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Doelgroep

De studiedag is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de selectie, de 
aanschaf en het gebruik van industriële netwerken.
Daarnaast is deze studiedag ook verhelderend voor productiedirecteurs, IT 
managers, plant managers, ... 

Het programma van deze studiedag brengt het hoe en waarom van real-time 
Ethernet binnen de automatiseringsindustrie.
Door het grote succes van Ethernet in het kantoorlandschap is er binnen de 
productieautomatisering en de procesindustrie veel belangstelling om deze 
technologie ook te gebruiken op de productievloer. Op deze manier kan in een 
bedrijf één communicatietechnologie gebruikt worden van management- tot 
sensorniveau. Aanvankelijk vormden het gebrek aan determinisme en de 
beperkte real-time eigenschappen van Ethernet een hindernis tot het gebruik 
van deze technologie als veldbus. Nieuwe uitbreidingen op de standaard tech-
nologie zorgen ervoor dat Ethernet tegemoet komt aan de specifieke noden 
van de industrie. Daarnaast zorgen verschillende fabrikanten er op hun manier 
voor om de Ethernet technologie een sterk real-time karakter mee te geven. 
Zo ontstaan verschillende industriële standaarden zoals Profinet, EtherCAT, 
Ethernet Powerlink en Ethernet /IP. Deze verschillende standaarden zullen 
uitvoerig besproken worden. Voor elk protocol worden de werking, de imple-
mentatie, de performantie en de toepassingsmogelijkheden behandeld.

Wij heten u van harte welkom!

Ing. Henk Capoen, Docent automatisering
Ing. Kobe Van Herwegen, Projectmedewerker
Ing. Tom Buysschaert, Projectmedewerker

Ing. Stijn Derammelaere, Academiseringsassistent 

     


Inhoud

Protocolstudie

Implementatie

Prestatie

Toepassingsgebieden

Een verklarende kijk op ...
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12h30

Namiddag

Lunch

EtherCAT13h30

14h30

15h45

16h00

Ethernet Powerlink

EtherCAT staat voor Ethernet for Control Automation Technology. 
Deze technologie richt zich vooral op automatisering in het algemeen, 
maar is performant genoeg om motion control toepassingen aan te 
sturen.
De drijvende kracht achter deze technologie is de EtherCAT techno- 
logy group, met een sterke impuls van Beckhoff automation.
Tijdens deze sessie krijgt u een uitgebreide uitleg van het werkings- 
principe van deze technologie.

Ethernet Powerlink is een protocol dat voorziet in een determinis- 
tische, isochrone en real-time data uitwisseling. Er worden cyclus- 
tijden behaald van 100μs en de netwerk jitter is kleiner dan 1μs. 
Ethernet Powerlink maakt gebruik van standaard Ethernet hardware. 
Het protocol wordt enigszins aangepast om aan de real-time vereisten 
te kunnen voldoen. De TCP/UDP en de IP laag worden hier vervangen 
door Powerlink. Om een zekere openheid van het protocol te bekomen 
werd in de applicatie laag CANopen geïntegreerd.

Pauze

15h00

Afsluitende receptie

Ing. Kobe Van Herwegen

Ing. Stijn Derammelaere

Ing. Henk Capoen

Afsluitend overzicht

Afsluitend overzicht met mogelijkheid tot vraagstelling en discussie.
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8h30

Voormiddag

Ontvangst deelnemers met koffietafel

Industrieel Ethernet9h00

9h40

10h30

10h50

11h30

Profinet IO (NRT en RT)

Profinet IO (IRT)

Ethernet/IP

Pauze

In dit inleidend deel wordt de technologie van Ethernet gebaseerd op 
de standaard IEEE 802-3 besproken. De nummer één uit het kantoor-
landschap wordt kritisch onder de loep genomen in functie van 
mogelijks gebruik als industrieel communicatienetwerk.

Profinet is de real-time en deterministische oplossing van Siemens en 
Phoenix Contact gebruik makend van standaard Ethernet en TCP/IP. 
Profinet IO is één van de twee applicatie cases onder de noemer Profi-
net. Profinet IO heeft als doelstelling de klassieke veldbuscommunica-
tie op te krikken met Fast Ethernet-technologie als fysiek overdrachts-
medium.
Profinet IO kent drie verschillende transmissiemodes. In dit eerste 
deel worden NRT en RT uitvoerig besproken.

Ing. Henk Capoen

Ing. Henk Capoen

Ing. Henk Capoen

Met de communicatiemode IRT heeft Profinet ook een oplossing 
geformuleerd voor applicaties binnen het domein van motion control.

Ing. Tom Buysschaert

IP in Ethernet/IP staat voor Industrial Protocol. Ethernet/IP maakt 
gebruik van standaard Ethernet en TCP/UDP/IP met daarboven het 
Common Industrial Protocol (CIP) die een tijdskritische sturing over 
Ethernet mogelijk maakt.
Ethernet/IP wordt beheerd door de ODVA, met hierin Rockwell Auto-
mation als drijvende kracht. Het is een protocol dat vooral in Amerika 
populair is.
Deze presentatie levert een algemene kijk op Ethernet/IP. Werking, 
performantie, implementatie en mogelijke toepassingen worden 
onder de loep genomen.
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Plaats

Hogeschool West-Vlaanderen - Departement PIH
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk

Routebeschrijving

Vanaf het station:
Verlaat het station aan de voorkant, ga naar links tot 
op het einde van de parking. Ga naar rechts tot aan de 
lichten. Hier ga je linksaf, de Magdalena-straat in. Je 
gaat onder 2 spoorwegbruggen en neemt de eerste 
straat rechts, de Graaf Karel de Goedelaan.

Met de wagen:
Vanuit Antwerpen-Gent en Lille (E17): 
Verlaat de E17 aan afrit 2 (Doornik/Kortrijk-
West/Kortrijk-Centrum). Blijf Kortrijk-Centrum volgen. 
Je passeert 3 verkeerslichten en gaat rechtdoor aan 
de eerste rotonde. Na de spoorwegbrug bereik je een 
tweede rotonde. Hier ga je rechtsaf en onmiddellijk 
linksaf, de Graaf Karel de Goedelaan in.

Vanuit Brugge/Roeselare/Ieper (E403, A17, A19):
Je gaat richting R8 (Kortrijk-Zuid) en neemt afrit 12 
(N43 Aalbeke-Moeskroen). Volg richting Kortrijk tot 
aan de lichten en ga daar links (F. Bethune-laan). Aan 
de tweede rotonde (na de spoorwegbrug) ga je 
rechtsaf en onmiddellijk linksaf, de Graaf Karel de 
Goedelaan in.

Inlichtingen

Henk Capoen
T 056 24 12 23
F 056 24 12 24
E henk.capoen@howest.be

Kobe Van Herwegen
T 056 24 12 35
F 056 24 12 24
E kobe.van.herwegen@howest.be

De Hogeschool West-Vlaanderen is een door de Vlaamse overheid erkend opleidingscentrum. 
Dit betekent dat opleidingscheques aanvaard worden als betaalmiddel. (ID-nr: 610000077489)

Deelnameprijs

175,00 Euro



 

 

 

 

 terug te sturen naar: Hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH
   t.a.v. Henk Capoen
   Graaf Karel de Goedelaan 5
   8500    KORTRIJK

 
    
    

  



of te faxen naar:           056 24 12 24  
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 Bedrijf/Instelling
    

Privé-adres
 

Betalingswijze:   Overschrijving    Opleidingscheques 

 Datum: .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Handtekening: .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..  

Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te 
sturen of te faxen vóór woensdag 12 september 2007

Studiedag
Dinsdag 18 september 2007
Hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH

 
 

Ondergetekende schrijft zich in voor de studiedag en betaalt € 175. 
Het bedrag dient gestort te worden op rekening 001-2651690-77 van de Hogeschool West-Vlaanderen, Departement PIH, met 
vermelding van “Deelname studiedag 18-09-2007 + naam deelnemer(s) + naam bedrijf”. Opleidings-cheques worden eveneens 
aanvaard (ID-nr. 610000077489).

BEDRIJF:

Naam:  ...........................................................................................................

Afdeling: .......................................................................................................

Functie: ...........................................................................................................

Straat: .................................................................................   Nr.: ...............

Postnr.: ............... Gemeente: ......................................................................

Land: ..............................................................................................................

Tel.: ......................................... Fax: .........................................................

E-mail: ............................................................................................................ 

PRIVE-ADRES:

Straat: ...........................................................................  Nr.: .............

Postnr.: ............... Gemeente: .............................................................

Tel.: ........................................................................................................ 

E-mail: ...................................................................................................






