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When we refer to the 4.0 industry, one of the keys is the 
usage of industrial networks and their integration with the 
IT. The industry and the IT are increasingly related to each 
other. This fact causes that the evolution of industrial 
fieldbuses goes at the same speed as the information 
technologies. That is why this paperwork contains a 
recompilation of the most used fieldbuses and a study 
about EtherCAT, one of the most important fieldbuses of 
the market. In addition, following an in-depth study about 
this protocol, we have designed, accomplished and 
budgeted different testbeds to empirically verify the 
behavior of this protocol. 

Firstly, we have built a low cost testbed, this scenario has 
allowed us to study, without an important economic effort, 
aspects related to the configuration between master and 
slaves according to the different states of the State 
Machine, and the Working Counter system defined by 
EtherCAT specifications. Subsequently we built a second 
testbed, this second scenario needs of a higher investment 
but allows us a deepen study of the protocol behavior, 
showing how works the distributed clocks synchronization 
and the application level of CANopen through EtherCAT.  

Finally, after achieving all the mentioned goals, we have 
built a testbed which represents a 4.0 industry scenario, 
integrating EtherCAT in an IT environment, using the OPC 
UA protocol. This is the direction to which things are going, 
all connected and in real time. 

I. Industria 4.0  

El terme "Indústria 4.0" descriu la digitalització 
esperada de les cadenes de valor industrials amb la 
idea d'utilitzar les tecnologies emergents per 
implementar la Internet de les coses i els serveis amb 
l'objecte d'integrar diferents processos d'enginyeria i 
negoci, permetent que la producció operi d'una 
manera eficient i flexible amb baixos costos i alta 
qualitat. 

Els avenços tecnològics en els quals es basa la Indústria 
4.0 es poden resumir en nou conceptes: els robots 
autònoms, el núvol,  el Internet de les Coses, les dades 
massives (Big data), la ciberseguretat, la simulació, la 

fabricació per addició , la integració de sistemes 
horitzontals, verticals i la realitat augmentada [1].  

II. Comparativa de Busos industrials  

Actualment existeixen interfícies ràpides, barates i 
eficaces, totes elles basades en xarxes Ethernet. 
Aquestes xarxes aporten millor temps de reacció, 
topologies de xarxes molt flexibles i quantitats més 
elevades de nodes a la xarxa. Per aquestes raons moltes 
indústries estan migrant a aquestes noves interfícies.  

Alguns dels protocols més importants basats en 
Ethernet són: 

- EtherCAT  
- Ethernet / IP  
- PROFINET 
- POWERLINK 
- SERCOS III 

 
Per tal de triar quin dels protocols anteriorment 
esmentats s’escull com objecte d’estudi en aquest 
projecte, s’ha utilitzat la següent taula que compara el 
comportament en temps real d'una aplicació en la qual 
100 eixos necessiten ser controlats de forma 
sincronitzada. 

 

Il·lustració 1. Comparativa de protocols. Font: Kingstar 

Els cinc mètodes en temps real són potents en 
rendiment, amb temps de resposta menors o iguals a 1 
ms. Ethernet/IP, Powerlink i PROFINET-IRT són similars 
en magnitud; SERCOS-III i EtherCAT són més ràpids i 
més precisos en temps real.  
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El motiu d’èxit de EtherCAT,  és que Beckhoff va cobrar 
una petita quota acceptable per l'ASIC (Application 
Specific Integrated Circuit) en els dispositius esclaus i 
per tant no s’han de realitzar altres costos en hardware. 

En conclusió, EtherCAT ofereix el millor rendiment i el 
cost més baix per a incorporar el hardware necessari 
per lliurar el determinisme [2].  

III. EtherCAT 
a. Principi de funcionament 

EtherCAT es podria definir com un protocol de codi 
obert i alt rendiment,  que pretén utilitzar el protocol 
Ethernet en un entorn industrial. La característica 
fonamental del EtherCAT és la lectura/escriptura dels 
missatges mentre passen pels nodes. 

Per tant,  el missatge que s'envia des del màster 
no té com a destinació un únic node, sent 
consumit per aquest, sinó que segueix cap al 
següent node. La informació d'entrada del node 
és llegida del missatge mentre aquest és 
processat i la informació de sortida és escrita en 
el mateix moment abans d'anar al següent node. 
Això vol dir que cada esclau ha de tenir dos ports 
Ethernet i haurà de ser capaç de deixar passar la 
informació a través seu, mentre realitza 
l'escriptura i lectura dels missatges [3].  

b. Capes OSI 
 

El protocol de comunicació EtherCAT defineix 
únicament 3 capes de les 7 de la pila OSI. 
Aquestes són,  la capa física, la capa d’enllaç i la 
capa d’aplicació. 
 

c. Nivell físic 

La capa física del protocol EtherCAT segueix els 
estàndards del protocol IEEE  802.3, 
(www.ieee802.org/3/) . Dins de la capa física del 
protocol hi podem trobar de dos tipus, els de capa física 
per cable (100BaseTX) o fibra (100Base-FX) i els de 
dispositiu intern E-BUS (LVDS). 

Una controlador esclau pot tenir fins a 4 ports 
EtherCAT. L’orde de processament i enviament de les 
trames EtherCAT depèn dels ports lògics configurats. 

 

Il·lustració 2. Processament dels ports. Font: ethercat.org 

Pel que fa el processament de la trama funciona com 
una rotonda. El processament de trames es realitza en 
la unitat de processament EtherCAT (EPU) que es troba 
després del port 0. Després es  dirigeix als següents 
ports depenen de la configuració de l’esclau [3].   

d. Nivell d’enllaç 
i. Datagrama 

El datagrama EtherCAT consta de les següents parts [3]: 

Il·lustració 3. Datagrama EtherCAT. Font: ethercat.org 

- Command (Cmd) : Indica el tipus de telegrama 
EtherCAT enviat per el màster. 

- Índex (Idx): És un comptador que s’incrementa 
cada vegada que s’envia una nova trama.  

- Adreça (Address): És l’adreça de l’esclau al que 
va dirigit el datagrama dins de a xarxa.  

- Longitud (Len): Longitud de dades dins de la 
informació del datagrama. 

- R: Reservat. 
- M: Indica si hi ha més datagrames EtherCAT. 0 

si és l’últim datagrama i 1 si segueixen més.  
- IRQ: Indica que les dades a continuació formen 

el missatge enviat. 

- WKC: S’encarrega de marcar per quants 
esclaus ha passat el missatge.  
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ii. Adreçament 

Hi ha dues maneres d'adreçament compatibles dins 
d'un segment: l’adreçament de dispositius (3 mètodes)  
i l’adreçament lògic [4].  

Increment automàtic (Auto increment): El datagrama 
conté l'adreça de la posició de l’esclau adreçat com un 
valor negatiu. Cada esclau incrementa l’adreça. 
L'esclau, que llegeix  direcció igual a zero és el que 
executa el command que ha rebut.   

Adreça configurada (Configured address) : L’adreça de 
l'estació configurada és assignada pel màster durant la 
posada en marxa i no es pot canviar per l'esclau. Per 
tant, l'acció command corresponent s'executarà si 
l’adreça del node coincideix amb qualsevol direcció 
estació configurada.  

Difusió (Broadcast) : En aquest tipus d’adreçament 
cada esclau EtherCAT és adreçat. L’adreçament 
broadcast s'utilitza, per exemple, per a la inicialització 
de tots els esclaus i per comprovar l'estat de tots els 
esclaus si s'espera que siguin idèntics. 

Adreçament Lògic (Logical address) 

Tots els dispositius de lectura i escriptura tenen el 
mateix espai d'adreces. Un esclau fa servir una unitat 
de mapeig per mapejar les dades de la imatge de dades 
de procés lògic del seu espai d'adreces local.  

L'esclau sap, mitjançant  la informació de configuració 
de la FMMUs (Fieldbus Memory Management Units), 
quines parts de la imatge de dades del procés lògic han 
de ser assignades de l’espai d'adreces local. 

Il·lustració 4. Adreçament lògic. Font: ethercat.org 

iii. Commands EtherCAT 

Segons els tipus d’adreçament  i funció a realitzar, 
existeixen fins a 14  commands diferents dins de la 
capçalera EtherCAT. 

iv. Working Counter 

El WKC compta el nombre de dispositius que hagin 
tractat amb èxit el datagrama EtherCAT. Cada 
datagrama ha de tenir un valor WKC que ha de ser igual 
al calculat pel màster. Per tant, el màster pot 
comprovar si el processament de datagrames EtherCAT 
és el correcte comparant el WKC amb el valor esperat. 

S’ha de destacar que hi ha diferents tipus de 
comptatges segons el tipus de command enviat i si 
llegeix o escriu dades. 

v. ESC 

L’ EtherCAT Slave Controller (ESC) s’encarrega de 
realitzar la comunicació EtherCAT com a una interfície 
entre el bus de camp EtherCAT i l’aplicació de l’esclau.  

 

Il·lustració 5. Blocs de funció de l'ESC. Font: ethercat.org 

vi. FMMU 

(FMMU) converteix les adreces lògiques en 
adreces físiques pels mitjans d'assignació de la 
direcció interna. 

Cada canal FMMU enllaça un espai d'adreces 
lògiques contínues a una espai d'adreces 
físiques contínua de l'esclau. De forma que es 
mapeja tot l'espai de memòria de la xarxa, fent 
que, tots els esclaus utilitzin una memòria 
lògica que pot ser tractada amb un sol 
paràmetre [4]. 
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vii. SyncManager 

Degut a que la xarxa EtherCAT (màster) i el PDI(esclau) 
accedeixen a la DPRAM (Dual-ported RAM Access 
Memory) a l’ESC, l’accés a la DPRAM necessita 
assegurar la coherència de dades. El SyncManager és el 
mecanisme que protegeix les dades en la DPRAM de 
l’accés simultani. Pot operar en dos modes,  per 
Mailbox i per Buffered Mode. 

Per el cas de Mailbox, el màster EtherCAT i el 
microcontrolador de l’aplicació  únicament tenen accés 
al buffer després de que un altre hagi acabat amb 
l’accés. 

El mode  Buffered, s’usa típicament en els canvis de 
dades cíclics. El procés de dades (PDO) des de el mode 
Buffered permet accedir a la comunicació buffer en 
qualsevol moment en les dues bandes [4]. 

viii. Rellotges Distribuïts 

El calibratge dels rellotges en els nodes està basada en 
hardware. El temps del primer rellotge distribuït (DC) 
del primer esclau és cíclicament distribuït a la resta de 
dispositius del sistema. Amb aquest mecanisme, el 
rellotge de cada esclau pot ser ajustat amb  precisió al 
primer rellotge de referència. El jitter1 resultant en el 
sistema és significativament inferior a 1μs. 

El temps enviat des del rellotge de referència arriba a 
la resta d'esclaus amb un retard. Aquest retard de 
propagació ha de ser mesurat i compensat en cada 
esclau per assegurar el sincronisme i simultaneïtat 
entre els diferents esclaus de la xarxa. Aquest retard es 
mesura al inici de la comunicació o de forma contínua 
durant l'operació, assegurant que els rellotges 
treballen simultàniament amb menys de 1μs de retard 
entre ells [4].  

e. Nivell d’aplicació 
i. Màquina d’estats (SM) 

La SM és responsable de la coordinació de les 
aplicacions del màster i l’esclau. Els canvis d'estat són 
típicament iniciats per les sol·licituds del màster. 
Aquests canvis són reconeguts per l'aplicació local 
després de que les operacions associades hagin estat 
executades.  

                                                             
1 Variació del retard 

Hi ha quatre estats obligatoris i un opcional dins d’un 
esclau EtherCAT: Init, Pre-operacional, Safe-
operacional, Operacional, Bootstrap (opcional).  

 

Il·lustració 6. Màquina d'estats. Font: ethercat.org 

Per a cada canvi d’estat, una seqüencia de commands 
específics de l’esclau han de ser enviats per el màster 
EtherCAT als dispositius eslaus EtherCAT [4]. 

ii. Mailbox 

En el cas de EtherCAT, no hi ha perfils de dispositius 
específics que hagin estat desenvolupats per aquestes 
classes de dispositius. En lloc d'això,  s’ofereix 
interfícies simples de perfils de dispositius existents [4]: 

- Ethernet sobre EtherCAT (EOE) 
- File axes sobre EtherCAT (FOE) 
- CANopen sobre EtherCAT (COE) 
- Servo Drive sobre EtherCAT (SOE) 

IV. Escenaris pràctics 

Una vegada analitzat exhaustivament EtherCAT, es 
volen realitzar una sèrie de muntatges pràctics per tal 
de poder estudiar empíricament el protocol mitjançant 
l’analitzador de protocols Wireshark.  

a. Assaig Bàsic 

L’assaig bàsic estarà format per Codesys com a màster 
de l’aplicació, amb dos esclaus Arduino amb un shield 
EasyCAT. Mitjançant Codesys s’ha transformat el port 
Ethernet de l’ordinador en el màster d’una aplicació 
EtherCAT.  

La idea és que el primer esclau llegeixi la lectura de 
temperatura del sensor LM35 i que el segon esclau 
il·lumini els diferents leds segons la temperatura que li 
arriba.  
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Il·lustració 7. Escenari bàsic 

b. Assaig avançat 

L’assaig avançat  consta del màster EtherCAT a través 
de la Raspberry PI junt amb dos servos industrials 
Omron,(industrial.omron.es/es/products/accurax-g5). 

La idea és realitzar una sincronització de posició dels 
dos esclaus utilitzant els rellotges distribuïts. D’aquesta 
manera , es seleccionarà un esclau “màster” que guiarà 
la posició de l’esclau “esclau”.  

 

Il·lustració 8. Escenari avançat 

V. Anàlisi de resultats EtherCAT 

A partir de l’assaig bàsic s’ha pogut analitzar diferents 
aspectes del protocol: 

1) Analitzar la configuració entre el màster i els esclaus 
mitjançant la màquina d’estats (SM). D’aquesta forma 
s’han pogut observar els missatges que es produeixen 
entre màster i els esclaus segons l’estat en el que es 
troba la SM. Un exemple, és la següent captura 
realitzada amb Wireshark:  

 

Il·lustració 9. Captura Wireshark, exemple estat SM 

2) Comprovar el funcionament del WKC del protocol 
EtherCAT. S’ha desconnectat un dels dos esclaus i 
s’ha verificat el procés de comprovació d’errors del 
màster.  

A partir de l’assaig avançat s’ha pogut analitzar 
diferents aspectes del protocol que amb l’anterior 
assaig no s’ha pogut estudiar: 

1) Comprovar el funcionament dels rellotges 
distribuïts. S’ha comprovat que els mecanismes de 
sincronització entre màster i esclaus  funcionen tal i 
com s’ha esmentat a l’apartat d, subapartat viii . És 
a dir:  
- Mesura del retard de propagació 
- Compensació de l’offset al rellotge de 

referència (System time) 
- Compensació de la desviació al rellotge de 

referència 

 

Il·lustració 10. Exemple resum configuració DC. Font: ethercat.org 

En la captura següent, es pot  comprovat com la 
diferencia del temps de referencia i el temps actual de 
l’esclau, es compensat amb el valors del offset calculats 
per el màster. Fent la comprovació empírica, 
concorden els valors experimentals amb els valors de 
les captures a Wireshark.  

 

Il·lustració 11. Captura Wireshark, dades configuració DC 
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𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑝𝑦 𝑜𝑓 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝑇 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 +
 (Tcycle) [1] 

𝟒𝟓𝟗. 𝟒𝟎𝟏. 𝟗𝟖𝟖. 𝟕𝟕𝟏 𝒏𝒔 = 459.401.470.210 𝑛𝑠 + 18.561 𝑛𝑠 +
(500.000 𝑛𝑠) = 𝟒𝟓𝟗. 𝟒𝟎𝟏. 𝟗𝟖𝟖. 𝟕𝟕𝟏 𝒏𝒔  

2) Analitzar la comunicació Mailbox mitjançant 
CANopen al nivell d’aplicació. EtherCAT pot 
proporcionar els mateixos mecanismes de 
comunicació que els mecanismes coneguts de 
CANopen: PDO (objectes de dades de procés) i SDO 
(objectes de dades de servei).  

 

Il·lustració 12. Captura Wireshark, exemple CoE 

VI. OPC UA 

La selecció d’aquesta comunicació, és deguda a que 
qualsevol aplicació comporta una part de gestió, 
monitorització o manteniment.  

OPC UA (OLE for Process Control Unified Architecture) 
està dissenyat per connectar bases de dades i sistemes 
empresarials amb dades del món real industrial d’una 
forma segura i senzilla.  Utilitza plataformes escalables, 
múltiples models de seguretat, múltiples capes de 
transport i un sofisticat model d'informació [5] [6].  

Sense dubte,  OPC UA serà una de les peces importants 
del futur de la automatització en la nova industria 4.0.  

a. Anàlisi del funcionament 

La idea principal és aprofitar els dos escenaris EtherCAT 
que s’han realitzat anteriorment i introduir un servidor 

OPC. Un exemple d’escenari seria el realitzat amb els 
EasyCAT i un client OPC UA:  

 

Il·lustració 13. Escenari bàsic amb OPC UA 

Primer de tot es pot comprovar com el protocol OPC 
UA ve encapsulat dins una trama Ethernet, IP i TCP.  

 

Il·lustració 14. Captura Wireshark, Encapsulat TCP /IP OPC UA 

Pel que fa la configuració de OPC UA, es  podria dir que 
consta de 5 parts. Dins de les captures realitzades amb 
Wireshark, s’ha pogut comprovar el funcionament: 

1)  Es dur a terme la primera fase de la  negociació 
inicial entre servidor i client, obtenint els 
endpoints. 

2) S’obté la creació i activació de  la sessió amb el 
servidor. Una vegada realitzada s’ha completat 
la negociació inicial entre servidor i client. 

3) Es crea la subscripció i monitorització d’una 
llista d’objectes (variables) . 

4) En el següent pas, es realitzen  cadenes de 
ReadRequest - ReadResponse, WriteRequest - 
WriteResponse segons les necessitats del client 
amb una determinada variable. 

5) Si el client no necessita fer cap operació més 
(llegir, escriure o activar subscripcions) es 
desconnectarà del servidor tancant la sessió i 
posteriorment el canal. 
 

VII. Escenari final 

La idea d’aquest apartat és elaborar un escenari que 
englobi tot el hardware utilitzat i tots els protocols 
estudiants en el projecte. S’ha muntat un escenari que 
és representatiu de la indústria 4.0, tot connectat i en 
temps real.  

L’esclau Arduino és el que activa mitjançant uns 
interruptors els dos servos Omron. Una vegada activats 
s’encenen els dos leds d’Enable.  

 

Il·lustració 15. Imatge activació servos, EasyCAT 
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Una vegada activats, mitjançant l’aplicació Prosys OPC 
UA client amb connexió a internet, es configura la 
velocitat a la que ha d’anar el servo màster, se li envia 
la velocitat i s’activa la sincronització entre l’esclau 
màster i l’altre esclau. 

 

Il·lustració 16. Imatge escenari final 

L’esquema complert de les connexions realitzes en el 
assaig final és el següent: 

Il·lustració 17. Esquema escenari complet 

VIII. Conclusions 

Es pot dir que gràcies a la realització d’aquest projecte, 
s’ha tingut l’oportunitat d’entrar a fons en el 
funcionament d’un dels protocols industrials més 
interessants i diferents del mercat.   

Diferenciaria dos tecnologies que defineixen la 
tecnologia del protocol EtherCAT. Per una banda la 
utilització de direccions lògiques que permeten que 
cada esclau pugui llegir i escriure dades “on the fly”  i 
per un altre banda, la configuració dels DC, que provoca 
que tots els esclaus actuïn amb el mateix temps 
sincronitzat. Aquestes característiques  no les té cap 
altre bus de comunicacions industrial, fet que provoca, 
que sigui el bus més ràpid i fiable del mercat. 

Respecte a OPC UA, destaca la seva capacitat de donar 
servei a través de xarxes TCP/IP en general i en 
particular, Internet. Es pot realitzar la connexió entre 
client i servidor d’una manera senzilla i segura, 
permetent controlar la teva aplicació remotament.   

Considerant que el perfil de l’estudiant que ha realitzat 
el projecte és el de un enginyer elèctric i no un de 
telecomunicacions o informàtic, s’ha de  destacar 
l’esforç que ha sigut explicar i entendre bona part de la 
part teòrica d’aquest treball.  

Finalment, per poder arribar fins on s’ha arribat s’ha 
hagut d’arriscar en sectors on no hi havia molta 
documentació, com són els casos de realitzar 
esclaus EtherCAT a partir de dispositius Arduino o 
sobre la realització del màster EtherCAT mitjançant 
PC o Raspberry Pi.  Tot i així, gràcies al suport que 
van proporcionar els serveis tècnics de les diferents 
empreses involucrades, van fer possible poder 
aconseguir tots els objectius d’aquest projecte.  
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