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PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW OSADZONYCH

CO TO JEST ETHERCAT
EtherCAT jest modyfikacją standardu Ethernet pozwalającym na za-
stosowanie go w sieciach przemysłowych. Został on opracowany 
w 2003 roku przez firmę Beckhoff Automation. Obecnie za rozwój stan-
dardu jest odpowiedzialna EtherCAT Technology Group (ETG) [1].

Problemem przy wykorzystaniu klasycznego Ethernetu do stero-
wania jest stosunkowo długa i niedeterministyczna latencja. Na jej 
zmianę mają wpływ głównie przełączniki sieciowe: gdy na dany port 
przekazywany jest pakiet, kolejny musi zostać przechowany do cza-
su, gdy łącze będzie dla niego zwolnione. Także minimalny rozmiar 
pakietu wynoszący 64 bajty jest stosunkowo duży, gdyż często poje-
dyncze urządzenie końcowe przekazuje jedynie kilka bajtów danych.

Standard EtherCAT proponuje modyfikacje, które przy zachowa-
niu kompatybilności warstwy fizycznej pozwalają znacząco zreduko-
wać opóźnienie. Realizowane jest to przez przetwarzanie pakietów „w 
locie”, dzięki czemu ramka nie jest zapisywana w urządzeniu. Opóźnie-
nie jest spowodowane jedynie czasem propagacji pakietu z wejścia na 
wyjście urządzenia, a jitter nie powinien przekroczyć 1 µs.

Przykładowa sieć jest przedstawiona na Rysunku 1. Składa się 
ona z jednego układu nadrzędnego (ang. master) oraz z dołączonych 
do niego układów podrzędnych (ang. slave). Rolę układu nadrzędne-
go może pełnić komputer z „klasyczną” kartą sieciową. 

Znacznie ciekawsza jest konstrukcja układów podrzędnych. 
Mają one od dwóch do czterech portów Ethernet. Pakiety odebrane 
przez port 0 są przekazywane do ESC (ang. EtherCAT Slave Control-
ler – sterownik urządzenia podrzędnego EtherCAT). Analizuje on 
odbierany pakiet w locie, natychmiast przekazując go na wyjście ko-
lejnego portu. Jeżeli nie jest on podłączony do innego urządzenia, au-
tomatycznie jest włączana wewnętrzna pętla zwrotna (ang. loopback). 
Dzięki temu, pomimo że fizycznie sieć tworzy drzewo, logicznie jest 
skonfigurowana jako pierścień.

Komunikację może inicjować jedynie układ nadrzędny. Wysyła 
on standardową ramkę Ethernet albo datagram UDP, zawierający 
polecenia i dane dla jednego albo kilku urządzeń podrzędnych. Każ-
da ramka przechodzi przez wszystkie urządzenia. Jeżeli urządzenie 
podrzędne zostanie zapytane o przesłanie danych, w locie podmieni 
zawartość wcześniej przygotowanych pól. Długość samego pakietu 
nie ulegnie zmianie. Przetwarzanie pakietów w locie oraz możliwość 
zaadresowania całej sieci za pomocą pojedynczego pakietu pozwalają 

na zmniejszenie latencji. Dzięki temu, że każdy pakiet pokonuje taką 
samą, znaną trasę, wariancja opóźnienia jest niższa. Dla zaintereso-
wanych idea protokołu EtherCAT [3] zilustrowana jest ciekawą ani-
macją w źródle [10].

URZĄDZENIE DO EKSPERYMENTÓW
Działanie urządzenia podrzędnego EtherCAT można zasymulować, 
korzystając z komputera z dwu-portową kartą sieciową, jednak nie 
zaobserwuje się wtedy głównych cech tego protokołu. Dlatego do 
opisanych eksperymentów wykorzystano wyspę 8 wejść/wyjść cy-
frowych EP2338-0001 [8]. W jej wnętrzu znajduje się układ scalony 
ET1100 [6] (można się o tym przekonać, odczytując zawartość reje-
stru 0x0000. Metoda, jak to zrobić, zostanie podana w dalszej części 
artykułu). Jej wygląd przedstawiono na Rysunku 2.

Dwa złącza w kolorze zielonym, które znajdują się u góry urzą-
dzenia, służą do podłączenia sieci Ethernet. Nietypowo zamiast 
gniazd RJ45 producent wykorzystał przemysłowe, wodoodporne złą-
cza M8. Po lewej stronie znajduje się port 0, który podłączymy do 
karty sieciowej komputera. Dostępne są fabryczne kable wyposażo-
ne z jednej strony w złącze RJ45, a z drugiej w M8, jednak ich koszt 
może przekroczyć wartość samego urządzenia. W celach ekspery-
mentalnych warto samemu przygotować odpowiedni przewód (albo 
nawet włożyć odizolowane końcówki skrętki do gniazda). Pomocny 
będzie Rysunek 3. Przedstawiono na nim kolory przewodów, które 
należy podłączyć do poszczególnych wejść złącza M8.

EtherCAT – deterministyczny Ethernet
EtherCAT nie pochodzi od angielskiej nazwy bardzo popularnego w sieci stwo-
rzenia, czyli kota domowego (łac. felis catus), ale jest rozwinięciem angiel-
skiego skrótu Ethernet for Control Automation Technology, co można prze-
tłumaczyć jako „Ethernet dla technologii sterowania i automatyzacji”. Jest to 
sprytna modyfikacja protokołu Ethernet dostosowująca go do potrzeb sieci 
przemysłowych. Chciałbym przedstawić kilka eksperymentów, które pozwo-
lą czytelnikom zapoznać się z podstawowymi zasadami jego działania. 

Rysunek 1. Przykładowa sieć EtherCAT

https://www.semihalf.com/jobs/
https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/

	Button1: 


