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I.  INLEIDING 

A.  Actemium 

Actemium is een specialist wanneer het gaat om het 

automatiseren en optimaliseren van industriële 

processen. Het bedrijf biedt advies, studie, realisatie 

en ondersteuning in verschillende industrieën. 

B.  TIA Portal  

TIA Portal, de nieuwe softwareomgeving van 

Siemens, voorziet een all-in-one pakket voor het 

volledig afhandelen van automatiseringsprojecten. 

Naast PLC-programmatie en -visualisatie biedt het 

pakket tal van mogelijkheden om het programmeren 

efficiënter te maken, zoals bv. nieuwe concepten in 

het gebruik van bibliotheken.  

 

Figuur 1: Overgang naar nieuwe softwareomgeving en controllers 

 

                                                           
 

De integratie van deze mogelijkheden is echter vaak 

nog onbekend. Een goede kennis is nodig voor een 

vlotte implementatie van TIA Portal in nieuwe of 

reeds bestaande projecten. 

Een niet te verwaarlozen aspect in TIA Portal is de 

ondersteuning van de nieuwe generatie controllers 

(Figuur 1). Op de dag van vandaag is een stopzetting 

van de productie voor de S7-300 reeks gepland op 

2020, met daarna nog enkele jaren ondersteuning. De 

implementatie van de S7-1200 en S7-1500 CPU’s is 

dus een hot-topic bij het vernieuwen of opzetten van 

projecten. 

Vanuit Actemium ontstond hieruit de vraag om 

enkele onderwerpen te onderzoeken om de 

praktische implementatie van TIA Portal op een 

goede manier te onderbouwen.  

II.  DOELSTELLINGEN 

Als eerste onderwerp wordt de migratie van reeds 

bestaande PLC-projecten in de nieuwe software-

omgeving onderzocht. Een concreet beeld krijgen 

van hoe de procedure verloopt en eventuele 

fouthandling zijn hierbij prioritair. 

Een tweede doelstelling is het controleren van het 

regelgedrag van een basis PID-controller na 

migratie. De focus ligt hier vooral bij de eventuele 

noodzaak naar een nieuwe instelling van de regelaar. 

Het derde onderwerp omvat het in kaart brengen van 

de snelheidsinvloeden bij het uitvoeren van 

commando’s en/of operaties bij CPU’s uit de S7-

1500 reeks. In totaal zijn er drie te onderzoeken 

invloeden: de vernieuwde datastructuur of optimized 

werking, de verschillende geheugenplaatsen waarin 

de variabelen opgeslagen worden en de invloed van 

de keuze uit de programmeertalen SCL en STL.  
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Verder moet ook onderzocht worden wat de 

mogelijkheden zijn voor het downloaden van een 

TIA Portal project naar een S7-1500 CPU in RUN-

mode, en wat daarbij de meest geschikte procedure 

is. 

Het laatste onderwerp spitst zich op één bepaalde 

sectie van TIA Portal, nl. de libraries. Wat zijn de 

(nieuwe) mogelijkheden en welk voordeel kan er 

gehaald worden uit deze bibliotheken. 
 

De geschreven thesis vormt de belangrijkste output 

en zal binnen Actemium hulp bieden bij toekomstige 

projecten. 

III.  RESULTATEN 

A.  Migraties 

Er werden zowel migraties 

doorgevoerd voor hard- als software. 
Vanuit een bestaand project werd de 

volledige procedure (Figuur 2) 

succesvol getest, alsook de optie om 

vanuit een S7-400 project over te 

schakelen naar een CPU uit de S7-

1500 reeks.  

 

Vanuit het informatiecenter, dat 

volledig geïntegreerd is in TIA 

Portal, werden de nodige 

aandachtspunten opgehaald voor het 

proces. De volledige procedure werd 

uitgeschreven in het script en biedt 

een stappenplan bij de migratie van 

toekomstige projecten. 

 

B.  PID-regeling 

Voor het onderzoek werd een gesimuleerd proces 

geregeld dat op identieke wijze geprogrammeerd 

werd in TIA Portal als in SIMATIC Manager. Het 

programma werd respectievelijk gedownload in een 

S7-400 en een S7-1500 CPU. Via een visualisatie in 

WinCC werd het regelgedrag vergeleken (Figuur 3).  

 
Figuur 3: Visualisatie CONT_C 

C.  Snelheidsinvloeden 

Als output uit het onderzoek naar de 

snelheidsinvloeden bij controllers zijn een reeks 

grafieken opgesteld die de verschillen weergeven 

tussen optimized/standard werking en SCL/STL. 

Hierin zit de informatie vervat uit een aantal 

metingen die de tijd bepalen voor het uitvoeren van 

de verschillende operaties (bit-, word-, fixed-point 

en floating-point). Deze testen werden uitgevoerd op 

variabelen die opgeslagen zijn in verschillende 

geheugenplaatsen. 

 
Figuur 4: Snelheidsverschillen in optimized SCL werking 

D.  Downloaden in RUN-mode 

Uit onderzoek is gebleken dat de optimized werking 

ook invloed heeft op de mogelijkheid om zaken te 

downloaden in RUN-mode. Via de verbeterde 

datastructuur kan immers een speciaal 

reservegeheugen aangesproken worden. De 

procedure, die download without reinitialization 

heet, werd getest en gedocumenteerd. 
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E.  Libraries 

Bij de laatste topic ligt de focus op de vernieuwde 

interface van de bibliotheken of libraries. Het 

algemeen doel is om objecten (FC’s, FB’s…) op te 

slaan om later snel te kunnen gebruiken zodoende de 

programmatietijd te verminderen. TIA Portal biedt 

twee soorten libraries: de project library en de 

global libraries. De eerste is specifiek aan het project 

gekoppeld, terwijl de tweede soort over meerdere 

projecten kan gebruikt worden. Beide soorten 

hebben de mogelijkheid om zowel master copies als 

types op te slaan. Master copies zijn simpele kopieën, 

terwijl van types versies kunnen gemaakt worden 

voor verdere centrale ontwikkeling. Global libraries 

kunnen corporate gemaakt worden, wat betekent dat 

ze gecentraliseerd kunnen worden op bv. een 

netwerkdrive. Om deze library te gebruiken kan deze 

door middel van een configuratiefile (XML) 

gekoppeld worden aan TIA Portal. Het grote 

voordeel van dat systeem is dat deze file slechts 

éénmalig verspreid hoeft te worden over de 

verschillende teamleden, waarna een centrale update 

van de library automatisch doorgevoerd wordt bij de 

verschillende gebruikers. 

 

IV.  BESLUITEN 

TIA Portal beschikt over tal van nieuwigheden die 

bijdragen tot een verhoogde efficiënte op het gebied 

van programmeren. Zo kan via global libraries een 

volledige PLC-configuratie (hard- en software) als 

master copy opgeslagen worden om daarna snel te 

implementeren in een nieuw project. 

 

De barrière om reeds bestaande projecten verder te 

ontwikkelen in TIA Portal is relatief klein. Zowel op 

hard- als softwaregebied staat de migratieprocedure 

op punt. Bijkomend werd het gedrag van een 

specifieke PID-controller geverifieerd in TIA Portal. 

Via een visuele controle blijkt dat de instelling één 

op één kan overgenomen worden. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de SCL-

gecodeerde blokken met een optimized structuur een 

opvallende snelheidswinst teweegbrengen t.o.v. de 

STL-gecodeerde standard blokken. Deze testen 

werden verricht in een S7-1500 CPU. Indien deze 

“snellere” implementatie gewenst is, dient er dus 

afgestapt te worden van enkele reeds ingeburgerde 

standaarden als STL en absolute adressering. 

 

Deze masterproef spitste zich slechts toe op een paar 

innovaties. De ontwikkelingen op gebied van 

visualisatie (geïntegreerde WinCC) zijn bijvoorbeeld 

niet opgenomen in deze thesis. Verder onderzoek in 

de toekomst kan dus zeker nog leiden tot meer 

nieuwe inzichten. 


