodes geschikt was om te implementeren in 

AMS. 
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