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I.  INLEIDING 

A.  XiaK 

XiaK is het expertisecentrum voor industriële 

automatisering te Kortrijk. XiaK bundelt een 

uitgebreide kennis en expertise binnen de 

voornaamste domeinen van de industriële 

automatisering. 

B.  Profinet IO 

Nu dat Ethernet, de standaard in 

kantooromgevingen, de industriële wereld aan het 

veroveren is, worden typische veldbussen als 

Profibus, Interbus, Canbus meer en meer naar de 

achtergrond gedrukt. Het industriële 

automatiseringsprotocol voor de toekomst is 

Profinet IO (PROcess Field NET).  

Het protocol biedt vele voordelen t.o.v. een 

klassieke veldbus. Denk bijvoorbeeld maar aan de 

datasnelheid, de mogelijkheid om gekende IT 

protocollen zoals HTTP, SNMP, DHCP, enz. mee 

te implementeren. Zo is het behoud van een 

bestaand veldbus systeem ook een belangrijke 

factor. Profinet IO kan zonder probleem 

geïmplementeerd worden op installaties waar 

bijvoorbeeld al eerder Profibus werd toegepast. 

Daarnaast zijn er geen drastische wijzigingen 

binnen de bestaande engineeringstools, waardoor de 

gebruiker met een vertrouwde omgeving kan blijven 

werken. Verder kunnen de hogere lagen uit de CIM 

piramide via Profinet IO gemakkelijk aan de 

productievloer worden gekoppeld. 

                                                           
 

Profinet IO is verder opgedeeld in drie grote delen. 

Het onderscheidt werd gemaakt door het begrip 

jitter. De jitter geeft aan wat de gemiddelde 

afwijking is op de verzendtijd van een bericht. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Profinet 

NRT (non real time standaard ethernet berichten), 

Profinet RT (real time voor procesdata), Profinet 

iRT (isochroon real time). Profinet iRT vraagt 

specifieke structuurelementen om de beschikbare 

bandbreedte van Ethernet op te delen in tijdsloten. 

Hiermee wordt de jitter verwaarloosbaar. Dit kent 

zijn toepassingen binnen het marktsegment van 

motion control en valt buiten deze studie. 

 

Figuur 1: Begrip Jitter 

De focus binnen deze masterproef ligt vooral op 

Profinet RT. Om real time te kunnen voorzien werd 

binnen het protocol gebruik gemaakt van tagged 

ethernetframes. Dit zijn de typische VLAN frames, 

waarvan Profinet IO het prioriteitsveld gebruikt. 

Daarmee kan het de real time berichten een grotere 

prioriteit geven t.o.v. andere berichten. 

Profinet IO is een zeer uitgebreid protocol dat 

verschillende functionaliteiten ondersteunt. De 

onderscheiding van de verschillende functies wordt 

via het frameID geregeld. Daarnaast maakt het ook 

gebruik van de diensten van andere bestaande 

protocollen, zoals LLDP, RPC en SNMP. 
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De eigen functionaliteiten zijn bijvoorbeeld DCP 

(Discovery Configuration Protocol) en de systeem 

opstart. Met deze technieken is Profinet IO in staat 

om een volledig industriële oplossing uit te bouwen. 

Via DCP wordt er gekeken om iedere deelnemer 

van het netwerk van een naam en een IP adres te 

voorzien. Op deze manier zijn de deelnemende 

apparaten aanspreekbaar. 

 

Figuur 2: Het DCP Protocol 

Vervolgens kan per deelnemer op het netwerk via 

de systeem opstart de vereiste parameters en 

configuratiedata worden meegegeven. Hiervoor 

maakt Profinet IO gebruik van het RPC (Remote 

Procedure Call) protocol. Op deze manier worden 

de zogenaamde application en communication 

relations opgebouwd en wordt de parametrisatie van 

de apparaten vervolledigd. Na opstart worden de 

relations gebruikt voor record, alarm en procesdata 

uit te wisselen. Deze relations worden specifiek 

tussen IO controller en IO device opgebouwd.  

 

Figuur 3: De Systeem Opstart 

Na de parametrisatie worden de “emotie” statussen 

van ‘Bad’ naar ‘Good’ gezet en kan de data 

uitwisseling effectief beginnen. 

Vanaf de eerste geldige data verzonden wordt is de 

systeem opstart voltooid.  

C.  Doelstellingen 

Er dient algemeen een studie rond de werking van 

Profinet IO gemaakt te worden. Hieronder worden 

de verschillende functionaliteiten van Profinet IO 

zoals DCP en de systeem opstart grondig 

bestudeerd. Naast de functionaliteiten binnen 

Profinet IO worden functionaliteiten van andere 

protocollen waar Profinet IO gebruik van maakt ook 

nader bekeken. Hier ligt de focus vooral rond LLDP 

(Link Layer Discovery Protocol). 

De theoretische studie van Profinet IO leert ons dat 

het protocol uitermate geschikt is om de 

doelstellingen van een veldbus te koppelen aan het 

ethernet TCP/IP verhaal. Maar hoe zit het dan in de 

praktijk, klopt het theoretische plaatje met de 

realiteit. Vandaar dat dit m.b.v. een opgezet netwerk 

specifiek per protocol moet worden bekeken. De 

berichten worden bit per bit gecapteerd en 

geanalyseerd. Daaruit kunnen dan de benodigde 

besluiten worden getrokken. 

Als laatste en belangrijkste doelstelling is het de 

bedoeling om uit het theoretische en het praktische 

plaatje van Profinet IO een cursus op te bouwen die 

binnen Xiak kan gebruikt worden. Deze cursus kan 

de benodigde hulp bieden aan studenten en 

bepaalde bedrijfsprojecten. 

II.  RESULTATEN 

A.  LLDP 

Allereerst werd het LLDP protocol bekeken. Met de 

gedane metingen is verduidelijkt wat er precies in 

een MIB van een device terug te vinden is. Een 

MIB is een soort database waar data van “buur” 

devices wordt in opgeslagen. Zo zal per 

netwerkinterface die aanwezig is op het specifieke 

device bepaalde data worden bijgehouden en dit 

enkel en alleen van het achterliggende device.  
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Figuur 4: Het LLDP Protocol 

 

B.  DCP 

Vervolgens is er het DCP protocol, hier werden 

twee verschillende engineeringstools gebruikt om 

de naam en IP adres toekenning uit te testen. In de 

achtergrond werd intussen de data gecapteerd en 

geanalyseerd. Zo werd gezien dat de toekenning 

door Step7 van Siemens anders gebeurt dan via 

PCWorx van Phoenix Contact. Maar de verwachte 

berichten rond de praktische werking van DCP 

werden wel altijd teruggevonden. 

C.   Systeem Opstart 

Als laatste is er de volledige systeem opstart, hier 

werd geen onderscheid meer gemaakt in 

engineeringstools omdat de data enkel maar 

gedownload wordt naar de IO controller en voor de 

rest moet de gebruiker niet meer de 

engineeringstools benutten. Dan gaat het enkel 

tussen de IO controller en de verschillende IO 

devices. De data werd gecapteerd en geanalyseerd, 

de berichten die benodigd waren om de systeem 

opstart te realiseren werden allemaal terug 

gevonden. De connectie opbouw voorgesteld door 

de eerste twee berichten zijn de zwaarste berichten 

en bevatten enorm veel datavelden. Zo werd de 

vastlegging van de application en communication 

relations teruggevonden alsook de parametrisatie 

van de vereiste sloten/subsloten.  

Na de systeem opstart werd de cyclische data 

uitwisseling bekeken en werden de “emoties” in de 

verschillende berichten ontdekt en uiteengedaan. 

Het is namelijk zo dat per verzonden IO data bericht 

“emoties” wordt meegegeven die vertellen hoe een 

device zicht voelt. Dit helpt om de communicatie 

problemen op te lossen. 

Naast deze protocollen werden nog een paar andere 

protocollen kort bekeken omdat ze ook nuttig zijn 

binnen Profinet IO. Zo is er SNMP (Simple 

Network Management Protocol) waarmee het 

mogelijk is data uit de MIB van een device te halen 

en deze data naar een SNMP manager te sturen. Dit 

wordt o.a. gebruikt voor de systeemtopolgie op te 

bouwen. Een tweede protocol is RPC, dit gaat 

specifieke taken uitvoeren over het NRT kanaal. 

Per besproken protocol werd ieder bericht 

gecapteerd en werd de functie of betekenis van elk 

veld telkens geverifieerd. 

III.  BESLUIT 

 

De gevraagde protocollen werden allemaal 

theoretisch bestudeerd en nagegaan door alle 

protocollen daadwerkelijk uit te testen via de 

opgemaakte opstelling. Verder werd de bestudeerde 

theorie in een cursus opgenomen samen met een 

opgemaakt voorbeeld waar de protocollen in detail 

uitgewerkt staan. Met deze gerealiseerde taken werd 

aan de vereiste doelstellingen voldaan. Doordat 

Profinet IO een protocol voor de toekomst is was 

het enorm interessant om de werking van het 

protocol van nader bij te kunnen bestuderen. 

 

Een uitbreiding voor een volgende masterproef is 

een studie omtrent diagnose en alarmverwerking en 

een applicatie om diagnose in beeld te brengen. 
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