
Het bestaat niet;

maar je kunt het wél kopen.
nl.wikipedia.org/wiki/Cruijffiaans
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EVEN VOORSTELLEN

• In industriele netwerken sinds ’90

• Veel erover gepubliceerd

• Cursussen, seminars

• Embedded software (Philips, ASML, Assembléon, Delem)

• Cybersecurity



WAT IS HET EIGENLIJK ?

• “Industrieel Ethernet” = Ethernet ?

• Ethernet = TCP/IP ?

• TCP/IP = Ethernet ?

• Ethernet thuis = Ethernet ?



ALS 2E GENERATIE

• De 1e generatie industriële netwerken

– Vanaf ca. 1985

– Ethernet toen niet capabel genoeg

• Vanaf ca. 2000 behoefte aan ‘meer’

– Opnieuw gekeken naar Ethernet

– Speciale protocollen voor control toepassingen



WAAROM EERST NIET ?

• Ethernet had teveel overhead

• Bitrate van 10 Mbit/s te langzaam

• Geen real-time gedrag gegarandeerd

• Elektronica omvangrijk, erg duur
(veldbussen véél goedkoper)

• Doch dit is allemaal veranderd...



WAT HEBBEN WE NU ?

• Ethernet

– Op kantoor, thuis

• Ethernet in de industrie

– Zoals boven, zonder specifieke aanpassingen
aan bekabeling, hardware en software

• Industrieel Ethernet

– Wél met aanpassingen voor specifieke

eisen voor besturingstoepassingen  



INNOVATIES

• Gewoon Ethernet is: vrijheid 
blijheid! Iedereen doet waar
hij zin in heeft.

• Dat geeft geen garanties mbt 
control functies (real-time 
besturingen)

• Door meer te reguleren (in sw
of in hw) voorkom je dit.

• Wat zien we dan:
– Speciale protocollen voor het zeer snelle 

en/of realtime werk (onderin CIM-driehoek)
– TCP/IP voor de rest

(parallel gebruik mogelijk)

Kantoor-
Ethernet 

Ethernet
voor industrie



WAT IS ER ZOAL TE KOOP ?

ProfiNet

Sercos-3

Powerlink

EtherCat

FF HSE

Modbus/TCP

Ethernet/IP

SafetyNet

VARAN

Dart-EC

SynUTC

PowerDNA
RTPS

TC-Net

AFDX
Vnet/IP

JetSync

RTEX

Siemens, Phoenix 

Yokogawa

Sigmatek

PilzJetter

Schneider

Rockwell, Schneider

Beckhoff

B&R

Emerson

RTI

EPA

EtherSound

EtherEMP
ETAS

CC-Link IE

BacNet/IP



WIE IS DE BESTE ?

• Allemaal

• Het hangt af van uw eisenpakket



RUWE INDELING

• Meest veeleisende markt:
– Meet- en regeltechniek (motion, robots, servo’s)
– Korte cyclustijd (0.01 msec en liefst nog sneller)
– Wijkt sterk af van “office Ethernet”
– Meestal speciale hw + sw
– Namen: ProfiNet IRT, Ethercat, Powerlink,

Sercos-3, Varan ...

• Als dit niet nodig is...
– Speciale aanpassingen niet nodig
– Kan werken met redelijk standaard hw + sw (TCP/IP, 

wel speciale wensen mbt features!)
– Integratie met hogere niveaus in bedrijf
– Namen: Ethernet/IP, FF HSE, ...

• Legacy
– Geen enkele aanpassing hw/sw nodig, 

doch geen real-time eigenschappen 
– Namen: Modbus/TCP, veel proprietary



DE MARKT (2014)



TCP/IP AFGESERVEERD ?

• Ethernet en TCP/IP worden vaak samen genoemd, doch LAT-relatie

• TCP/IP is “het protocol”, Ethernet “de kabel die bitjes aflevert”

• Taak van TCP: data betrouwbaar afleveren
– Dezelfde data als verstuurd is
– In dezelfde volgorde afleveren als het verzonden is
– Zonder duplicaten
– Rekening houdend met dataverlies onderweg
– Foutmelding geven indien dit niet meer kan (na 3 minuten, 6..12 in Windows)
– Zo optimaal als mogelijk data sturen (bv. samenvoegen)
– Net zo snel als de ontvanger verwerken kan (niet te snel, niet te langzaam)
– Met controle op beschikbaarheid van ontvanger

• Taak van IP: over netwerkgrenzen heen werken (met beperkingen)

– Berichten in stukken hakken indien te groot (> 1500 bytes)
– Berichten via juiste netwerkinterface weg sturen
– Met Ethernet samenwerken (bv. IP-adres -> MAC-adres conversie)



IS TCP/IP NIET REALTIME ?

• Het hangt van de definitie van “realtime” af

• Realtime <> snel

• Voor veel toepassingen is TCP/IP prima

• Voor besturingstoepassingen ligt dit anders



HOE WIJKT HET AF

• Industrieel-Ethernet vs. “gewoon” Ethernet
– Andere manieren van bekabelen

– Andere soorten connectoren

– Speciale snufjes in infrastructuur (switches)

– Geen TCP/IP voor high-speed toepassingen

– Grote variatie aan protocollen voor diverse doeleinden

– Zéér snelle redundantie

– 100 Mbit/s is best wel snel, eigenlijk

– Fysieke uitvoering (MTBF, voeding, EMC, IP-klasse, etc.)

• Maar verder is het hetzelfde



ANDERE CONNECTOREN



ANDERE TOPOLOGIE
ProfiNet

Sercos-3

Powerlink

EtherCAT



SNELLE REDUNDANTIE

• STP afgeserveerd i.v.m. langzaamheid

• RSTP opvolger van STP, iets beter

• Veel leveranciersspecifieke oplossingen 
RapidRing, RapidSuperRing, HiperRing, TurboRing, 
RealTimeRing, FastRing, ...

– Ring-gebaseerd (dus geen vrije keuze van topologie)

– Support in switch dus ingebouwd voor dat merk

– Eigen protocol, veelal schaars gedocumenteerd

– Stuk sneller dan RSTP

• Standaardisatie: IEC-62439



ER IS NOG MEER...

• Zowat alle protocollen hebben naast 
de algemene versie ook een “safety”
uitbreiding

• Hetzelfde geldt voor specifieke 
“motion” uitbreiding

• Idem voor de energiebesparende 
functies

• En er zijn nog de redundante 
mogelijkheden

ProfiNet

ProfiSafe ProfiDrive

CIP

CIP Safety CIP Motion

Ethercat

Ethercat Safety DS402

ProfiEnergy

OEU



CONCLUDEREND

• Hét “industrieel Ethernet” sec bestaat dus niet.

• Toch is het wel te koop, in meerdere varianten....
... om optimaal aan applicatie-eisen te voldoen

... speciale protocollen voor control functionaliteit

... systeemgedachte véél meer dan Ethernet sec

... TCP/IP familie voor hogere niveaus

• Daarom: voor elk wat wils



info@enodenetworks.com


