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EtherCAT is een performante ethernet gebaseerde veldbus gelanceerd door de firma Beckhoff. 
FMTC ontwikkelde een Open Source driver. Ontwikkelaars kunnen deze driver vrij gebruiken bij 
de ontwikkeling van nieuwe producten. 
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1. INLEIDING 
EtherCAT is een performante ethernet 
gebaseerde veldbus gelanceerd door 
de firma Beckhoff. FMTC ontwikkelde 
een Open Source driver. Ontwikkelaars 
kunnen deze driver vrij gebruiken bij 
de ontwikkeling van nieuwe producten. 

Binnen het project “performantie van 
veldbussen” onderzocht het FMTC 
welke inspanning vereist is om een 
driver voor een moderne ethernet 
gebaseerde veldbus te bouwen. Dank 
hun lage kost en hoge bandbreedte 
zullen Ethernet gebaseerde veldbussen 
immers op korte termijn de klassieke 
veldbussen verdringen. 

Hierbij werd gekozen voor “EtherCAT”, 
een uiterst performante ethernet gebaseerde veldbus die de firma Beckhoff medio 2005 
lanceerde (ethernet for Computer Automation Technology). Diverse redenen lagen aan de 
basis van de keuze voor EtherCat: de interesse vanwege de bedrijven in de stuurgroep, de 
beschikbaarheid van informatie en de performantie van het concept. 

FMTC realiseerde een “open source” driver voor deze nieuwe veldbus. Concreet betekent dit 
dat ontwikkelaars nu vrij, onder een Open Source licentie, gebruik kunnen maken van deze 
driver bij de ontwikkeling van nieuwe producten. 

Deze ontwikkeling gebeurde in samenspraak met de firma Beckhoff die de gebruikers van deze 
open source driver gratis een EtherCAT licentie verleent op voorwaarde dat de EtherCAT 
specificatie ongewijzigd wordt toegepast. 

Bedrijven die sturingen bouwen, kunnen dus nu mits enkele kleine formaliteiten beschikken 
over een EtherCAT driver waardoor zij toegang krijgen tot een uiterst performant veldbus 
concept. 

Dit artikel verschaft eerst een diepgaand inzicht in de werking van EtherCAT (eigenschappen, 
datastructuur, communicatie en initialisatie) en gaat daarna in op de ontwikkelde Open Source 
driver en de omgeving waarbinnen deze werd gerealiseerd (eCos). 
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3. EIGENSCHAPPEN VAN ETHERCAT. 
Ethercat is een ethernet gebaseerde veldbus volgens het master slave principe. Aangezien 
enkel de master het initiatief kan nemen om berichten te verzenden, zijn er op een EtherCAT 
segment geen botsingen te verwachten en daarom is het concept tijdsdeterminant. EtherCAT 
heeft drie bijzondere kenmerken: de logische ring, de interactie met EtherCAT frames en de 
functionaliteit van de buskoppelaar. 

 
Figuur 1 : Opbouw van een EtherCAT module 

 

Schematisch overzicht op de bijzondere eigenschappen van het EtherCAT concept 

 
• Logische ring: Binnen EtherCAT worden alle busdeelnemers automatisch geconfigureerd 

in een logische ring. Ter hoogte van de aansluitpunten van EtherCAT apparaten bevindt 
zich een volautomatisch detectiemechanisme dat kan bepalen of er nog andere deelnemers 
zijn aangesloten. Indien dit het geval is worden deze apparaten in de ring opgenomen. In 
het andere geval worden de zendlijn en de ontvangstlijn kortgesloten waardoor het signaal 
kan terugkeren naar zijn vertrekpunt. EtherCAT maakt dus ten volle gebruik van de full 
duplex eigenschap van ethernet. Eenmaal dat de logische ring herkend is, zal de master 
ethernet frames doorheen alle busdeelnemers sturen. 

 
• Interactie met ethernet frames: De aangesloten busdeelnemers (slaves) verwerken 

deze frames in de vlucht. Dankzij het inzetten van een FPGA of een ASIC kan iedere slave 
data lezen of schrijven in de voor hem bestemde vakjes van het etherCAT frame zonder dit 
frame noemenswaardig te vertragen (één drietal bittijden). De filosofie van de EtherCAT 
ontwerpers is dat met het nuttig dataveld van het ethernet frame (1500 bytes) een 
behoorlijk grote installatie kan bediend worden. Tegelijkertijd wordt eveneens de overhead 
vanwege het ethernet frame geminimaliseerd. 

  
• Functionaliteit van de buskoppelaar: Het EtherCAT concept herdefinieerde de 

functionaliteit van een buskoppelaar. In een klassiek gedistribueerd systeem is de 
buskoppelaar voorzien van een microcontroller die het dataverkeer regelt tussen de locale 
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busklemmen en de externe veldbus. In het EtherCAT concept is deze dataconversie 
overbodig omdat het volledige Ethernet frame doorheen alle deelnemers wordt gestuurd. 
Om kostprijsredenen wordt echter in de buskoppelaar op elektrisch niveau een 
signaaltransformatie doorgevoerd van Ethernet signaal niveau naar een zogenaamde E-bus 
signaal niveau.  
 

4. HOE WERKT ETHERCAT 
De opbouw van het dataveld van een EtherCAT frame bestaat uit een header en diverse sub-
frames. De EtherCAT header is het eerste subframe en bevat globale informatie over de totale 
lengte van alle EtherCAT subframes en een EtherCAT type identificatie. 

 
Figuur 2 : Opbouw van een EtherCAT frame 

De belangrijkste velden in de daaropvolgende sub-frames zijn:  
 
 het commandoveld. EtherCAT kent volgende commando’s : Auto increment physical read 

en write (APRD en APWR), node adressed physical read en write (NPRD en NPWR), logical 
read en write (LRD en LWR), broadcast read en write (BRD en BWR), logical read/write 
(LRW) en autoincrement physical read multiple write (APRMW) 
 

 de adres informatie: ofwel het auto-increment adress (de positie in de ring) of het 
fysische adres van de slave 
 

 het nuttige dataveld 
 
 de working counter (WC). Indien een commando succesvol is uitgevoerd, wordt de 

waarde van deze teller geïncrementeerd.  
 

 
Figuur 3 : Opbouw van een EtherCAT subframe 
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Alle communicatie tussen master en slave vindt plaats via een dual ported ram (DPRAM). Deze 
DPRAM wordt aan de ene zijde gevoed vanuit de ASIC/FPGA en aan de andere zijde vanuit de 
applicatie. Dit geheugen is ingedeeld in een register gedeelte en een applicatie gedeelte. Het 
register gedeelte dient vooral voor het configureren van de slaves en het weergeven van 
allerhande statussen terwijl het applicatiegedeelte dient voor het uitwisselen van de feitelijke 
gegevens. 

Bij de configuratie van een slave dienen twee belangrijke initialisaties vermeld: de Fieldbus 
Memory Management Units (FMMU’s) en de Synchronisation Management Units (SMU’s). 
Eenmaal dat de volledige status machine (cfr figuur nr 4) van een slave doorlopen werd, 
worden data op een logische wijze geadresseerd. Concreet wil dit zeggen dat men alle data 
van eenzelfde type met één commando kan in- en/of uitlezen. Hiertoe dient iedere slave te 
weten in welke datavakje van het commando het data moet in- en/of uitlezen en dit wordt dus 
geregeld via de FMMU’s. De SMU’s zullen er vervolgens voor zorgen dat data niet per ongeluk 
overschreven worden. Dit alles vereenvoudigt de taak van de master omdat alle IO ordening 
op slave niveau gebeurt. 

 
Figuur 4 : De opbouw van een EtherCAT status machine. 

 

5. ETHERCAT EN MAILBOXES. 
Tot hier is EtherCAT vrijwel met niets compatibel. Buiten het ethernet frame, de ethernet kabel 
en een aantal elektronische componenten, wordt van heel het TCP_UDP/IP gebeuren weinig of 
niets overgenomen. Compatibiliteit met andere communicatieconcepten wordt dan ook 
gerealiseerd via een mailbox concept. Dit mailbox concept laat toe dat een datacontainer via 
de master een willekeurig transport aanvraagt, dus ook tussen slaves onderling. Op die manier 
kunnen andere protocols geïmplementeerd worden : 

 
 CANOpen over EtherCAT. Dit protocol laat toe om de bestaande CANOpen software sofware 

stack te hergebruiken waardoor compatibiliteit met bestaande applicaties mogelijk wordt. 
 Ethernet over EtherCAT. Standaard TCP_UDP/IP verkeer wordt “getunneld” over het 

EtherCAT segment.  
 Firmware download over EtherCAT 
 Enz. 
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6. OPEN SOURCE DRIVER VAN FMTC. 

 
Figuur 5 :De FMTC testopstelling. 

Voor de ontwikkeling van de FMTC driver werd gekozen voor het open source real time 
operating system “eCos”. Hierbij werd echter vooropgesteld dat er vanaf het begin voldoende 
aandacht zou besteed worden aan de porteerbaarheid van de ontwikkelingen.  Hierbij wordt 
niet alleen gedacht aan andere vrije software besturingssystemen als RTAI, XENOMAI, 
RTEMS…, maar ook aan commerciële oplossingen als VxWorks, WindowsCE, QnX etc.  

De testconfiguratie (cfr figuur nr 5): als EtherCAT master werd gekozen voor een standaard PC 
welke via het netwerk verbonden is met de ontwikkel PC. De EtherCAT configuratie bestaat uit 
een vijftal slaves: een evaluatie PCB type EL 9800, een digitale ingangsmodule EL 1014, een 
digitale uitgangsmodule EL 2004, een analoge ingangsmodule EL 3162 en een analoge 
uitgangsmodule EL 4102. Alle EtherCAT pakketten passeren door een switch waarop tevens 
een netwerk monitor (ethereal) is aangesloten voor de visualisatie van het netwerkverkeer. 
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Figuur 6 : De DLL laag en de applicatie laag 
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Hogerstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de FMTC implementatie van het 
EtherCAT protocol. Alle voorziene commando primitieven werden geïmplementeerd. Alle eCos 
afhankelijkheden bevinden zich in een 5 tal bestanden waardoor het porteren van de software 
geen al te grote problemen mag stellen. De software werd gedocumenteerd met behulp van 
Doxygen. Voor downloads http://ethercatmaster.berlios.de 
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Wat is eCos? 

eCos staat voor embedded configurable operating system. Het is een “open source” 
besturingssysteem voor het ontwikkelen van “real time” applicaties. De grote sterkte van 
eCos zijn : 

 er zijn geen licentierechten verschuldigd. Men kan vrij gebruik maken van alles wat 
het platform aanbiedt. 

 eCos biedt een zeer fijne granulariteit op niveau van configuratie met als resultaat 
dat de uiteindelijke “grootte” van de applicatie, de “footprint”, nagenoeg minimaal 
is. 

 eCos voorziet een hardware abstraction layer (HAL) wat toelaat om applicaties op 
een zeer efficiënte wijze te porteren naar andere hardware.  

 eCos stelt alle broncodes ter beschikking van de gebruiker. Indien er zich dan al 
een probleem voordoet, dan kan de gebruiker zelf dit probleem trachten op te 
lossen. 

 Men kan beroep dan op de expertise die aanwezig is bij de open source 
gemeenschap.  
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. GEBRUIK VAN OPEN SOURCE 
et gebruik van “open source” software is vrij doch niet vrijblijvend. Dit alles wordt geregeld 
oor open source licenties. (GPL: GNU Public License of LGPL: lesser of nog library GNU public 

icense). Info is te vinden op de site van de free software foundation, 
ttp://www.fsf.org/licenses 

. BRONNEN 
MTC project ‘performantie van veldbussen”: 

 http://www.beckhoff.de 

 http://www.ethercat.org/ 

 http://www.fmtc.be 

 http://ethercatmaster.berlios.de 

it artikel kwam tot stand met de steun van het IWT. 
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