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Industrial Ethernet, waar 
hebben we het over?

Ik weet het …….
niet zeker …



Industrial Ethernet, waar 
hebben we het over?

@ Internet voor de industrie ?
@ Snelle communicatie ?
@ Universele industriële communicatie ?
@ Nieuwe industriële standaard ?
@ Ethernet uit kantoor gebruiken in 

industriële omgeving ?
@ Industriële componenten ?
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Wat ik wel zeker weet ………



Internet voor de industrie

KantoorKantoorKantoorKantoor IndustrieIndustrieIndustrieIndustrie

Schone omgeving Vervuilde omgeving (vuil, EMC)

Voedingsspanning 230 Volt AC Voedingsspanning 24 Volt DC

Veel data, trage verbindingen Weinig data, snelle cyclustijden

Data-collision niet problematisch Data-collision catastrofaal

Koppelingen dmv switches. Koppelingen d.m.v. repeaters, 
netwerkinterfaces

TCP/IP communicatie
(standaard internet)

TCP/IP niet toepasbaar

Niet deterministisch Deterministisch 1e eis

10 / 100 Mb verbindingen Max. 12 Mb verbinding (profibus)

Cyclustijd (gem 10 Mb) 10 mS Cyclustijd  (12Mb) < 1mS
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OSI Model

7 Applicatie laag

6 Presentatie laag

5 Sessie laag

4 Transport laag

3 Netwerk laag

2 Datalink laag

1 Fysieke laag

applicatie gericht

transport gericht

Veldbussen: 1-2-7 netwerken
Ethernet: 1-2-3-4 + netwerken





Frame opbouw ethernet

Minimaal 72 bytes



SD 1 byte Start Delimiter (used to distinguish telegram format).

LE 1 byte Net Data Length (DU) + DA + SA + FC + DSAP + SSAP.

LEr 1 byte Length repeated.

DA 1 byte Destination Address– Where this message goes to.

SA 1 byte Source Address – Where this message came from.  The address of the 
sending station.

FC 1 byte Function Code (FC=Type/Priority of this message).  Used to identify the 
type of telegram, such as request, acknowledgement, or response 
telegrams (FC=13 signals diagnostic data).  See below.

DSAP 1 byte Destination Service Access Point (COM port of receiver).  The 
destination station uses this to determine which service is to be 
executed.

SSAP 1 byte Source Service Access Point (COM port of sender).

DU 1 to 32b
(or 1-244b)

Data Units/ Net Data from 1 to 244 bytes.

FCS 1 byte Frame Checking Sequence (ASIC addition of the bytes within the 
specified length).

ED 1 byte End Delimiter (always 16H).

Frame opbouw profibus 

Minimaal 11 bytes



Protocollen

TCP/IP

PROFINET

ETHERCAT

ETHERNET/IP

MODBUS/TCP

IDA

SAFETYNET

VARAN

VNET/IP



Industriele comp + kantoor
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Voordelen protocol Industrial Ethernet

● Eenvoudige bekabeling
● Meerdere protocollen over dezelfde kabel
● Verschillende flexibele topologie mogelijkheden
● Online toevoegen en koppelen van componenten
● Eenvoudige diagnose mogelijkheden
● Koppeling met kantoor / data omgeving relatief snel mogelijk



● Nog weinig devices beschikbaar
● Signaal betrouwbaarheid tov veldbus niet optimaal
● Adressering en toevoegen van devices vereist meer kennis
● Veiligheids aspecten belangrijk item (VPN-Firewall-etc)
● EMC gevoeligheid

Nadelen protocol Industrial Ethernet
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Industry 4.0



Meer informatie:

@ ODVA (organisatie voor netwerk technologieën) 
http://odva.org/Home/tabid/53/lng/en-US/Default.aspx

@ Profibus / Profinet ( organisatie voor profibus / profinet )
http://www.profibus.com

@ Real-time ethernet info
http://www.realtime-ethernet.de

@ Industrie 4.0
http://www.plattform-i40.de

@ ROVC Opleidingen
http://www.rovc.nl


