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I.  INLEIDING 

 Nuyttens Automatisatie, actief op de markt van de 
industriële automatisatie, zou graag een stap zetten 
in het besturen van een PLC met een 
smartphoneapplicatie. Hiervoor heeft het bedrijf 
een masterproef uitgeschreven voor het realiseren 
van een smartphonetoepassing die hun 
geautomatiseerd bedrijfsgebouw aanstuurt. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van de masterproef is het aansturen van de 
gebouwensturing met behulp van een smartphone- 
en Windowsapplicatie. Hierbij wordt een 
handleiding aangemaakt voor het maken van een 
smartphoneapplicatie die een PLC kan aansturen. 
Als uitbreiding wordt het programma en de 
gebouwensturing beveiligd.  

III.  AANPAK 

De masterproef bestaat uit verschillende stappen. 
Eerst wordt de bestaande gebouwensturing 
onderzocht. Hieruit worden de nodige 
veranderingen gehaald voor het besturen van het 
gebouw via een smartphone. De nieuwe 
configuratie wordt voorbereid en 
geïmplementeerd. Eenmaal het gebouw 
aangesloten is op het netwerk, kan een 
smartphone- en Windowsapplicatie gemaakt 
worden. 

IV.  GEBOUWENSTURING 

De huidige gebouwenbesturing bestaat uit een S7-
300 PLC met drie digitale ingang (DI) modules, vier 
digitale uitgang (DO) modules en één analoge 

ingang (AI) module. Er zijn twee HMI-schermen via 
MPI aangesloten op de PLC. Deze PLC heeft twee 
Profibuseilanden. Elk eiland beschikt over zestien 
DI’s en DO’s. Deze opstelling staat in voor het 
aansturen van de verlichting, de stopcontacten, de 
poort, de zonnewering en de klimaatregeling. 

V.  Resultaten 

Aangezien een smartphone verbonden is met het 
wifinetwerk, zal de communicatie met de PLC 
gebeuren via het interne bedrijfsnetwerk. De 
originele PLC (CPU 315-2DP) bezit geen verbinding 
met het bedrijfsnetwerk. De meest eenvoudige 
oplossing is de PLC  vervangen door een S7-300 PLC 
die voorzien is van een netwerkpoort. Dit is een dure 
oplossing met als grootste nadeel dat er geen 
modernisering van het besturingssysteem 
plaatsvindt. Dit is ook het probleem van de tweede 
mogelijkheid, namelijk het gebruik van een extra 
communicatiemodule. De derde mogelijkheid is 
partiële migratie en bestaat erin een modernere PLC 
(S7-1500 reeks) te gebruiken (Figuur 1). Deze reeks 
bezit standaard een netwerkpoort, waarmee 
geconnecteerd kan worden met het 
bedrijfsnetwerk. Deze PLC-reeks bezit geen 
Profibusverbinding. Een communicatiemodule 
vertaalt de Profinetberichten naar 
Profibusberichten en verstuurt de berichten naar de 
twee Profibuseilanden en het extra ET200M station 
waaraan de huidige modules gekoppeld zijn. Deze 
oplossing is duurder dan de vorige oplossingen, 
maar zorgt voor modernisering van het 
besturingssysteem met gebruik van de werkende 
componenten. Als een bepaalde component defect 
is, is deze vervangbaar door recentere moderne 
module rechtstreeks gekoppeld aan de S7-1500 PLC. 
De laatste mogelijkheid bestaat erin zowel de PLC 
als de gekoppelde modules te vervangen naar 
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nieuwere componenten. Dit is de duurste en meest 
moderne oplossing. 
 
Nuyttens Automatisatie heeft gekozen voor een 
combinatie van de laatste twee mogelijkheden. De 
PLC wordt vervangen door een S7-1500 PLC. De 
huidige modules worden gekoppeld aan een 
communicatiemodule die via Profinet 
communiceert met de PLC. De huidige AI-module is 
niet configureerbaar met deze hardware, waardoor 
een nieuwe AI-module rechtstreeks gekoppeld 
wordt aan de PLC. Deze AI-module moet zeven 
PT100 sensoren ondersteunen die aangesloten zijn 
volgens het vierdraadsprincipe.  De 
Profibuseilanden worden vervangen door een 
Profineteiland omdat ze verouderd zijn. 
Vervangcomponenten zijn moeilijk te verkrijgen. De 
PLC beschikt niet over een MPI-verbinding, 
waardoor een modern HMI-scherm gebruikt wordt 
die communiceert via Profinet. 
 
Deze nieuwe PLC moet de gebouwensturing (Figuur 
2) op zich nemen, waardoor de werking in een 
recentere PLC-programmeertaal herschreven 
wordt. De PLC maakt gebruik van verschillende 
datablokken (DB’s) die benaderbaar zijn vanuit de 

HMI en de applicatie voor het visualiseren van de 
data. De PLC-code bestaat uit vier grote delen.  
Het eerste deel omvat de verlichting. Het 
omschakelen van elk verlichtingspunt kan via de 
fysische drukknoppen, de applicatie en het HMI-
scherm. Sommige verlichtingspunten zijn voorzien 
van een dimmodule. Er is een uitschakeltijd 
voorzien, zodat dat de lichten niet onnodig actief 
blijven.  Het tweede deel zijn de stopcontacten die 
voorzien zijn van aan/uit logica.  Het derde stuk is 
verantwoordelijk voor het aansturen van de 
zonnewering en de poort die op- en-neer kunnen 
bewegen. Het laatste deel bevat de 
klimaataansturing. De werkelijke zonetemperatuur 
wordt gemeten en vergeleken met de zone 
referentietemperatuur, waaruit bepaald wordt of 
de zone verwarming of airco nodig heeft. In het 
algemeen heeft de verwarming voorrang op de 
airco. 

Figuur 1: Partiële migratie 
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Figuur 2: Werking van de gebouwensturing 

Het gebruikte programma Xamarin is een 
uitbreiding van Visual Studio voor het maken van 
smartphoneapplicaties in C# voor verschillende 
besturingssystemen [1].  
 
De applicatie communiceert met de PLC via het 
bedrijfsnetwerk (Figuur 3). Aangezien een 
smartphone geen OPC-server ondersteunt, wordt 
een bibliotheek (Sharp7) gebruikt die TCP/IP-
berichten verstuurt tussen beiden voor het 
uitwisselen van de PLC-data [2,3].  

 
Figuur 3: Rechtstreekse communicatie 

Hierbij gaat elke smartphone een connectie aan met 
de PLC die beschikt over een maximaal aantal 
actieve connecties. De gebruikte PLC beschikt over 
64 connecties. Dit is tot op heden geen probleem, 
maar bij uitbreiding van het systeem en bij gebruik 
door meerdere personen kan dit aantal te laag zijn. 
Met behulp van een client-server systeem wordt 
deze beperking vermeden (Figuur 4). Eén 

serverapplicatie connecteert met de PLC en haalt 
cyclisch alle relevante data op. Elke applicatie 
connecteert met de server en wisselt TCP/IP-
berichten uit voor het ophalen van de werkelijke 
data en het sturen van commando’s naar de server. 
Deze TCP/IP-berichten zijn ingevuld volgens een 
eigen protocol. Het grootste voordeel van de 
onrechtstreekse communicatie is dat de PLC-data 
altijd consistent zijn. Als er verschillende 
smartphones connecteren met de PLC zullen 
tegenstrijdige commando’s op hetzelfde moment 
ervoor zorgen dat de data mogelijk inconsistent 
worden.  
 

 
Figuur 4: Onrechtstreekse communicatie 

VI.  BESLUIT 

Na analyse van de huidige gebouwensturing en het 
uitvoeren van een marktstudie, werd de nieuwe 
gebouwensturing hardwarematig en softwarematig 
voorbereid. Deze werden uitvoerig getest, 
waardoor er een plug-en-play systeem aanwezig is. 
De gebouwensturing kan nog uitgebreid worden 
door de buitendeur te koppelen aan de PLC. 
Hierdoor is de deur vanop afstand bestuurbaar 
vanuit de applicatie. Een tweede mogelijke 
uitbreiding is het toevoegen van een RFID-scanner 
die communiceert met de PLC. Hierdoor wordt de 
toegang tot het gebouw gecontroleerd door de PLC.   
 
 
 
De applicatie is in staat om onrechtstreekse 
communicatie te gebruiken. De rechtstreekse 
methode werd gebruikt binnen de eerste versie, 
maar overgang naar het client-server systeem is 
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deze mogelijkheid achterwege gelaten.  Deze 
applicatie werd gemaakt met behulp van Xamarin. 
In het algemeen is Xamarin een goede tool voor het 
maken van smartphoneapplicaties. De software 
staat nog niet volledig op punt, vooral het debuggen 
van de applicatie vraagt veel werk. Hierdoor is 
Xamarin geen aanrader voor beginnende 
applicatiemakers zonder echte 
programmeerervaring. De geproduceerde 
applicatie is gemaakt voor verschillende 
smartphonebesturingssystemen, maar is enkel voor 
Androidbesturingssystemen uitgebracht. Als enkel 
een applicatie voor Androidbesturingssystemen 
gewenst is, zijn er betere softwaretools beschikbaar. 
Dit telt voor elk type besturingssysteem (Android, 
IOS, UWP). Sommige softwaretools (zoals Xamarin) 
zijn in staat om multi cross platform applicaties te 
maken. Xamarin werd gekozen omwille van de 
programmeertaal C#. Dit is de standaard 
programmeertaal bij Nuyttens Automatisatie 
waardoor onderzocht moest worden in welke mate 
het mogelijk was om een smartphoneapplicatie te 
maken in deze programmeertaal. Indien deze vrij te 
kiezen was, konden verschillende softwaretools 
getest worden. De applicatie zou dan gerealiseerd 
worden in de beste tool.  
 
Alles is gebaseerd op Siemens componenten, 
mogelijks hebben andere leveranciers betere 
oplossingen voor de gebouwensturing en de 
bijhorende aansturing. De PLC-data uitwisseling 
gebeurt met S7-communicatie. Bij rechtstreekse 
communicatie is de Sharp7 bibliotheek essentieel. 
Elke fabrikant beschikt over een eigen protocol, 
maar deze protocollen zijn niet vrijgegeven. Enkel 
het ADS-protocol van Beckhoff is volledig open 
source. Hierdoor zijn Beckhoff PLC’s het meest 
eenvoudig voor data uitwisseling zonder OPC-
server. Voor andere systemen moet het volledige 
protocol achterhaald worden - zoals bij het S7 
protocol - voor er rechtstreekse communicatie 
mogelijk is. 
 
Aangezien Nuyttens Automatisatie deze 
technologie bij toekomstige projecten wil 
aanbieden aan hun klanten, zijn er handleidingen 
opgesteld voor het maken van een 

smartphoneapplicatie waarbij er data uitgewisseld 
kan worden met de PLC of met een TCP-server.  
 
De beveiliging van de gebouwensturing en de 
smartphoneapplicatie zijn onderzocht, maar de 
gevonden mogelijkheid is niet getest of 
geïmplementeerd vanwege tijdsgebrek. Het is een 
meerwaarde om dit verder te onderzoeken en te 
testen. 
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