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Zonder connectiviteit…

… is er geen Industrie 4.0!



Connectiviteit als sleutel voor Industrie 4.0
Voorspellend onderhoud

1. Klassieke interfaces

2. De veldbus revolutie

3. Ethernet – de kracht van data transport

4. APL brengt Ethernet naar veldniveau

5. IOT instrument

6. Voorspellend onderhoud

7. Samenvatting



Klassieke interfaces
Communicatie in de procesindustrie, gisteren, vandaag en morgen

Pneumatische overdracht van procesgegevens

Ontwikkeling van centrale procesbesturingssystemen

Introductie van de 4… 20 mA-standaard voor analoge signalen

Smartsensoren met digitale techniek en HART

Nationale standaardisatie van veldbussen, bijv. Profibus (Duitsland) end FIP (Frankrijk)

Standaardisatie van Foundation Fieldbus

1950 20001960 1970 1980 1990 2010

WirelessHART als IEC 62591 geaccepteerd

1950 20001960 1970 1980 1990 2020

Met NE168 definieert NAMUR "Vereisten voor een Ethernet-
communicatiesysteem voor veldniveau"

Verwachte marktrijpheid van het mobiele 5G-netwerk

2010 2020

Profinet wordt onderdeel van de „Fieldbus-collectie“ IEC 61158



Klassieke interfaces
Digitale IOs – Slimme veldapparatuur met HART

• Er kunnen verschillende 

procesvariabelen, status- en 

diagnose-informatie worden 

overgedragen

• Hoge beschikbaarheid van 

componenten voor fabrikanten van 

besturings- en veldapparatuur 

• Eenvoudig lijnmateriaal en lange 

lijnlengtes kunnen worden 

behouden

• Intrinsiek veilig ontwerp (Exi) 

mogelijk

PRO

• Vanuit het perspectief van vandaag 

zeer traag (bruto gegevenssnelheid 

1.200bit / s) 

• Voor volledige hostintegratie zijn 

"stuurprogramma's" vereist van de 

fabrikant van het veldapparaat

• Interoperabiliteit met hostsystemen 

is niet altijd gegarandeerd, 

complexe testen

• Extra informatie wordt zelden naar 

de controlekamer getransporteerd, 

maar wordt gebruikt voor 

inbedrijfstelling met een handheld

CONTRA

HART

Digitaal



Klassieke interfaces
Topologie analoge en discrete IOs
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De veldbus-revolutie
Vanaf 1990 kwamen de veldbussen…

… en deze hebben de  procesautomatisering radicaal veranderend.

„58,4 miljoen knooppunten 

wereldwijd, waaronder 11,7 

miljoen knooppunten in 

procesautomatisering”

PI Survey 2017

"Meer dan 30 miljoen 

knooppunten wereldwijd in 

procesautomatisering"FieldComm

Group Technology Brochure



De veldbus-revolutie

Gemeenschappelijke kenmerken van beide veldbussen :

 Minder bekabeling

 Hogere robuustheid en nauwkeurigheid, het is volledig digitaal  

 Lagere systeemkosten 

 Snellere inbedrijfstelling 

 Digital asset management

 Uitgebreide diagnose- en statusinformatie direct in de 

controlekamer

 Gesloten regelkringen



De veldbus-revolutie
Topologie veldbussen
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ODVA 2017 Industrial Conference 

and 18th Annual Meeting / 

Bilfinger Maintenance GmbH

Ethernet – de kracht van data transport

4…20 mA ETHERNETTEGEN



Ethernet – de kracht van data transport

Communicatienetwerk



Ethernet – de kracht van data transport
PROFINET-Technologie

 PROFINET - The Film https://youtu.be/wxE0ChP8amk

 Inhoud

− Vergelijking met Bus-concepten

− Hogere communicatie efficientie

− Cyclustijd Controller (aansturing) en IO-Devices 

(veldinstrumenten)

− Netwerk-schakelaars, Jitter

− Lijndiepte, maximale lijnlengte

− Flexibele netwerktopologie, netwerkdiagnose

− Invloed van acyclisch dataverkeer

− Kwaliteit van het lijnmateriaal

https://youtu.be/wxE0ChP8amk


Phoenix Contact

Ethernet – de kracht van data transport
Ethernet vereisten en beperkingen

 PROFINET (en andere Industrial Ethernet-

protocollen) zijn gebaseerd op 100BASE-TX ("Fast 

Ethernet")

 Geen bus, maar point-to-point-verbinding (vereist 

schakelaars)

 Eén getwist paar per richting, d.w.z. 2 draadparen

of 4 draden voor full duplex transmissie

 Netto gegevenssnelheid 100 Mbit / s

 Kabelmateriaal minimaal Cat. 5 vereist

 Kabellengte maximaal 100 m

 Met glasvezel grotere afstanden



Ethernet – de kracht van data transport
Wat zijn eigenlijk de real-time mogelijkheden

 Belangrijk voor automatiseringstaken: voorspelbare latentie en 

cyclustijd (deterministisch gedrag) „Real-time gedrag“

 Real-time vereisten verschillen per applicatie

 Typische cyclustijden variëren van sub-milliseconden tot 

seconden

 Standaard Ethernet-protocollen uit de IT-wereld zoals TCP / IP 

zijn voor de meeste automatiseringstoepassingen ongeschikt, 

omdat het tijdstip waarop de data aankomen niet kan worden 

voorspeld

 Industriële Ethernet-protocollen bevatten daarom ook 

mechanismen om een lage latentie met weinig jitter en korte 

cyclustijden mogelijk te maken



Ethernet – de kracht van data transport
Flexibele netwerktopologieën met Industrial Ethernet
Ster, boom

− Een of meer trapsgewijze Ethernet-switches vereist in 

het veld 

− Als een schakelaar uitvalt, zijn de aangesloten 

veldapparaten niet meer bereikbaar

Lijn

− Als een veldapparaat uitvalt of moet worden 

vervangen, zijn de volgende veldapparaten niet meer 

bereikbaar 

− Twee Ethernet-poorten (geïntegreerde switch) vereist 

in de veldapparatuur, zodat de volgende veldapparaten 

bereikbaar zijn.

 Ring

− Biedt redundantie 

− Als een veldapparaat uitvalt, blijven de andere 

veldapparaten in de ring functioneren 

− Moet worden ondersteund door de controller en 

veldapparatuur 
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APL brengt Ethernet naar het veldniveau
NAMUR Open Architecture (NOA) (Chemie)

 De Automatiseringspyramide visualiseerd de Hierarchie 

van Automatiseringscomponenten in productiefaciliteiten

 Stabiliteit door strikte scheiding van de proceslagen, voor

een hoge systeembeschikbaarheid

 Componenten moeten op elk niveau geconfigureerd

worden

 Als de installatie stabiel loopt, zijn veranderingen aan het

PLC-Programma ongewenst → gebrek aan flexibiliteit

 Vraag naar een tweede kanaal → Toegang tot aanvullende 

diagnose- en procesgegevens terwijl de 

automatiseringspiramide wordt omzeild



APL brengt Ethernet naar het veldniveau
Hoe brengt men I4.0-Technologieen in het veld?

Tweede kanaal

Industrie-4.0-gegevens,

OPC UA, MQTT, …

Eerste kanaal

Inzicht in de IO-gegevens,

EtherNet/IP, Profinet, …

Lokale Server 

of Cloud-

Dienst

Edge 

gateway

Nieuwbouw

Greenfield

PLC



APL brengt Ethernet naar het veldniveau
De belangrijkste feiten over APL

 Doel: Creëren van een nieuwe bit-

transmissielaag (fysieke laag) voor de 

procesindustrie

 Belangrijke vereisten:

− Ethernet-conform(IEEE 802.3)

− Grote kabellengten(tot 1000 m)

− Hoge bandbreedte (tot 100 Mbit/s)

− Intrinsieke veiligheid (IS; Ex ib, Ex ia

voor Zone 0)

− Tweedraadstechniek met intrinsiek

veilige voeding

 Kan niet met gelijke bekabeling worden 

afgedekt→ twee uitvoeringen van APL: 

Stam en Tak

STAM

• 100BASE-TX-IS

• 100 Mbit/s „Standaard-

Ethernet” met twee lijnparen

• Tot 100 m kabellengte

• Intrinsiek veilig, maar niet zo

geleverd

• Hoofdlijn en veldapparatuur

met hoog stroomverbruik

TAK

• IEEE 802.3cg („10SPE“)

• Ethernet met 10 Mbit/s op een

lijnpaar

• Tot 1000 m kabellengte

• Instrinsiek veilige toevoer (tot 

200 m)

• Tot ~500 mW per veldapparaat
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APL brengt Ethernet naar het veldniveau

• Nieuwe bit-transmissielaag voor de 

procesindustrie

• Volledig Ethernet-compatibel (volgens 

IEEE 802.3) 

• Transporteert veel protocollen, bijv. 

EtherNet / IP, Profinet, OPC UA, 

MQTT, HTTP, zelfs meerdere tegelijk

• In de TAK een 2 draads techniek (geen 

4-20mA)

• Maakt IP-gebaseerde technologieën in 

het veld mogelijk 

• Maakt verticale integratie mogelijk, 

zoals "standaard" Ethernet

• Goede basis voor het tweede kanaal 

na NOA in nieuwbouwsystemen

WAT APL IS/WORDT

• Niet achterwaarts compatibel met 

tweedraadstechnologie (4 ... 

20mA) 

• Geen nieuw protocol of zelfs maar 

een I4.0-technologie 

• Nog niet beschikbaar voor 

seriematige integratie in 

veldapparatuur 

• Geen oplossing voor functionele 

of informatiebeveiligingseisen 

• Geen vervanging voor 

vierdraadstechniek

• Geen voorkeursbasis voor het 

tweede kanaal volgens NOA in 

bestaande systemen

WAT APL NIET IS/WORDT



Draadloze alternatieven
Draadloos tweede kanaal, achteraf in te bouwen of te integreren

Tweede kanaal

Bijv. WirelessHART, 

Bluetooth, OPC UA 

over 6LoWPAN of 

WLAN

Eerste kanaal

4…20 mA

Bestaande systemen

Brownfield
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Interconnected & Communicative

Internal communication between components (valve control, 
flow, pressure, temperature) allow for novel control functions 
that reduces the need for complex DCS systems

MAYA (most advanced yet acceptable)

Beautiful packaging of robust, known components (sensors, valve, 
actuators, positioners, etc.) in a harmonious form that is industry-
ready and easy to use using most handheld devices

4  → 1
4/20 mA  - HART  - WiFi/Ethernet  - PID

FOCUS-ON
‘The world of the 4th industrial Revolution’



The Revolution

Digital Twin

Advanced algorithms onboard powered by 4-core 
processors enable modeling of measured data and 
ensuring process can continue in case of sensor 
malfunction

SMART

MONITOR DIAGNOSEMODEL
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Voorspellend onderhoud
data

• Opnemen 

• Verzamelen

• Analyseren

• Preventief onderhoud
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Connectiviteit als sleutel voor Industrie 4.0
Samenvatting

 Zonder connectiviteit is er geen Industrie 4.0

 Ethernet is de sleuteltechnologie voor Industrie 4.0 in de procesautomatisering

 I4.0  zit hem volledig in de real time ( verwerkingssnelheid) van de informatie om op te volgen of 

aan te passen. Door het toepassen van controlerende metingen (sensoren, algoritmen) kan het 

automatiseringsproces deze informatie inzetten om te voorspellen. Dit zorgt voor een directe 

aanpassing om efficiënt te blijven produceren of een ingepland onderhoud.

 Voorspellend Onderhoud omvat het opnemen van data, het verzamelen van de data, het 

analyseren van de data en van daaruit actie ondernemen.



Thank you for your attention!


