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I.  INLEIDING 

A.  Nuyttens Automatisatie 

Nuyttens Automatisatie biedt totaaloplossingen in 

de automatisatie aan aan gezonde en productie(ve) 

bedrijven, die de efficiëntie van hun processen 

wensen te verbeteren. 

 

B.  Keuze voor Beckhoff 

Het bedrijf maakt vooral gebruik van Siemens-

PLC’s. Het doel van het bedrijf is hun aanbod 

verruimen en op die manier meer klanten te kunnen 

bedienen. De Siemens-hardware is heel 

kwaliteitsvol, maar ook wel prijzig. De overgang van 

STEP 7 naar de TIA-portal software is niet zonder 

slag of stoot gebeurd. De verschillende versies en de 

verschillende service-packs maken de situatie niet 

eenvoudiger. Een alternatief voor de Siemens PLC 

dringt zich op. Onder andere omwille van financiële 

redenen heeft het bedrijf de keuze gemaakt om het 

Beckhoff-systeem te introduceren in hun gamma. In 

Figuur 1 wordt een vergelijking gemaakt tussen de 

voordelen van TIA-PORTAL en TWINCAT 3.  

 

                                                           
 

 

Figuur 1: Voordelen TIA-PORTAL vs TWINCAT3 

 

Het implementeren van een nieuw systeem vraagt 

heel veel energie. Het bedrijf beschikt over 

basisprogramma’s en functieblokken voor TIA-

portal. Om de overgang te maken naar Beckhoff 

kunnen ze wat hulp gebruiken om de toepassingen en 

applicaties over te zetten. 

C.  ADS-protocol en visualisatie 

Bij het ontwikkelen van software voor derden is het 

belangrijk dat er duidelijke afspraken gemaakt 

worden rond naamgeving, structuur en eindresultaat. 

Bij het programmeren van het project en het 

ontwikkelen van de functieblokken moeten 

communicatie en visualisatie meegroeien tot een 

geheel. Dat ADS het communicatiemiddel wordt is 

logisch aangezien Beckhoff het protocol ontworpen 

heeft en dat alle Beckhoff-componenten het protocol 

ondersteunen. Het integreren van een ander 

communicatiemiddel zou kunnen leiden tot 
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problemen rond compatibiliteit en betrouwbaarheid. 

De ontwikkeling van de visualisatie valt buiten de 

scoop van deze opdracht. Maar de structuur van 

beide ontwikkelingen moeten gelijk zijn. Dit wil 

zeggen dat aanpassingen in het ene project invloed 

heeft op het andere project. Daarom is een nauwe 

samenwerking nodig tussen de ontwikkelaar van de 

functieblokken en de ontwikkelaar van de 

visualisatie.  

II.  DOELSTELLINGEN 

De doelstelling is tweedelig. In het eerste deel wordt 

het Beckhoff-platform ontleedt a.d.h.v. de IEC 

61131-3 norm. In het tweede deel worden de 

functieblokken ontwikkeld om een vlotte overgang 

te garanderen van het bestaande Siemens-platform 

naar de Beckhoff-omgeving. Het uiteindelijke doel is 

om de visualisatie automatisch te laten genereren 

vanuit de configuratie van het project. Figuur 2 

illustreert het stappenplan. 

 

 

 
Figuur 2: Stappenplan project 

 

III.  RESULTATEN 

A.  IEC61131-3-norm binnen TwinCat3 

De IEC61131-3 norm beschrijft drie modellen. Het 

software-, communicatie- en programmeer-model 

zijn duidelijk aanwezig binnen TwinCat3. Naast het 

toepassen van deze modellen is de techniek van 

object georiënteerd programmeren, beschreven in de 

laatste versie van de IEC61131-3 norm,  duidelijk 

aanwezig. Het gebruik van overerving, interfases, 

methodes en attributen zijn daar een voorbeeld van. 

 

Het ADS-protocol situeert zich in de transportlaag 

van de CIM-piramide. Het protocol is specifiek voor 

TwinCat-toepassingen. Het wordt gebruikt voor 

datacommunicatie tussen de verschillende 

softwaremodules. Het protocol staat toe om met alle 

mogelijke niveaus te communiceren. Het voordeel 

van het ADS-protocol is dat de data toegankelijk is 

vanuit ieder gewenst punt. Het open karakter van 

ADS kan ook een nadeel zijn als bepaalde 

onderdelen van de programmatie of bepaalde 

hardwarecomponenten niet toegankelijk mogen zijn. 

B.  Ontwikkelen van functieblokken 

Bij het ontwerpen van een geautomatiseerd systeem 

worden verschillende soorten sensoren en actoren 

gebruikt. Deze sensoren en actoren zijn in 

verschillende groepen onderverdeeld. De eerste stap 

was een onderverdeling te maken die gelijkaardige 

sensoren en actoren bundelt. Per type actor en sensor 

werden voorgeprogrammeerde functiebokken 

ontwikkeld. Een voorbeeld van de structuur van een 

voorgeprogrammeerde functieblok is te zien in 

Figuur 3.  
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Figuur 3: Voorbeeld van de structuur 

De structuur bestaat uit drie niveaus: 

1. Als bovenste niveau hebben we de module 

COMPONENT BASIS. Alle mogelijke componenten in 

het project beschikken over deze module. Deze 

module beschrijft de eigenschappen van een 

component, eigenschappen die bij alle componenten 

aanwezig zijn. 

2. Het tweede niveau groepeert de componenten van 

eenzelfde type. Een grote groep componenten vallen 

onder de groep COMPONENT AAN/UIT. Dit zijn alle 

componenten met een AAN- en een UIT-stand. Op 

dit niveau is het mogelijk om commando’s uit te 

voeren en parameters in te stellen. Deze blok bezorgt 

dan de status en de events van het component. Op dit 

niveau is het mogelijk om het component in hand of 

automatisch te plaatsen. 

3. Het derde niveau voorziet specifieke parameters 

en commando’s voor het component. Voor een 

COMPONENT MOTOR DS moet het mogelijk zijn om 

bijvoorbeeld de tijd van het aanlopen in ster te 

kunnen instellen. Ook hier zijn specifieke statussen 

en events beschikbaar, verbonden aan het component 

DS. 

 

IV.  BESLUIT 

 

Aan de hand van een aantal toepassingen is een 

standaard structuur voor de TwinCat 3 omgeving 

gecreëerd. De sensoren of actoren zijn telkens een 

afgeleide van een basiscomponent. Dankzij de 

flexibiliteit van de structuur is het mogelijk om in de 

toekomst de functieblokken uit te breiden. Het 

project biedt alvast gedefinieerde functieblokken aan 

en de basiscomponenten zijn klaar voor gebruik. 

Verder wordt op een automatische manier de 

configuratie van het systeem gevisualiseerd en zijn 

basisbedieningen mogelijk. Deze visualisatie is nog 

verder te ontwikkelen maar de basisbedieningen zijn 

beschikbaar. 

 

Met al deze aanpassingen is het bedrijf klaar om 

grotere automatiseringsprojecten op te leveren in de 

TwinCat3 software. Daarnaast kunnen kleinere 

projecten op een kosten-efficiënte manier worden 

geprogrammeerd. 
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