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I.  INLEIDING 

A.  Actemium 

Actemium België onderneemt 
in advies, studie, realisatie en ondersteuning van 
industriële processen in elektriciteit, 
instrumentatie, automatisering, montage en biedt 
ook een ruime waaier aan servicemogelijkheden en 
complete opleidingsprogramma’s. 
 

B.  PLC Object Management 

 

Om met meerdere personen op een efficiënte 
manier aan een PLC project te werken, is het 
belangrijk dat iedereen op de hoogte is van 
veranderingen of vorderingen in het project. Dit 
kan bekomen worden door op een goeie manier 
aan PLC Object Management te doen. PLC Object 
Management is het organiseren van de 
softwarecomponenten zoals drives, regelkleppen, 
…  van een project. 
 

C.  TIA Portal Openness 

TIA Portal Openness is een API voor customized 
applicaties naar TIA Portal. Een API is een 
verzameling definities die de communicatie 
mogelijk maakt tussen twee applicaties of een 
onderdeel ervan. Meestal, zoals in dit geval, is dat 
in de vorm van bibliotheken. Zo kan een 
zelfgemaakte applicatie TIA Portal projecten lezen 
en manipuleren (Figuur 1). 
                                                           

 

 

 
Figuur 1: communicatie via de Openness API 

 

II.  DOELSTELLINGEN 

De masterproef bestaat uit twee grote delen: een 
onderzoek naar TIA Portal Openness en het 
ontwerp van een database met een applicatie die 
ermee communiceert. De database wordt 
opgebouwd met input van Actemium zodat deze 
effectief kan gebruikt worden in toekomstige 
projecten. De applicatie moet in staat zijn gegevens 
te importeren en exporteren met filters uit de 
database. Ook moet het mogelijk zijn om nieuwe 
soorten objecttypes toe te voegen aan de 
database, zodat deze kan worden ingezet voor 
nieuwe projecten op een uniforme manier. De 
nadruk ligt hier op de kwaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.   
 
De aanpak van het onderzoek naar TIA Portal 
Openness gebeurt door het ontwikkelen van een 
applicatie, gebruik maken van de handleiding van 
Siemens.  De applicatie gebruikt de functies van de 
API om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat 
TIA Portal Openness is en hoe het gebruikt kan 
worden. 
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Het praktische deel van de masterproef begint met 
een ontwerp van de database. Dit dient in 
samenspraak met Actemium bedacht te worden, 
om te zorgen dat alles wat nodig is voor een 
project in de database terecht kan. Hierna volgt het 
ontwikkelen van de applicatie die data kan 
importeren in en exporteren uit de database. 

III.  RESULTATEN 

 

A.  Onderzoek naar TIA Portal Openness 

 
TIA Portal Openness neemt de objectstructuur van 
TIA Portal over, wat de communicatie tussen  een 
zelfgemaakte applicatie en een TIA Portal applicatie 
mogelijk maakt. Ieder Object in Openness stelt een 
object voor in TIA Portal. Figuur 2 geeft weer hoe 
de link tussen de objecten wordt gemaakt. 
 

 
Figuur 2: link tussen TIA Portal en Openness 

Het objectmodel heeft een hiërarchische structuur, 
dit door de één op veel relatie die telkens worden 
gemaakt. Figuur 3 schetst de structuur van een 
PLC.  
 
TIA Portal Openness kan dienen om: 

- TIA Portal te openen 
- Projecten te openen 
- Objecten in TIA Portal te genereren 
- Een project in TIA Portal uit te lezen 
- Instellingen te veranderen in TIA Portal 
- Van op afstand een project te configureren 
 

 

 

 
Figuur 3: hiërarchisch model van een device 

B.  PLC Object Management database en applicatie 

De database is zo ontworpen dat alle soorten 
objecttypes die gebruikt worden in een project 
kunnen worden toegevoegd aan de database.  Alle 
elementen in deze objecten kunnen ook worden 
aangemaakt en worden toegekend aan een 
objecttype van de applicatie. Dit geldt ook  voor 
nieuwe PLC’s. 
 
 
Verder is het mogelijk om data in te vullen in een 
MS Excel sheet en deze te importeren in de 
database. Wanneer de MS Excel sheet verkeerd is 
ingevuld, herkent het programma wat er fout is en 
geeft dit aan met een extra kolom (Figuur 4). De 
resultaten van een import kunnen worden 
opgeslagen in een MS Excel sheet. De applicatie 
zorgt ervoor dat bij het toevoegen of verwijderen 
van een object- of elementtype, dit wordt 
aangepast voor ieder bestaand element en object 
in de database.  
 

 
Figuur 4: resultaat van een data import in de database 
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IV.  BESLUIT 

 

TIA Portal Openness is een toekomstgerichte API, 
die het mogelijk maakt om, met object 
georiënteerd programmeren, TIA Portal projecten 
te configureren en uit te lezen.  TIA Portal 
Openness kan een bedrijf veel repetitief 
ingenieurswerk besparen door de mogelijkheid tot 
generatie van objecten.  
 
De ontworpen database is inzetbaar voor 
meerdere projecten in Actemium. De functies van 
de applicatie werden reeds uitvoerig getest. Het 
programma is ontwikkeld zonder veel achtergrond 
in IT of standaardisatie, wat waarschijnlijk wel de 
nodige ruimte voor verbetering biedt.  
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