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TIIVISTELMÄ 

Tässä työssä tutkitaan EtherCAT-isäntätoteutuksia Linuxille, kokeillaan niistä 

muutamia ja LinuxCNC:n EtherCAT-isäntärajapintaan toteutetaan pieni 

Python-skripti, joka säätelee yhden EtherCAT-väylässä olevan orjan ledien 

arvoja. 

EtherCAT on suhteellisen laaja ja monimutkainen aihe, joten työssä ei käydä 

yksityiskohtaisesti kaikkia asioita läpi, vaan työn tarkoituksena on antaa 

perusperiaate siitä, miten Ethercat toimii ja millaisia toteutuksia siitä löytyy 

internetistä.  

EtherCAT on Beckhoff Automationin toteuttama reaaliaikainen Ethernet -

protokolla. Protokolla julkaistiin IEC:n standardina IEC61158 ja se soveltuu 

automaatioteknologioiden ohjelmiston sekä laitteiston reaaliaikaisiin 

vaatimuksiin. Sitä voidaan käyttää myös testaukseen ja mittaamiseen. 

Lähtökohtina kehityksen aikana olivat lyhyet kiertoajat (alle 100µs), matalat 

viiveen vaihtelut (alle 1µs), tarkka synkronointi ja matalat laitteiston 

kokonaiskulut. 

Työssä arvioitiin muutamia eri internetistä löytyviä EtherCAT-

isäntätoteutuksia. Arvioitavina toteutuksina ovat CODESYS Control for 

Raspberry Pi, IgH EtherCAT Master for Linux, EtherCAT- opetuskirjasto, 

LinuxCNC Ethercat Master ja LinuxCNC HAL. Kriteereinä ovat toteutuksen 

kokonaisuus (sis. Linux ja RT-kernel), dokumentointi ja käytettävyys. Näiden 

kriteereiden perusteella päädyttiin seuraavaan paremmuusjärjestykseen: 

LinuxCNC HAL, LinuxCNC Ethercat Master, IgH EtherCAT Master for 

Linux, EtherCAT- opetuskirjasto ja CODESYS Control for Raspberry Pi. 
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ABSTRACT 

In this work different EtherCAT Master Linux implementations will be studied, 

few of them will be used. LinuxCNC implementation will be used with Python 

script implemented in this work. The script adjusts leds of one slave in the 

EtherCAT bus. 

EtherCAT is quite large and complex subject, so this work does not go deep 

in EtherCAT features. This work’s will give a basic information of how 

EtherCAT works and what kind of implementations it is found on the internet 

of EtherCAT. 

EtherCAT is a real-time Industrial Ethernet technology originally developed 

by Beckhoff Automation. The EtherCAT protocol which is disclosed in the IEC 

standard IEC61158 is suitable for hard and soft real-time requirements in 

automation technology. It is also suitable for testing, measurement and many 

other applications. During the development of EtherCAT, main focus was on 

short cycle times, low jitter for accurate synchronization and low hardware 

costs. 

In this work few different EtherCAT Master implementations found from 

Internet were evaluated. Those implementations are CODESYS Control for 

Raspberry Pi, IgH EtherCAT Master for Linux, Simple Open EtherCAT 

Master, LinuxCNC EtherCAT Master and LinuxCNC HAL. Criterions for 

evaluation are implementation in big picture (incl. Linux and RT-kernel), 

documentation and usability. With those criterions implementations set to 

following rank order: LinuxCNC HAL, LinuxCNC EtherCAT Master, IgH 

EtherCAT Master for Linux, Simple Open EtherCAT Master and CODESYS 

Control for Raspberry Pi. 
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ALKULAUSE 

Idea tutkielmani alustaksi tuli kaverilta. Hänellä on ollut jo pidempään Raspberry Pi 

ja hän vinkkasi ostamaan laitteen. Laitteenahan Raspberry Pi on todella 

monipuolinen ja projektiesimerkkejä löytyy todella paljon. Itsellä oli vielä kandi 

tekemättä, joten sain ajatuksen, että voisin tehdä kandin Raspberryllä. Tilasin itse 

laitteen ja kyselin yliopiston kandiohjaajilta aiheita. Lopulta sain suuntautumiseeni 

(tietoverkot) liittyvän aiheen Antti Tikanmäeltä, joka vaikuttaa todella 

mielenkiintoiselta. Alkuperäinen suunnitelma oli tutkia ainoastaan EtherCAT-isäntää 

Raspberry Pi:n osalta, mutta aihetta laajennettiin niin, että tutkitaan myös PC:lle 

löytyviä EtherCAT-isäntätoteutuksia. Aiheesta, laitteistosta, avusta ja tuesta kuuluu 

kiitokset Antti Tikanmäelle, Probotille ja Probotin työntekijöille. Dokumentaation 

avusta ja tuesta kiitokset ohjaaja Juha Röningille. 
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1. JOHDANTO 
 

Viime vuosina laajamittaisten langattomien sensoriverkkojen, sulautettujen 

järjestelmien ja halpojen sensoreiden laajamittainen käyttöönotto on edistänyt 

Teollisen internetin kasvua. Teollinen internet on peruspohja Industry 4.0 

kehittämiselle. Industry 4.0 on neljännen sukupolven Teollinen internet, jossa 

yhdistyvät kyber fyysiset järjestelmät, esineiden internet ja pilvilaskenta. Industry 4.0 

kehityksen aikana, integraation nopeus teollistumisessa ja informoimisessa on 

kiihtynyt. Kehittyneet valmistusjärjestelmät ovat tulleet viisaammiksi ja 

joustavimmiksi. Mikäli halutaan kehittää näitä järjestelmiä, tarvitaan lisää tietoa 

sensoreilta ja automaattisilta laitteilta. [1] 

    On ollut jo pitkän aikaa suunnitelmana korvata tehtaiden työntekijät teollisilla 

roboteilla ja tämä on kehittänyt automaation tasoa valmistusteollisuudessa sekä 

työvoiman tuottavuutta. Älykkään valmistuksen ympäristössä roboteilla on tärkein 

rooli teollistumisen sekä informoinnin integraatiossa. Muutamia kysymyksiä 

kuitenkin nousee esille teollisissa roboteissa. Ensimmäiseksi, väyläpohjaisen 

kommunikaation nopeus ei riitä täyttämään vaatimuksia suurien datamäärien 

siirroissa. Toiseksi, suurin osa roboteista, jotka perustuvat paikanhallintaan kärsivät 

puutteita voiman mittaamisen informaatiosta. Nämä seikat rajoittavat robottien 

ohjelmistoja älykkäissä valmistusjärjestelmissä. [2] 

    Perustuen analyysiin nykyajan teollisista roboteista kommunikaationopeuksien 

nostaminen sekä palautteen kasvattaminen sensoreilta ovat tärkeimpiä teollisten 

robottien tehtäviä. Näitä seikkoja tukee EtherCAT, jolla on selkeitä etuja 

tiedonsiirron nopeudessa ja synkronoinnin tarkkuudessa. [2] 

    EtherCAT on reaaliaikainen Ethernet-protokolla, joka soveltuu 

automaatioteknologioiden reaaliaikaisiin vaatimuksiin ohjelmiston ja laitteiston 

osalta. Sitä käytetään myös testauksessa ja mittaamisessa. Kun EtherCAT:a 

aloitettiin suunnittelemaan automaatioteknologiaan soveltuvaksi, etusijalle asetettiin 

lyhyet kiertoajat, matalat viiveen vaihtelut ja tarkka synkronointi. EtherCAT:ssa ei 

ole myöskään rajoituksia verkkotopologian osalta, niin kuin tavanomaisissa 

teollisissa Ethernet-järjestelmissä. [3] 

Tässä työssä tutustutaan EtherCAT-protokollaan ja siihen löytyviin Linux-

implementaatioihin. Alustana käytetään Raspberry Pi 2 Model B:tä ja tavallista 

kannettavaa tietokonetta Linux käyttöjärjestelmällä, johon on asennettu RT-kernel. 

Näihin koneisiin asennetaan työn aikana tutkittavia EtherCAT Master toteutuksia ja 

EtherCAT-väylää ohjataan esimerkkien avulla. Orjalaitteistona käytetään Beckhoffin 

EK1100, EL2622 ja EL2809 terminaaleja. 

Työn tavoitteena on tutkia EtherCAT-isäntätoteutuksia ja arvioida niitä 

kriteereiden perusteella, joita ovat toteutuksen kokonaisuus (sisältäen Linuxin ja RT-

kernelin), dokumentaation taso ja itse toteutuksen käytettävyys. Nämä kriteerit 

huomioon ottaen arvosteltavat toteutukset laaditaan paremmuusjärjestykseen. 
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2. ETHERCAT 
 

EtherCAT on Beckhoff Automationin toteuttama reaaliaikainen Ethernet -protokolla. 

[3] Protokolla julkaistiin IEC:n standardina IEC61158 ja se on sopiva sekä laitteiston 

että ohjelmiston reaaliaikaisiin vaatimuksiin automaatioteknologioissa. Se soveltuu 

myös testaukseen ja mittaamiseen. Pääideana kehityksen aikana olivat lyhyet 

kiertoajat (alle 100µs), matalat viiveen vaihtelut (alle 1µs), tarkka synkronointi ja 

matalat laitteiston kokonaiskulut. 

Itse EtherCAT esiteltiin ensimmäistä kertaa jo huhtikuussa 2003, kun taas sen 

takana oleva yritys EtherCAT Technology Group perustettiin vasta marraskuussa 

2003. Nykyään EtherCAT Technology Group on kasvanut maailman suurimmaksi 

teollisen Ethernetin organisaatioksi ja se tuo samalla yhteen valmistajat sekä 

käyttäjät, jotka käyttävät ja edistävät EtherCAT teknologiaa. [3] 

 

2.1. Miksi EtherCAT? 

EtherCAT:ssa on poikkeuksellista suorituskykyä, koska se synkronoi mikrosekunnin 

tarkkuudella. Tästä tulee iso hyöty ohjelmistoille, jonka kohdejärjestelmät hallitaan 

tai mitataan väyläpohjaisella periaatteella. Ohjelmistojen tehokkuutta nopeuttavat 

lyhyet reaktioajat prosessiaskelien siirtymien välissä. Myös prosessoreiden 

suorituskykykuormitukset laskevat 25 – 30 % verrattuna muihin väyläpohjaisiin 

järjestelmiin (samoilla kiertoajoilla). EtherCAT on siis suorituskykyinen ja tarkka. Se 

omaa suuren läpisyötön ja matalat laitteiston kokonaiskulut. [4] 

EtherCAT:iin pohjautuvissa ohjelmistoissa laitteiston rakenne määrittelee verkon 

topologian. Yleensä tavanomaisissa teollisissa Ethernet-järjestelmissä on rajoituksia 

kytkimien ja hubien suhteen niiden sarjoittamisessa, joka tällöin taas rajoittaa 

kokonaisvaltaisesti verkon topologiaa. EtherCAT:ssa on tässä suhteessa suuri etu, 

koska EtherCAT-pohjainen verkko ei tarvitse kytkimiä ja hubeja. EtherCAT antaa 

mahdollisuuden käyttää kaikentyyppisiä verkon topologioita ja suuria määriä 

solmuja. Automaattisen linkintunnistuspalvelun avulla solmut ja verkkojen segmentit 

voidaan katkaista tiedonsiirron aikana ja liittää sen jälkeen uudelleen. Tämä voidaan 

tehdä myös muualla, mikäli isäntä tarjoaa tähän ominaisuuden. Väyläpohjainen 

verkkotopologia on laajennettu rengaspohjaiseksi verkkotopologiaksi, sillä se poistaa 

kaapeleiden päällekkäisyyttä. [4] 

Järjestelmän kulut koostuvat yleensä konfiguroinnista, diagnostiikasta ja 

ylläpitämisestä. EtherCAT:n avulla manuaaliset konfiguroinnit voidaan 

automatisoida. Matalat väylän kuormat ja vertaisverkon fysiikka poistavat 

elektromagneettista häiriötä. Verkko myös havaitsee potentiaaliset häiriöt ja niiden 

tarkan sijainnin, joka taas edesauttaa vianetsintää ja siihen kuluvaa aikaa. Verkon 

käynnistämisen aikana, verkko itse vertaa suunniteltuja ja varsinaisia verkon 

topologioita havaitakseen minkä tahansa tyyppisiä epäjohdonmukaisuuksia. Suuren 

kaistanleveydensä ansiosta EtherCAT:lla on kapasiteettia kuljettaa ylimääräisiä 

TCP/IP-paketteja yhdessä ohjausdatan kanssa. EtherCAT ei kuitenkaan silti perustu 

TCP/IP-protokollaan, joten ei ole tarvetta hallinnoida MAC-osoitteita tai IP-osoitteita 

eikä myöskään tarvitse konfiguroida kytkimiä ja reitittimiä. [4] 

EtherCAT:n arkkitehtuuri sisältää integroidun verkkoturvallisuuden, Safety over 

EtherCAT:n (FSoE). FSoE:ta on käytetty TÜV-sertifioiduissa laitteissa, jotka ovat 
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olleet markkinoilla jo vuodesta 2005 lähtien. Protokolla täyttää SIL 3-järjestelmien 
vaatimukset ja se on myös sopiva keskitetylle sekä hajautetuille hallintajärjestelmille. 
Black-Channel-lähestymistavan ansiosta FSoE:ta voidaan käyttää myös muissa 
väyläjärjestelmissä ja tämä myös pitää järjestelmän kuluja alhaalla. [4] 

EtherCAT tuottaa teollisen Ethernetin palveluita samaan tai jopa alempaan hintaan 
kuin tavalliset väyläpohjaiset systeemit. Ainoa laitteistovaatimus isäntälaitteelle on 
Ethernet portti. EtherCAT orja-ohjaimet ovat saatavilla monilta eri valmistajilta eri 
muodoissa kuten ASIC, FPGA-pohjaisena tai mikroprosessoreina. EtherCAT ei aseta 
näiden laitteiden suorittimille minkäänlaisia vaatimuksia, eikä EtherCAT vaadi 
myöskään verkkoonsa kytkimiä eikä reitittimiä, jolloin saadaan kulut pidettyä 
matalalla. [4] 

2.2. Toiminnallinen periaate 

EtherCAT isäntä operoi koko verkon toimintaa ja se lähettää EtherCAT viestin, joka 
menee jokaiselle verkon solmulle. Sen jälkeen jokainen EtherCAT orja lukee sille 
osoitetun datan ja lisää kehykseen oman datansa, aivan kuten kehys olisi menossa 
alaspäin. Viiveitä kehyksen siirtymiseen tulee ainoastaan laitteiston lisääntymisestä, 
kun verkkoa kuljetaan solmu solmulta eteenpäin. Verkkosegmentin viimeinen solmu 
havaitsee avoimen portin ja lähettää viestin takasin isännälle käyttäen hyväksi 
Ethernet teknologian full duplex-ominaisuutta. Viestin tehokas maksimaalinen 
tiedonsiirtonopeus kasvaa yli 90 %:iin ja full duplexin ansiosta teoreettinen 
tiedonsiirtonopeus on jopa yli 100 Mbit/s. Kuvassa 1 kuvataan EtherCAT-
protokollan toiminnallisuusperiaate. [5] 
 

 

Kuva 1. EtherCAT-protokollan toiminnallisuusperiaate. 

 
EtherCAT-isäntä on ainoa solmu verkkosegmentissä, joka on sallittu lähettämään 

aktiivisesti EtherCAT-kehyksiä. Muut solmut (orjat) ohjaavat kehykset vain 
eteenpäin verkossa. Tämä siis ehkäisee odottamattomia viiveitä ja näin ollen verkko 
kykenee toimimaan reaaliaikaisesti. [5] 

EtherCAT isäntä käyttää normaalia Ethernet Media Access Controlleria ilman 
lisänä olevaa kommunikointiprosessoria. Tämä mahdollistaa isännän toteutettavaksi 
mille tahansa laitteistolle riippumatta siitä, minkä käyttöjärjestelmän päällä se toimii 
(Ethernet portti on välttämätön). [3] 
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2.3. Protokolla 

EtherCAT käyttää tiedonsiirtoon ns. telegrammeja, jotka ovat suoraan sisällytettynä 

Ethernet-kehykseen. Jokaisessa telegrammissa on vähintään yhden orjan osoite, data 

ja tarkistusbitit. Jos kuvitellaan Ethernet kehyksen olevan juna, niin telegram voisi 

olla vaunu. Kuvassa 2 esitetään Ethernet kehys ja telegram. [6] 

 

 

Kuva 2. Ethernet-kehys ja Telegram. 

 

Kuva 2 antaa osviittaa Ethernet-kehyksen ja EtherCAT-viestin suhteesta. Yksi 

Ethernet kehys sisältää Ethernet-otsikon, Ethernet-datan (maksimissaan 1498 tavua 

ja lopussa olevan tarkistusbitin (CRC). Ethernet-data sisältää taas EtherCAT-otsikon, 

1…n kappaletta EtherCAT-viestejä (tätä kokonaisuutta sanotaan EtherCAT-

kehykseksi). Jokainen EtherCAT-viesti sisältää datagram otsikon, datan ja 

tarkistusbitit. Kuvassa 3 esitetään EtherCAT-viestin rakenne. [7] 

 

 

Kuva 3. EtherCAT-viesti. 
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Kuva 3 määrittää EtherCAT-viestin kokonaisuudessaan. Viestin otsikko kuvaa 

kaikkien datagrammien pituuden, varauksen tilan ja protokollan tyypin. 
Datagrammin otsikko sisältää komennon koodin, datagrammin ID:n, solmun 
osoitteen, datan pituuden, varauksen tilan, onko tilaus kiertänyt koko verkon, tuleeko 
tämän datagrammin jälkeen enää datagrammia ja viimeisenä otsikossa on IRQ. 
Datagrammin otsikon jälkeen tulee itse prosessointidata ja viimeisenä ovat 
tarkistusbitit. [7] 

Loogista osoitteistusta käytetään sykliseen prosessointidatan vaihtoon ja tällöin 
jokainen datagrammi osoitteistaa tietyn osan prosessivedoksesta EtherCAT- 
segmentissä, jolloin osoiteavaruus on 4 gigatavua. Verkon käynnistämisen aikana 
jokaiselle orjalle määrätään yksi tai useampi osoite tästä globaalista 
osoiteavaruudesta. Mikäli useammalle orjalaitteelle määrätään osoitteet samalta 
allueelta verkossa, kaikki nämä orjat voidaan osoitteistaa yhdellä datagrammilla. 
Isäntä laite voi myös osoitteistaa orja laitteen sen sijainnin perusteella verkossa. Tätä 
metodia käytetään ainoastaan verkon uudelleen käynnistämisen yhteydessä, sillä 
sillon määritellään verkon topologia ja verrataan sitä suunniteltuun. Datagrammit 
sisältävät kaiken tiedon siitä, kenellä on oikeus päästä käsiksi siihen, näin isäntä laite 
voi päättää milloin dataan pääsee käsiksi ja mihin dataan. [3] 

Kun verkon konfigurointi on tarkistettu, isäntälaite voi osoittaa jokaiselle solmulle 
määrätyn solmuosoitteen ja kommunikoida solmun kanssa tämän osoitteen avulla. 
Tämä mahdollistaa kohdistetun oikeuden laitteisiin, vaikka verkon topologia 
muuttuisi operaation aikana. Kuva 4 kertoo protokollatyypit EtherCAT:ssa. [3] 
 

 

Kuva 4. Protokollatyypit EtherCAT:ssa: SDO ja PDO. 
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Kuvassa 4 on esitetty molemmat EtherCAT:n käytettävistä olevista 

kommunikaatiofunktioista: Prosessidatan kommunikointifunktio (PDO 

Communication). Tämä perustuu sykliseen kommunikaatioon ja EtherCAT isäntä 

toteuttaa sen luomalla syklisen data-avaruuden orja solmujen välille. Tällöin orja-

laite voi lähettää datan suoraan toiselle orjalaitteelle, joka on verkossa edempänä 

lähettäjää. PDO-objektit sisältävät raakaa operoitavaa dataa ja tällöin niitä käytetään 

esim. I/O hallintaan. PDO-objekteja voidaan käyttää vain kun ne on kartoitettu 

käyttäen SDO-objektia. Kartoitus määrää sen, mikä tavu mistäkin PDO-objektista 

menee mihinkin orja laitteen muistiosoitteeseen. [3] 

Toinen kommunikointifunktio on nimeltään postilaatikkofunktio (SDO 

communcication). Siinä pääidea on viestipohjainen kommunikaatio, EtherCAT-

isäntä lähettää komennon orja-laitteille, jotka vastaavat viestiin lähettämällä 

vastauksen isännälle. Tämän typpisiä objekteja voidaan lähettää missä vaiheessa 

tahansa operaatiota, mutta siirto vaatii aina vahvistuksen, joten tätä objektityyppiä 

käytetään yleensä vain verkon asennuskäskyinä. Taulukko 1 vertailee SDO ja PDO- 

objekteja. [8] 

 

Taulukko 1. SDO ja PDO-objektien vertailu. 

SDO PDO 

Siirron vahvistus Ei siirron vahvistusta 

Client/Server-malli Peer-to-peer-malli 

Laitteen konfigurointi, PDO kartoitus 
Pienen datamäärän korkean prioriteetin 

siirrot 

Voidaan lähettää milloin tahansa 
Voidaan käyttää vain SDO-objektien 

konfiguroinnin jälkeen 

Merkittävä kommunikaation ylijäämä Ei ylijäämää protokollassa 

 

2.4. Topologia 

EtherCAT tukee useita verkkotopologian tyyppejä. Sillä voidaan tehdä 

väyläpohjainen verkko, jossa on satoja solmuja eikä niitä ole rajoittamassa 

normaalisti ”häiritsevät” kytkimet ja hubit. [3] 

EtherCAT orjaohjaimet sisältävät valmiiksi perusidean Hot Connect-  

ominaisuudesta. Mikäli naapuriasema poistetaan verkosta, sen portti sulkeutuu 

automaattisesti ja verkko voi jatkaa toimintaansa normaalisti ilman törmäyksiä. 

Myös lyhyet reagointiajat (alle 15µs) takaavat sujuvan muutoksen. [3] 

EtherCAT tarjoaa myös joustavuutta esimerkiksi kaapelityyppien valinnassa. 

Halpaa teollisuudessa käytettyä Ethernetkaapelia voidaan käyttää kahden solmun 

välillä 100 metriin asti 100BASE-TX-käytännön mukaan. EtherCAT on 

yhteensopiva IEEE 802.3af standardin kansa, joten se sallii esimerkiksi sensoreiden 

käytön. Myös kuituoptiikka on otettu huomioon, esimerkiksi 100BASE-FX tyyppistä 

voi käyttää, mikäli solmujen välin pituudeksi tulee yli 100 metriä. EtherCAT-

tyyppiseen verkkoon voi kokonaisuudessaan yhdistää 65535 laitetta, joten verkon 
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laajentaminen on käytännössä rajoittamatonta. Kuten Ethernet-protokollassa, 

EtherCAT sallii satunnaiset muutokset fyysisten kerrosten välillä. [3] 

 

2.5. Synkronointi 

Tarkasti toimiva synkronointi on tärkeää, varsinkin sellaisissa ohjelmissa missä on 

hajautettuja prosesseja ja ne vaativat samanaikaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi 

ohjelmat, joissa useat servomoottorit suorittavat koordinoituja liikkumisia. [3] 

EtherCAT:n synkronoidut solmut perustuvat hajautettuihin kelloihin (Distributed 

Clocks = DC), sillä täysin synkronoidun kommunikaation laatu kärsii heti, jos 

kommunikaatiossa tapahtuu ongelmia. Hajautetuissa kelloissa on korkea toleranssi 

viiveen vaihteluja varten. [9] 

Kellojen kalibrointi solmuissa on täysin rautapohjaista ja tällöin esimerkiksi 

ensimmäisen DC orjalaitteen aika levitetään syklisesti muille laitteille järjestelmässä. 

Tämän mekanismin ansiosta, orjalaitteiden kellot voidaan tarkalleen säätää 

referenssikellon mukaan ja tällöin viiveiden vaihtelut järjestelmässä ovat alle yhden 

mikrosekunnin. [9, 10] 

Joskus ajassa joka on lähetetty referenssikellolta on viivettä kun se saapuu 

orjalaitteelle. Tällöin viive pitää mitata ja ottaa huomioon myös muilla verkon 

orjalaitteilla, jotta synkronointi on tarkka laitteiden välillä. Tämä viive täytyy mitata 

verkon käynnistämisen aikana tai mielellään jopa koko operaation ajan taaten, että 

kellojen ajat eroavat toisistaan maksimissaan 1µs:n verran. [9] 

Mikäli jokaisella solmulla on sama aikainformaatio, ne voivat asettaa niiden 

ulostulosignaalinsa samanaikaisesti ja lisätä sisääntulosignaaliin todella tarkan ja 

synkronoidun aikaleiman. Myös syklin ja paikan tarkkuus on tärkeää, mikäli 

esimerkiksi nopeutta derivoidaan mitatusta paikasta. [9] 

Pitää myös huomioon ottaa se, että hajautettujen kellojen synkronisaatio vaikuttaa 

myös isännän toimintaan. Esimerkiksi, jos paikan mittaaminen aloitetaan kellon 

perusteella, eikä kehyksen vastaanoton perusteella ja isäntälaitteelle ei ole määritelty 

niin tarkkoja vaatimuksia kehyksien lähettämiselle. Kellon tarkkuuden 

määrittäminen ei riipu siitä, milloin se on asetettu, jolloin kehyksen siirron 

absoluuttinen aika on merkityksetön. Tällöin isännän täytyy vain taata että telegram 

on lähetetty tarpeeksi ennen sitä hetkeä kun DC:n signaali menee orjalaitteelle. [9] 

 

2.6. Diagnoosi ja virheiden paikallistaminen 

Diagnoosi on tärkeää silloin kun halutaan tietää koneen käytettävyys sillä hetkellä. 

Virheenetsinnässä on tärkeää, että virheen paikantaminen toimii täydellisesti. [3] 

Jokaisen solmun EtherCAT-orja-ohjain tarkkailee kehyksen liikkumista verkossa 

ja tarkistaa kehyksen virheet tarkistusbitin avulla. Orjaohjelmisto saa täydellisen 

informaation vain siinä tilanteessa, mikäli kehys on vastaanotettu oikein. Mikäli 

huomataan, että jossain tietyssä kehyksessä on virhe, sen kyseisen solmun 

virheenlaskijan arvoa kasvatetaan yhdellä ja seuraaville solmuille ilmoitetaan, että 

seuraavassa kehyksessä on virhe. Samaan aikaan myös isäntä havaitsee, että kehys 

on viallinen ja hylkää sen tuoman informaation. Isäntälaite kykenee tunnistamaan 

virheen sijainnin analysoimalla jokaisen solmun virheenlaskijoiden arvoa ja 
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vertaamalla niitä toisiinsa. Isäntä voi myös huomata ajoittaiset virheet ennen kuin 

ongelma laajenee koko väylään. [3] 

Jokaisen datagrammin sisällä oleva Working Counter-bitti antaa luvan 

datagrammin seuraamiselle yhtenäisyyttä varten. Working Counter -bitti asettuu 

sallittuun tilaan telegrammissa, mikäli kohdesolmussa on pääsy myös solmun 

muistiin. Mikäli kaikki solmut työskentelevät yhtenäisen datan parissa, isäntä voi 

vahvistaa tämän tiedon kaikille orja laitteille. Mikäli Working Counter -bitissä on eri 

arvo, mikä siinä pitäisi olla, tällöin isäntä ei ohjaa datagrammin dataa jakeluun. 

Tämän jälkeen isäntä ilmoittaa asiasta verkon solmuille. [3] 

Koska EtherCAT käyttää normaaleja Ethernet-kehyksiä, EtherCAT:iin 

pohjautuvaa verkkoa voidaan nauhoittaa ilmaisilla Ethernet-ohjelmistoilla. 

Esimerkiksi Wiresharkkia voidaan käyttää telegrammien datan tutkimiseen. [3] 

 

2.7. Hyvä saatavuus 

Laitteet joutuvat joskus kärsimään solmussa ilmenevästä viasta. Tällöin se voi 

tarkoittaa, että jokin verkon segmentti on tippunut pois tai jopa koko verkko on 

kaatunut. Hot Connect -ominaisuus hoitaa viankorjauksen ja pitää verkon ylhäällä. 

[3] 

Kun verkon viimeisestä orjalaitteesta kytketään Ethernet-kaapeli isäntälaitteen 

toiseen Ethernet-porttiin, varmistetaan tällöin, että väyläpohjainen verkko pysyy 

ylhäällä myös tilanteissa, joissa kaapeli rikkoutuu tai solmussa tapahtuu 

toimintahäiriö. Isäntä laitteen lisäosa huomaa tällöin myös virheet ja toimintahäiriöt. 

[3] 

Linkintunnistuspalvelu orjalaitteilla tunnistaa ja korjaa automaattisesti 

orjalaitteella tapahtuvat ongelmat ja palautuu näistä alle 15 mikrosekunnissa. Tämä 

takaa sen, että ainoastaan yksi sykli verkossa keskeytyy ja näin esimerkiksi 

liiketunnistukseen pohjautuvat ohjelmat pystyvät toimivaan verkossa sulavasti. [3] 

EtherCAT:ssa on mahdollista myös huomata, mikäli isäntälaite tippuu pois 

verkosta Hot Standby -ominaisuuden avulla. [3] 
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3. LAITTEISTO KÄYTÄNNÖN TUTKIMISTA VARTEN 
 

Tämän työn käytännön toteutuksena on tarkoitus ohjata EtherCAT-väylää, jossa 

Raspberry Pi 2 Model B toimii EtherCAT-väylän isäntänä. Raspberry Pi kytketään 

RJ45-kaapelilla Beckhoffin EK1100 EtherCAT kytkimeen ja toiseen porttiin 

kytketään EtherCAT orjalaitteita. Toinen kombinaatio on muuten samanlainen kuin 

aiemmin mainittu, mutta EtherCAT-isäntänä toimii kannettava tietokone, jossa pyörii 

Linux RT-kernelillä. 

 

3.1. Raspberry Pi 2 Model B 

Raspberry Pi 2 Model B on toisen sukupolven Raspberry Pi. Tuote tuli markkinoille 

helmikuussa 2015. Raspberry Pi 2 Model B on edeltäjäänsä hieman tehokkaampi, 

sillä siinä on 900 megahertsin neliytiminen ARM Cortex-A7 suoritin ja yhden 

gigatavun verran keskusmuistia. [11] 

Raspberry Pi 2 Model B:ssä on: 

 4 USB-porttia, 

 40 GPIO-pinniä, 

 HDMI-portti, 

 Ethernet-portti, 

 3.5mm plugi äänen ulostulolle, 

 Rajapinta kameralle (SCI), 

 Rajapinta näytölle (DSI), 

 Micro SD-korttipaikka ja 

 VideoCore IV 3D grafiikkaydin 

ARMv7 tason suorittimen ansiosta, Pi 2:lla voi ajaa monenlaisia ARM 

GNU/Linux jakelupaketteja. [11] 

 

3.2. Beckhoff EK1100 

Beckhoff EK1100 -kytkinlaite kytkee EtherCAT:n kaikkien EtherCAT-terminaalien 

välille. Yksi asema koostuu yhdestä EtherCAT-kytkinlaitteesta, rajoittamattoman 

määrän EtherCAT-terminaaleista ja yhdestä väylän pääteterminaalista. Kytkinlaite 

muuntaa Ethernet 100BASE-TX-pohjaiset telegrammit E-väylän signaalimuotoon. 

[12] 

Kytkinlaite yhdistetään verkkoon ylemmästä Ethernet-portista, kun taas alempaan 

Ethernet-porttiin kytketään muita EtherCAT-verkkoon kytkettäviä laitteita. EK1100 

voidaan asentaa minne tahansa Ethernet signaalinmuunnoslohkoon EtherCAT- 

verkossa, muttei suoraan toisen kytkimen perään. [12] 

3.3. Beckhoff EL2622 

Beckhoffin EL2622 on ulostuloterminaali, jossa on kaksi relettä, joista kummallakin 

on yksi kontakti. Releen kontakti on kytketty jännite kontakteihin, joiden kautta 

voidaan kytkeä 230 voltin vaihtovirta. EL2622:n avulla voidaan jännitettä säädellä 
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niiden laitteiden välillä, jotka tarvitsevat sitä. EtherCAT-terminaalit kertovat tilansa 

ledien avulla.   [13] 

 

3.4. Beckhoff EL2809 

Beckhoffin EL2809 on digitaalinen ulostuloterminaali, joka yhdistää binääriset 

ohjaus-signaalit automaatiolaitteelta käyttölaitteelle. Tässä terminaalissa on 16 

kanavaa, joidenka signaalien tilat on indikoitu ledeillä. Yhdistysteknologia on 

osittain yhteensopiva yksipäätteisille sisääntuloille. Kaikkien komponenttien tulee 

käyttää samaa referenssipistettä kuin EL2809. [14] 
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4. OHJELMISTO KÄYTÄNNÖN TUTKIMISTA VARTEN 
 

Ohjelmistossa on rajoitteita Linuxin kohdalla koskien kerneliä. EtherCAT vaatii 

pieniä vasteaikoja, joten se suoriutuu ainoastaan Linuxin RT-kerneleillä. 

Reaaliaikaisten ohjelmistojen täytyy pystyä vastaamaan nopealla vasteajalla 

pyyntöihin ja tätä varten ohjelmoijat käyttävät reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä. [15] 

    Testattaviksi EtherCAT-isäntätoteutuksiksi valikoitui CODESYS Control for 

Raspberry Pi, IgH EtherCAT Master for Linux, EtherCAT- opetuskirjasto, 

LinuxCNC EtherCAT Master sekä LinuxCNC HAL. Valinnat perustuvat 

tutkimukseen toteutuksien tuesta testattavalle laitteistolle (Beckhoff), kehityksen 

aktiivisuudesta ja myös EtherCAT-isäntätoteutuksen kokonaisuudesta (sisältäen. 

Linuxin ja RT-kernelin) riippuen. 

4.1. CODESYS Control for Raspberry Pi 

CODESYS Control for Raspberry Pi SL on adaptoitu CODESYS Controlliin 

perustuva ajonaikainen järjestelmä Raspberry Pi:lle. Tuote sisältää ohjelman 

CODESYS Controllille ja myös ajurit Raspberryn laajennuksille kuten PiFace 

Digitalille, Raspberry Pi kameralle ja I2C-rajapinnalle. [16] 

Suositeltu käyttöjärjestelmä on Raspian, jonka päälle tämä ohjelma asennetaan 

käyttäen CODESYS Update Manageria. Demonstraatio-versio toimii kahden tunnin 

ajan ilmaiseksi ilman toiminnallisia rajoitteita, jonka jälkeen se sammuttaa itse 

itsensä. [16] 

CODESYS Development System on standardoitu ohjelma IEC 61131-3 

yhteensopivien ohjelmien kehitykseen. Se tukee myös projektipuuta projektien 

rakenteelliseen konfigurointiin, esimerkiksi koko ohjelman jakaminen objekteihin ja 

tehtäviin. Sillä voi myös konfiguroida ja integroida erilaisia laitteita ja väyläpohjaisia 

systeemejä. CODESYS Development System sisältää myös kääntäjät, 

virheenjäljittäjän, simulaattorin ja SoftPLC:n luoduille ohjelmistoille suoraa 

käyttötestiä varten. [17] 

Ohjelmiston asentamisessa oli suuria puutteita ohjeissa. Jotta CODESYS Control 

ohjelman Raspberry Pi 2:lle sai asennettua, vaati se myös Windows PC:tä, jonka 

avulla ohjelmisto asennettiin SSH-yhteyden yli Raspberry Pi 2:lle. Windows PC:llä 

tuli olla asennettuna ohjelmisto CODESYS Development System ja sille piti ladata 

CODESYS:n sivuilta CODESYS Control for Raspberry PI 3.5.9.20.package. Tämä 

paketti asennettiin CODESYS Development System ohjelman Tools valikon alta 

löytyvän Install Package ominaisuuden avulla. Sitä ennen piti Raspberryn päästä 

suorittaa komento sudo raspi-config ja sieltä navigoida ssh kohtaan ja sallia SSH:n 

käyttö Raspberry Pi:ssä. Tämän jälkeen piti tarkistaa Raspberryn IP ifconfigista ja 

yhdistää kyseiseen IP:seen CODESYS Development Systemin RaspberryPi paketin 

avulla. 

CODESYS Development Systemin RasperryPi paketti latautui omaan 

Raspberryyn, mutta sieltä se ei auennut mitenkään. Top komennon (komento 

Linuxissa prosessien tarkkailulle) avulla tarkistettiin, että Rasberryllä pyöri 

Codesyssin EtherCAT-ohjelma, mutta se ei ilmaantunut mitenkään muuten esille. 

Kokonaisuudessaan CODESYS Control for Rasberry Pi ohjelmisto on suhteellisen 

sekavan oloinen asentaa, koska se vaatii myös Windows PC:tä kaverikseen. 

Tämänkin tieto on peräisin erään Youtube-videon kommenteista, suoraan sitä ei 
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sanottu CODESYS Control for Rasbperry Pi:n dokumenteissa. Muutenkin 

dokumentointi tuntui olevan hiukan keskeneräistä, joka antaa väistämättä kuvan siitä, 

että koko projekti on vähän puolivillaisesti tehty. Se mitä lähdettiin hakemaan, oli 

yksinkertainen EtherCAT Master toteutus Raspberry Pi:lle, jossa olisi selkeä 

käyttöliittymä, joko sitten komentorivipohjainen tai graafinen. 

4.2. IgH EtherCAT Master for Linux 

IgH EtherCAT Master on tehokas väylän isäntä EtherCAT-protokollalle. IgH 

EtherCAT Master suoriutuu Linux 2.6 kernel moduulina. IgH EtherCAT Masterin on 

toteuttanut EtherLab. EtherLab on teknologia, joka yhdistää raudan ja softan testaus- 

sekä automaatiotarkoituksiin. [18] 

Tämä EtherLabin IgH EtherCAT Master for Linux implementaatio toimii pohjana 

suurimmalle osalle muista EtherCAT Master implementoinneille. Tätä käyttää mm. 

Simple Open Ethercat Master sekä LinuxCNC Ethercat Master myös. Myös 

esimerkiksi Python-ratkaisuja pohjautuu myös tähän kyseiseen toteutukseen. 

IgH EtherCAT Master-implementaatio sisältää EtherCAT-yhteensopivat natiivit 

ajurit useille Ethernet piireille, kuten esimerkiksi geneerisen ajurin kaikille niille 

piireille joita Linux kernel tukee. [8] 

Natiivit ajurit takaavat laitteiston suorituksen ilman katkoksia ja mikäli natiivia 

ajuria ei löydy esimerkiksi lisäverkkokortille, ne voidaan implementoida yleisen 

laitteen rajapinnalla, joka tulee mukana isäntämoduulissa. Kaikelle muulle 

laitteistolle voidaan käyttää geneeristä ajuria, koska se käyttää alimpia kerroksia 

Linuxin verkkopinosta.  [8] 

IgH EtherCAT-isäntämoduuli tukee useamman EtherCAT isännän ajamista 

rinnakkain ja isäntämoduuli tukee kaikkia Linuxin reaaliaikalaajennuksia, mm. 

RTAI, ADEOS, RT-Preempt ja Xenomai. [8] 

IgH EtherCAT-isäntä tukee myös väylän skannausta ja monitorointia, 

automaattista orjien uudelleenkonfigurointia sekä myös hajautettuja kelloja. IgH 

EtherCAT-isännän implementoinnista löytyy myös käyttäjäystävällinen 

komentorivityökalu nimeltään ”ethercat”. Sen avulla voi lukea yksityiskohtaista 

tietoa isännästä, orjista, väyläkonfiguraatiosta. Sillä voi myös säätää isännän 

virheenjäljityksen tasoa, lukea prosessidataa, lukea sekä kirjoittaa SDO-käskyjä ja 

generoida XML-tiedoston tai C-kirjaston orjista. [8] 

Komentokatkelma 1 sisältää IgH EtherCAT-isäntämoduulin asentamiseen 

tarvittavat komennot. 

 

Komentokatkelma 1. IgH EtherCAT-isäntämoduulin asennus. 

 
hg clone 

http://etherlabmaster.hg.sourceforge.net/hgweb/etherlabmaster/etherl

abmaster local-dir 

tar xjf ethercat-1.5.2.tar.bz2 

cd ethercat-1.5.2/ 

./configure –-enable-generic 

make 

make modules 

make install 

make modules_install 

/etc/init.d/ethercat start 
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Ensin kloonataan IgH EtherCAT-isäntämoduulin uusin repositoryn branchi, 

puretaan tar-tiedosto ja konfiguroidaan geneerinen ajuri verkkokortille ja käännetään 

moduulit. Sen jälkeen installoidaan moduulit ja startataan isäntä. 

Sysconfig tiedostoon (etc/sysconfig/ethercat) voi halutessaan käydä asettamassa 

isännälle verkkokortin MAC-osoitteen ja sen Ethernet ajurin jota haluaa käyttää. Jos 

ei tiedä oman verkkokortin MAC-osoitetta, voi MASTER0_DEVICEN arvon asettaa 

FF:FF:FF:FF:FF:FF:ksi, jolloin se kertoo isännälle, että se voi ottaa käyttöönsä 

ensimmäisen Ethernet ajurin, jonka se löytää. DEVICE_MODULES arvoksi 

laitetaan generic. IgH EtherCAT-isäntämoduulia asennettaessa tulee muistaa, että se 

tukee vain RT-kerneleitä 2.6 tai 3.0x. Tässä työssä IgH EtherCAT-isäntämoduuli 

Linuxiin, jossa oli jo asennettuna RT-kernel. Komentokatkelma 2 sisältää pätkän 

EtherCAT:n konfiguraatiotiedostosta. 

 

Komentokatkelma 2. EtherCAT:n konfiguraatiotiedoston rakenne. 
# Main Ethernet devices. 

# The MASTER<X>_DEVICE variable specifies the Ethernet device for a 

master 

# with index 'X'. 

# Specify the MAC address (hexadecimal with colons) of the Ethernet 

device to 

# use. Example: "00:00:08:44:ab:66" 

# The broadcast address "ff:ff:ff:ff:ff:ff" has a special meaning: 

It tells 

# the master to accept the first device offered by any Ethernet 

driver. 

# The MASTER<X>_DEVICE variables also determine, how many masters 

will be 

# created: A non-empty variable MASTER0_DEVICE will create one 

master, adding a 

# non-empty variable MASTER1_DEVICE will create a second master, and 

so on. 

# 

MASTER0_DEVICE="ff:ff:ff:ff:ff:ff" 

#MASTER1_DEVICE="" 

# 

# Ethernet driver modules to use for EtherCAT operation. 

# 

# Specify a non-empty list of Ethernet drivers, that shall be used 

for EtherCAT 

# operation. 

# 

# Except for the generic Ethernet driver module, the init script 

will try to 

# unload the usual Ethernet driver modules in the list and replace 

them with 

# the EtherCAT-capable ones. If a certain (EtherCAT-capable) driver 

is not 

# found, a warning will appear. 

# 

# Possible values: 8139too, e100, e1000, e1000e, r8169, generic. 

Separate 

# multiple drivers with spaces. 

# 

# Note: The e100, e1000, e1000e and r8169 drivers are not built by 

default. 

# Enable them with the --enable-<driver> configure switches. 

DEVICE_MODULES="generic" 
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Kuten komentokatkelma 2 näyttää, asetettiin konfiguraatiotiedostoon 

MASTER0_DEVICE kohtaan arvoksi ”ff:ff:ff:ff:ff:ff”, jolloin isäntä etsii 

automaattisesti ensimmäisen vapaan verkkokortin ja hakee sen MAC-osoitteen. 

DEVICE_MODULES kohtaan asetettiin arvo ”generic” ja se tarkoittaa sitä että 

käytetään yleistä Ethernet ajuria. 

IgH EtherCAT-isännän komentorivipohjaisella työkalulla on hyvä varmistaa 

alkuvaiheessa että isäntä pelaa ja EtherCAT-verkossa olevat orjat löytyvät. Komento 

ethercat master antaa isännän tiedot. Kuvassa 5 on EtherCAT-isännän tiedot. 

 

 

Kuva 5. EtherCAT-isännän tiedot IgH EtherCAT Master toteutuksen avulla. 

 

Kuvassa 5 näkyy EtherCAT-isännän tietoja. Yleistä tietoa, missä tilassa isäntä on, 

orjien lukumäärä väylässä, sen verkkokortin MAC-osoite, johon isäntä on pystytetty 

sekä myös tiedonsiirtoinformaatiota. Ethercat slaves komento kertoo väylässä 
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olevien orjien nimen, niiden tilan, indikaationumeron. Kuva 6 kertoo väylässä olevat 

orjalaitteet. 

 

 

Kuva 6. EtherCAT-orjien tiedot IgH EtherCAT Master toteutuksen avulla. 

 

Kuvassa 6 näkyy EtherCAT-verkossa olevien orjien tietoja. Siinä on orjien määrä, 

jokaisella orjalla oleva indikaationumero, orjan tila ja orjan malli sekä tarkka nimi. 

EtherCAT-tilakone ilmaisee tilanmuutokset jokaiselle EtherCAT-orjalle, jota 

EtherCAT-isäntä ohjaa. Kuva 7 kertoo kommunikaatiotilojen siirtymät sen jälkeen 

kun virta on kytketty päälle. Taulukko 2 kertoo kommunikaatiotilojen muutosten 

aiheuttamat vaikutukset SDO / PDO -tiedonsiirtoon. 

 

 

Kuva 7. EtherCAT-orjien tiedot IgH EtherCAT Master toteutuksen avulla. 
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Taulukko 2. EtherCAT-tilakoneen muutosten aiheuttamat vaikutukset SDO / PDO -

tiedonsiirtoon.  

 

Status 
SDO-

tietoliikenne 
PDO-siirto 

PDO-

vastaanotto 

Kuvaus 

Alustaminen (Init) Ei mahdollista. Ei mahdollista. Ei mahdollista. 

Tietoliikenne 

alustetaan, mutta 

viestintä ei ole vielä 

mahdollista. 

Esitoimintakykyinen 

(Pre-Op) 
Mahdollista. Ei mahdollista.. Ei mahdollista. 

Ainoastaan SDO-

tietoliikenne on 

mahdollista tässä 

tilassa. Tilakone menee 

tähän tilaan alustustilan 

suoriutumisen jälkeen. 

Turvatoimintakykyinen 

(Safe-Op) 
Mahdollista. Mahdollista. Ei mahdollista. 

Tässä tilassa, PDO-

tietoliikenne on 

mahdollista SDO-

tietoliikenteen lisäksi. 

Tilat ja muu 

informaatio voidaan 

lähettää orjilta 

kiertävän tiedonsiirron 

avulla. 

Toimintakykyinen 

(Op) 
Mahdollista. Mahdollista. Mahdollista. 

Tässä tilassa, 

tietoliikenne on 

mahdollista aivan 

normaalisti kaikilla 

tiedonsiirtotavoilla. 

I/O-tietoa voidaan 

hallita kiertävän 

tiedonsiirron avulla. 

 

4.3. EtherCAT- opetuskirjasto 

EtherCAT- opetuskirjasto (Simple Open Ethercat Master) on C-ohjelmointikielellä 

kirjoitettu kirjasto. Se on tarkoitettu EtherCAT:n oppimiseen ja käyttöön. Kaikki 

käyttäjät ovat kutsuttu opettelemaan lähdekoodia tutustuakseen lähemmin EtherCAT 

Masterin funktioihin ja kuinka se toimii EtherCAT orjien kanssa. Simple Open 

Ethercat Master ei määrää mitään tarkkaa suunnitteluarkkitehtuuria. Lisäksi se 

voidaan ajaa geneerisellä, PREEMPT_RT tai Xenomai kernelillä Linuxissa. [19] 

Linux käytössä EtherCAT- opetuskirjastolla on muutamia ehtoja, joita ovat mm. 

2.6 kernel, GCC kääntäjä, yksi tai kaksi 100 Mb/s verkkokorttia jotka voidaan kytkeä 

RAW kantaan ja ohjelmisto pitää ajaa pääkäyttäjän oikeuksilla. [19] 

Simple Open Ethercat Masterissa on hyvin pitkälti samoja ominaisuuksia kuin IgH 

EtherCAT Masterissa kuten orjien automaattinen konfigurointi, slaven tilojen 

lukeminen ja niiden asettaminen, postilaatikkomallin tuki, hajautettu kello, SII 

parsinta sekä SDO:n lukeminen ja kirjoittaminen. [19] 

EtherCAT- opetuskirjaston asennus oli selkeä ja dokumentaatio ohjelmistolle on 

kohtalaisen hyvä, mutta IgH:n EtherCAT Master ohjelmisto tarjoaa laajemman 

työkalun ja EtherCAT- opetuskirjaston tutkiminen jätettiin vähemmälle. 
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4.4. LinuxCNC 

LinuxCNC (entinen Enchanced Machine Controller tai EMC2) on ilmainen, avoimen 

lähdekoodin GNU/Linux käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa numeerisen hallinnan CNC 

koneille. LinuxCNC on suunniteltu ja toteutettu linuxcnc.org sivuston vapaaehtoisten 

kehittäjien avulla. LinuxCNC paketoidaan ISO-tiedostoksi joko Debianin tai 

Ubuntun päälle sisällytettynä reaaliaikaisella kernelillä. Tällöin se on helppo asentaa 

esimerkiksi boottaavalla USB-tikulla. [20, 21, 22] 

LinuxCNC tarjoaa useita graafisia käyttöliittymiä, se on yhteensopiva monen 

suositun koneenhallinta rajapinnan kanssa. [21, 22] LinuxCNC:llä voit hallinnoida ja 

ajaa koneita, sorveja, 3D-tulostimia, laserleikkaajia, plasmaleikkaajia, robottikäsiä ja 

monia muita CNC-koneita. LinuxCNC voi hallinnoida yhdeksää akselia 

koordinoidussa liikkeessä. LinuxCNC:n viisi pääkomponenttia ovat: liikkeen 

kontrolloija (EMCMOT), diskreetti I/O kontrolloija (EMCIO), tehtävien hallitsija 

(EMCTASK), graafinen käyttöliittymä ja HAL (Hardware abstraction layer). Kuva 8 

kertoo yksinkertaisen lohkodiagrammin tyypillisestä 3-akselisesta LinuxCNC-

järjestelmästä. 

 

 

Kuva 8. Tyypillinen 3-akselinen LinuxCNC-järjestelmä lohkokaaviona. 

 

Kuva 8 esittää askelmoottorisysteemin. PC ajaa Linuxia käyttöjärjestelmänään ja 

hallinnoi askelmoottoreita lähettämällä signaaleja tulostinportin kautta. Nämä 

signaalit (pulssit) saa askelohjaimet liikuttamaan askelmoottoreita. LinuxCNC 

systeemi voi myös ajaa servomoottoreita esimerkiksi servo rajapintakorttien kautta 

tai käyttämällä laajennettua rinnakkaisporttia ulkoiselta hallintalevyltä. [23] 

 

4.5. LinuxCNC EtherCAT Master 

LinuxCNC:n EtherCAT Master perustuu EtherCAT:n reealiaikaiseen HAL ajuriin. 

Tämä ajuri tarjoaa helposti laajennettavissa olevan rakenteen LinuxCNC:n ja 

EtherCAT laitteiden välille. Useimmiten kyseessä olevat laitteet ovat Beckhoffin 

laitteita, kuten digitaalisia ja analogisia I/O-laitteita. Ajuri pohjautuu 
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edellämainittuun IgH EtheCAT Masteriin ja koostaa etherlab komponentin. Se 

koostuu käyttäjärajapinnasta ja RT HAL-moduulista, joka käsittelee dataa. 

LinuxCNC EtherCAT Master tukee myös tässä työssä käytettäviä Beckhoffin 

laitteistoja. [24] 

LinuxCNC EtherCAT Master asennetaan siis LinuxCNC:n päälle. LinuxCNC 

EtherCAT Master pohjautuu IgH EtherCAT Masteriin, joten se vaatii sen 

asentamisen. Ennen LinuxCNC EtherCAT Masterin asentamista täytyy luoda 

LinuxCNC:ssä tiedosto jonka polku on ”/etc/apt/sources.list.d/linuxcnc-mds.list”. 

Tänne tiedostoon tulee lisätä rivi: deb http://repo.modusoft.de/linuxcnc/wheezy ./. 

Tällä muutoksella saadaan päivitettyä lähdelistat joita käytetään apt-get toiminnolla 

haettaessa ja asennettaessa uusia paketteja. Näin saadaan asennettua LinuxCNC 

EtherCAT Master. Komentokatkelma 3 ja 4 sisältää LinuxCNC EtherCAT Masterin 

asentamiseen tarvittavat komennot. 

 

Komentokatkelma 3. LinuxCNC EtherCAT Masterin asentamiseen tarvittavat 

komennot. 

 
sudo apt-get update 

sudo apt-get install linuxcnc-ethercat 

 

Ensin ladataan ja päivitetään pakettien listat vastaamaan uusimpia paketteja ja 

niiden riippuvuuksia apt-get update komennolla. Tällöin aiemmin asettama 

repositorio linux-mds.list tiedostoon päivittyy ja sen jälkeen asennetaan LinuxCNC 

EtherCAT Master apt-get install linuxcnc-ethercat komennolla. 

Ylläolevien kahden komennon jälkeen täytyy tehdä muutoksia ethercatin 

konfiguraatiotiedostoon Komentokatkelma 2 mukaisesti. Tämän jälkeen annetaan 

Komentokatkelma 4 mukaiset komennot. 

 

Komentokatkelma 4. LinuxCNC EtherCAT Masterin asennuksen loppuun vieminen 

ja konfigurointi. 

 
sudo update ethercat-config 

sudo reboot 

sudo ethercat master 

sudo ethercat slaves 

 

Aluksi päivitetään LinuxCNC EtherCAT Masterin config tiedosto update ethercat-

config komennolla ja sen jälkeen käynnistetään tietokone uudelleen. Tämän jälkeen 

ethercat master komennolla voidaan lukea isännän tila ja ethercat slave komennolla 

orjien tilat. 

Tämä paketti täytyy olla asennettuna, jotta saadaan asennettua LinuxCNC HAL-

ohjelmisto sekä päiviteltyä konfiguraatiot kaikille laitteille. 

 

 

4.6. LinuxCNC HAL 

HAL tulee sanoista Hardware Abstraction Layer. Se on yksinkertainen tapa sallia 

rakennettujen lohkojen lataaminen ja yhdistäminen niin, että kokonaisuudeksi 

muodostuisi järjestelmä. Laitteisto-osa on sen takia, koska alun perin HAL oli tehty 
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helpottamaan LinuxCNC:n konffausta suurelle määrälle laitteistoja. Suurin osa 

rakennetuista lohkoista on ajureita laitteistoille, mutta HAL pystyy tekemään paljon 

muutakin kuin vain konfiguroimaan laitteistojen ajureita. [21] 

 

4.6.1. Perusperiaate 

HAL perustuu periaatteisiin mitä käytetään laitteistojen piirilevyjen ja systeemien 

suunnittelussa, joten on aluksi hyvä tutkia näitä periaatteita. Jokainen systeemi 

(mukaan lukien CNC-laite), koostuu yhdistetyistä komponenteista. CNC-laitteelle, 

nuo komponentit voivat olla pääkontrolleri, servomoottorit tai askelmoottorit, 

moottorit, enkooderit, rajakytkimet ja esimerkiksi painikenapit. Laitteiston 

rakentajan täytyy valita, pystyttää ja liittää nämä palaset yhteen tehdäkseen valmiin 

systeemin. [22] 

4.6.2. Osien valinta 

Laitteiston rakentajan ei tarvitse huolehtia siitä, miten jokainen yksittäinen osa 

toimii. Hän käsittelee yksittäisiä osia mustina laatikkoina. Suunnitteluvaiheessa. 

rakentaja päättää, mitä osia hän aikoo käyttää, askelmoottoreita vai servomoottoreita, 

mitä lajia servo vahvistimista, millaisia rajakytkimiä ja niiden määrä. Integraattorin 

päätökset, jotka päättävät sen, mitä komponentteja tullaan käyttämään, perustuvat 

siihen, että mitä komponentti tekee ja millaiset ovat sen ominaisuudet. Komponentin 

ominaisuudet tarkistetaan valmistajan datalehtisestä. [25] 

HAL-maailmassa, integraattorin täytyy päättää mitä HAL-komponentteja 

tarvitaan, Yleensä jokainen rajapintakortti vaatii oman ajurin. Lisäkomponentteja 

voidaan tarvita, esimerkiksi ohjelmistoa joka tuottaa pulssia. [25] 

4.6.3. Yhteyden suunnittelu 

Laitteiston suunnittelija ei ainoastaan valitse osia, hän myös päättää kuinka ne osat 

kytketään keskenään. Jokaisella mustalla laatikolla on terminaaleja, esimerkiksi 

kaksi terminaalia yksinkertaisella kytkimellä tai tusinoittain terminaaleja 

servomoottorilla. Moottorit yhdistetään servovahvistimiin, rajakytkimet kontrolleriin 

ja systeemin rakentajan täytyy piirtää diagrammi siitä, miten laitteet kytketään 

yhteen. Kun käytetään HAL:a, komponentit yhdistetään signaaleiden avulla. 

Suunnittelijan täytyy päättää, millaisia signaaleja tarvitaan ja mitä niiden pitää 

yhdistää. [25] 

4.6.4. Toteutus 

Kun diagrammi on valmis, on aika rakentaa laitteisto. Jokainen palanen hankitaan ja 

liitetään diagrammin mukaisesti. Fyysisessä järjestelmässä, jokainen yhteys on pätkä 

kaapelia, jotka liitetään oikeanmukaisiin terminaaleihin. HAL tarjoaa useita 

työkaluja HAL-järjestelmän rakentamiseen. Jotkut näistä työkaluista sallivat 

käyttäjän kytkeä tai katkaista yhden kaapelin. On myös työkaluja, jotka listaavat 
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kaikki osat ja muuta sellaista tietoa, joka auttaa käynnistämään systeemin yhdellä 
komennolla. [25] 

4.6.5. Testaus 

Testauksen aikana, järjestelmän rakentajalla on mahdollisuus käyttää mittareita 
todetakseen rajakytkinten toiminnan tai mitata jännitteitä jotka menevät 
servomoottorille. On myös mahdollista käyttää oskilloskooppia asemien 
hienosäätöjen tarkistamiseen. On myös mahdollista, että järjestelmän rakentaja 
löytää ongelman, joka vaatii johdotusdiagrammin muuttamista, ehkäpä jokin osa 
täytyy kytkeä eri tavalla tai jopa vaihtaa kokonaan toiseen. HAL tarjoaa ohjelmiston, 
jossa on jännitemittari, oskilloskooppi, signaaligeneraattori ja muita työkaluja, joita 
tarvitaan järjestelmän testaukseen ja hienosäätöön. Samoja komentoja mitä käytetään 
järjestelmän käynnistämiseen, niillä voidaan myös tehdä muutoksia tarpeen 
vaatiessa. [25] 

4.6.6. Yhteenveto 

Traditionaalinen laitteiston kuvaus on esitetty kuvassa 9. Pääkontrollin 
ulkopuolella on joukko yksinkertaisia laatikoita yhdistettynä toisiinsa tarpeen 
mukaisesti. [25] 
 

 

Kuva 9. Traditionaalinen laitteiston kuvausdiagrammi. 

 
Halui on käyttäjärajapinnan ohjelma, joka on vuorovaikutuksessa HAL:n kanssa. 

HAL laajentaa tämän traditionaalisen laitteiston suunnittelumetodin mustan laatikon 
sisälle. Se luo laitteiden ajurit ja jopa jotkut sisäiset hallitsijan osat pieniksi mustiksi 
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laatikoiksi, jotka voidaan yhdistää tai vaihtaa kuten ulkopuoliset laitteistot. HAL 

mahdollistaa systeemin kaapelointidiagrammin näyttämään osan sisäisestä 

ohjaimesta ja tärkeimpänä se sallii integraattorin testata ja muokata ohjainta tarpeen 

vaatiessa. HAL:in pääidea on ulottaa kaapelointidiagrammi ohjaimen sisään. [25] 

4.6.7. HAL:n konsepti 

HAL:n konseptiin kuuluvat komponentti, parametri, pinni, fyysinen pinni, signaali, 

tyyppi, funktio ja säie. Komponentti on se osa, rakennettu lohko, musta laatikko. 

HAL-komponentti on pala softaa hyvin määriteltyineen sisään tulevineen syötteineen 

tai ulostuloineen. Se voidaan asentaa ja yhdistää niin kuin on tarve. [22, 25] 

Monella laitteistokomponenteilla on säätöominaisuuksia, esimerkiksi 

servovahvistimilla trimmeri, jolla pystyy säätämään servovahvistinta. 

Servovahvistimessa voi myös olla testauspiste, johon voi kytkeä esimerkiksi 

yleismittarin ja mitata säädettyjä jännitteitä. HAL:n vastaava on parametri, joita 

HAL:ssa on kahdenlaisia, sisääntuloparametreja ja ulostuloparametreja. 

Sisääntuloparametrit ovat arvoja, joita käyttäjä voi säätää ja ne jäävät säädettyihin 

arvoihin. Ulostuloparametrit ovat ns. mittauspisteitä, niistä luetaan arvoja. [25, 26] 

Laitteiston komponenteilla on terminaaleja, joidenka avulla laitteisto yhdistetään 

muihin. HAL:n vastaava on pinni ja kaikki pinnit nimetään kun ne yhdistetään. 

HAL:n pinnit ovat vain ohjelmistokokonaisuuksia, joten ne ovat vain tietokoneen 

sisällä. [21] 

Monilla I/O-laitteilla on oikeita fyysisiä pinnejä tai terminaaleja, jotka sallivat 

ulkopuolisen laitteiston kytkemistä. HAL:ssa nämä on nimetty fyysisiksi pinneiksi, 

väärinymmärrysten välttämiseksi. [20, 27] 

Fyysisten laitteiden terminaalien välillä on kaapeli, jotta ne saadaan kytkettyä 

toisiinsa. HAL:n vastaava on signaali. HAL:n signaali kytkee HAL:n pinnejä yhteen, 

laitteiston asettamien vaatimusten mukaan. HAL-signaalit voidaan katkasta ja 

uudelleenkytkeä vaikka laitteisto olisi käynnissä. [20, 27] 

Kun ollaan tekemisissä laitteiston kanssa, tällöin ei voi esimerkiksi kytkeä 24 

voltin relettä 10 voltin servovahvistimen analogiseen sisääntuloon. HAL:n pinneillä 

on samoja rajoituksia, jotka riippuvat niille määrätyistä tyypeistä. Sekä pinneillä että 

signaaleilla on tyypit ja ainoastaan saman tyypin signaalit voidaan kytkeä saman 

tyypin pinneihin. Seuraava taulukko 3 kuvaa kaikki 4 tyyppiä. [20] 

Taulukko 3. HAL-pinnien ja signaaleiden tyypit.  

Tyyppi Kuvaus 

Bitti Yksinkertaisesti tosi tai epätosi (TRUE/FALSE tai ON/OFF). 

Liukuluku 
64 bittinen liukuluku, noin 53 bittiä resoluutiota ja yli 1000 bittiä dynaamista 

arvojoukkoa. 

Etumerkitön 32 

bittinen 

kokonaisluku 

(u32) 

32 bittinen etumerkitön kokonaisluku, sallitut arvot 0 ja 4,294,967,295 välillä. 

Etumerkillinen 

32 bittinen 

kokonaisluku 

(s32) 

32 bittinen etumerkitön kokonaisluku, sallitut arvot -2,147,483,647 ja 

+2,147,483,647 välillä. 
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Esimerkiksi, jos servovahvistimen sisääntuleva jännite muuttuu, ulostulo muuttuu. 

Kuitenkaan, ohjelmistokomponentit eivät käyttädy automaattisesti. Jokaisella 

ohjelmistokomponentilla oman oma koodinsa, joka pitää suorittaa, jotta komponentti 

pystyy tekemään täysin sen mitä se on käsketty tekemään. Joissain tapauksissa koodi 

ajautuu osana komponenttia. Useimmissa tapauksissa, esimerkiksi 

reaaliaikakomponenteissa, koodin täytyy ajautua tietyn sekvenssin sisällä. 

Esimerkiksi, sisääntulon pitää olla luettuna ennen kuin laskutoimitukset on tehty 

niille ja ulostuloa ei voi kirjottaa ennen laskutoimitusten suorittamista. Näissä 

tapauksissa, koodi on tehty funktioittain. Jokainen funktio on pala koodia, joka 

toteuttaa tietyn tehtävän. Systeemin integraattori voi käyttää HAL:n säikeitä 

ajoittamaan funktioiden sarjat niin, että ne suoriutuvat tietyssä järjestyksessä tarkan 

aikavälin sisällä. [25] 

HAL:n säie on siis lista funktioita, jotka suoritetaan tietyin aikavälein jokaisen 

reaaliaikaisen tehtävän aikana. Aluksi, kun säie luodaan, sillä on tietty aikaväli 

(jakso), mutta ei vielä funktioita. Funktiot lisätään säikeeseen ja ne suoritetaan 

järjestyksessä, aina kun säie ajetaan. [25, 26] 

Esimerkiksi, oletetaan että meillä on rinnakkaisportin komponentti, joka on 

nimeltään hal_parport. Tämä komponentti määrittelee yhden tai useamman HAL-

pinnin jokaiselle fyysiselle pinnille. Pinnit ovat kuvattu komponentin 

dokumenttiosiossa: niiden nimi, miten jokainen pinni viittaa fyysiseen pinnin, ovatko 

ne käännettyjä (boolen algebra) ja voiko niiden polaarisuutta muuttaa. Mutta tämä ei 

yksistään auta viemään dataa HAL-pinneiltä fyysisille pinneille, se vaatii koodia ja 

tällöin funktiot astuvat esiin. Rinnakkaisportin komponentti tarvitsee vähintään kaksi 

funktiota: yhden lukemaan fyysiset pinnit ja päivittämään HAL-pinnit. Toinen ottaa 

datan HAL-pinneiltä ja kirjoittaa sen fyysisille lähteville pinneille. Molemmat näistä 

funktioista ovat osa rinnakkaisportin ajuria. [25] 

4.6.8. HAL:n työkalut ja komennot 

Tässä työssä käytettiin ainoastaan työkaluista halcmd:tä. Halcmd on 

komentorivityökalu HAL:n käyttöön. Komennot, joita työssä käytettiin ovat: loadrt, 

addf, loadusr ja setp. HAL:ssa on olemassa myös muitakin komentoja, mutta tässä 

työssä nämä riittivät HAL:n peruskäyttöön. 

Komento loadrt lataa reaaliaikaisen HAL-komponentin. Reaaliaikaisen 

komponentin funktiot täytyy olla liitettynä säikeeseen, jotta tiedot päivittyvät säikeen 

syklin mukaan. Käyttäjärajapinnan komponenttia ei voi ladata reaaliaikaiseen 

rajapintaan. Komentokatkelma 5 esittää loadrt:n syntaksin ja esimerkin. [21] 

 

Komentokatkelma 5. Loadrt:n syntaksi ja esimerkki. 

 
loadrt <component> <options> 

loadrt mux4 count=1 

 

Komento addf lisää reaaliaikaisen komponentin funktion säikeeseen. Funktio 

HAL-reaaliaikakomponentista täytyy olla lisättynä säikeeseen, mikäli halutaan 

funktion päivittyvän säikeen syklien mukaan. Komentokatkelma 6 esittää addf:n 

syntaksin ja esimerkin. [25, 26] 
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Komentokatkelma 6. Addf:n syntaksi ja esimerkki. 

 
addf <component> <thread> 

addf mux4 servo-thread 

 

Komento loadusr lataa käyttäjärajapinnan HAL-komponentin. Käyttäjärajapinnan 

ohjelmat ovat omia erillisiä prosesseja, mitkä vaihtoehtoisesti juttelevat muihin 

HAL-komponentteihin pinnien ja parametrien avulla. Reaaliaikaisia komponentteja 

ei voi ladata käyttäjärajapintaan. Seuraava taulukko 4 kuvaa 5 eri lippua joita voi 

käyttää loadusr komennon kanssa. Komentokatkelma 6 esittää loadusr:n syntaksin ja 

esimerkin. [25, 26] 

 

Taulukko 4. HAL:n loadusr komennon liput ja niiden ominaisuudet.  

 
Tyyppi Kuvaus 

-W 
Lippu odottaa komponentin valmiiksi. Komponentilla oletetaan olevan sama nimi 

kuin komennon ensimmäisellä argumentilla. 

-Wn <name> 
Lippu odottaa komponenttia, jolla on annettu <name>. Tämä pätee vain silloin, 

jos <name> optiota on käytetty. 

-w Lippu odottaa ohjelman sulkeutumista. 

-i Lippu ei välitä ohjelman paluuarvosta (-w:n kanssa). 

-n 
Lippu nimeää komponentin, silloin kun se on sallittua sille kyseiselle 

komponentille. 

 

Komentokatkelma 6. Loadusr:n syntaksi ja esimerkki. 

 
loadusr <component> <options> 

loadusr halui 

 

Komento setp asettaa arvon pinnille tai parametrille. Sallitut arvot riippuvat pinnin 

tai parametrin tyypistä, jotka on kuvattu taulukossa 4. HAL ilmoittaa virheestä, 

mikäli määritetty tyypit eivät ole samat. Joillain komponenteilla on parametreja, 

jotka täytyy asettaa johonkin arvoon ennen kuin niitä voi käyttää. Parametreja 

voidaan asettaa ennen käyttöä tai ajon aikana tarpeen mukaan. Setp komentoa ei voi 

käyttää pinnin asettamiseen, joka on kytketty signaaliin. Komentokatkelma 7 esittää 

setp:n syntaksin ja esimerkin. [20] 

 

Komentokatkelma 8. Setp:n syntaksi ja esimerkki. 

 
setp <pin/parameter-name> <value> 

setp parport.0.pin-08-out TRUE 

4.6.9. HAL työkalujen ja komentojen käyttö esimerkkien avulla 

Tässä työssä toteutetaan HAL-tiedoston ajaminen, joka myös suorittaa ulkopuolisen 

Python skriptin. Tämä Python skripti vilkuttaa Beckhoffin EL2809 ledejä 
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asettamamme jakson mukaan. Työkaluina käytämme halcmd:tä ja Pythonin versiota 

2.7. 

LinuxCNC EtherCAT Masterin lisäksi HAL:n käyttöön tarvitaan paketit 

etherlabmaster-dev ja linuxcnc-dev, jotta saadaan valmiit väylien konfiguraatiot 

käyttöön Beckhoffin laitteille. Nämä väylät ovat kuvattuna jokaisen laitteen omassa 

XML-tiedostossa. Komentokatkelma 9 kuvaa vaiheet, jotta saadaan käyttöön 

Beckhoffin laitteiden väyläkonfiguraatiot ja samalla buildataan oma geneerinen ajuri 

näille käyttöön. 

 

 

Komentokatkelma 9. LinuxCNC:n lisäpakettien asennus HAL:a varten. 

 
sudo apt-get install etherlabmaster-dev 

sudo apt-get install linuxcnc-dev 

make 

sudo make install 
 

Komentokatkelmassa 9 ensin asennetaan ylläolevat paketit ja tämän jälkeen 

käännetään ja asennetaan käännetty paketti. Tämän jälkeen kaikkien tämän työn 

aikana käytössä olevien Beckhoff laitteiden RT moduulit ovat valmiit.  

Seuraavaksi luodaan tässä työssä käytetyn väyläkonfiguraation mukainen XML-

tiedosto. XML-tiedosto sisältää EK1100, EL2622 ja EL2809 laitteiden tiedot. XML-

tiedosto 1 kuvaa tarvittavat tiedot laitteita varten. 

 

XML-tiedosto 1. Työssä käytettävä XML-tiedosto HAL:a varten. 

 
<masters> 

  <master idx="0" appTimePeriod="1000000000" refClockSyncCycles="5"> 

    <slave idx="0" type="EK1100"/> 

    <slave idx="1" type="EL2622"/> 

    <slave idx="2" type="EL2809"/> 

  </master> 

</masters> 

 

Alussa masterin id pitää merkitä ja tässä tapauksessa se on 0, koska meillä on vain 

yksi isäntä käytössä ja numerot alkavat juoksemaan nollasta. Tässä tarkoitetaan myös 

työssä asennettua LinuxCNC EtherCAT Masteria, jonka asennus on kuvattu 

kappaleessa 4.5. AppTimePeriodin arvo on tässä tapauksessa 1000000000 

nanosekuntia eli 1 sekunti. Tällöin ledit vilkkuvat sekunnin välein. 

RefClockSyncCycles kertoo, kuinka monta jaksoa jätetään välistä oikein 

synkkausten väliltä, tässä käytetään oletusarvoa. Seuraavaksi määritellään väylässä 

olevat laitteet ja laitetaan ne samaan järjestykseen kuin ne ovat fyysisesti väylässä. 

Tässä on erittäin tärkeää tietää, että täsmälleen kyseiset laitteet on oltava väylässä, 

muuten HAL:n ajaminen palauttaa virheviestin. Myös järjestys on oltava täsmälleen 

oikein ja indeksointi alkaa nollasta. 

Seuraavaksi muodostetaan HAL-tiedosto, joka sisältää tarvittavat komennot 

HAL:n käyttöön XML-tiedostossa määritetyille laitteille joidenka isäntänä toimii 

LinuxCNC:n EtherCAT Master. HAL-tiedoston saa ajettua LinuxCNC:ssä 

komennolla halrun -I <nimi.hal>. HAL-tiedoston suoriutumisen voi katkaista 

komennolla halrun -U. Komentokatkelma 10 sisältää HAL-tiedoston komennot. 
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Komentokatkelma 10. HAL-tiedoston komennot. 

 
loadusr -W lcec_conf ethercat-conf-test2.xml 

loadrt lcec 

loadrt threads name1=master period1=1000000000 

addf lcec.read-all master 

addf lcec.write-all master 

start 

loadusr python led.py 

 

Aluksi ladataan käyttäjärajapinnan komponentti lcec reaaliaikakomponenttia 

varten, joka lataa ym. XML-tiedoston Beckhoffin laitteiden HAL-ajuria varten. 

Seuraavaksi ladataan reaaliaikainen HAL-komponentti lcec ja määritellään säie 

käyttöön. Säikeelle määritellään nimeksi master, joka on tässä tapauksessa kappaleen 

4.5. määrittelemämme LinuxCNC EtherCAT Master. Jaksoksi laitetaan sama kuin 

XML-tiedostossa eli 1000000000 nanosekuntia, joka vastaa 1 sekuntia. Seuraavaksi 

lisätään säikeeseen kirjoitus ja lukemisfunktiot lcec reaaliaikakomponentille, jotka 

EtherCAT-isäntä saa käyttöön. Lopussa startataan koko HAL-prosessi ja sen jälkeen 

kutsutaan käyttäjärajapinnan avulla ulkopuolista Python skriptiä. Tämä Python 

skripti säätelee, väylässä olevan Beckhoffin EL2809 laitteen ledejä. Seuraavassa 

Python skriptassa asetetaan ledejä päälle, jotka vilkkuvat XML-tiedostossa ja HAL-

tiedostossa määritetyn 1 sekunnin välein. Python koodikatkelma 1 kuvaa työssä 

käytetyt ledien asettamiskomennot. 

 

Python koodikatkelma 1. Ledien asetus Python skriptan avulla. 

 
#!/usr/bin/python 

import subprocess 

 

subprocess.call('halcmd setp lcec.0.2.dout-0 1', shell=True) 

subprocess.call('halcmd setp lcec.0.2.dout-1 1', shell=True) 

subprocess.call('halcmd setp lcec.0.2.dout-2 1', shell=True) 

subprocess.call('halcmd setp lcec.0.2.dout-3 1', shell=True) 

subprocess.call('halcmd setp lcec.0.2.dout-4 1', shell=True) 

 

Pythonin subprocess-moduuli sallii käyttäjän luoda uusia prosesseja, suorittaa 

komentoja ja vastaanottaa koodeja, mitä prosessit palauttavat. Tässä tapauksessa 

käytämme subprocess moduulin call funktiota. Call funktiolla voidaan 

yksinkertaisesti ajaa bash komentoja ja näin ollen sitä voidaan hyödyntää ajaessa 

HAL:n käyttämää halcmd komentorivityökalua. [27] Koodissa yksinkertaisesti 

annetaan call funktiolle argumentiksi halcmd ja setp. Setp asettaa lcec 

reaaliaikakomponentin orja id 2:een (määritelty XML-tiedostossa) dout 0-5 arvoiksi 

1 eli true. Tällöin EL2809:n viisi ensimmäistä lediä syttyvät palamaan sekunnin 

välein. Kuva 10 näyttää kaikki väylässä olevat Beckhoffin terminaalit joista 

viimeisessä EL2809:ssa palaa viisi ensimmäistä lediä. 
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Kuva 10. Työssä käytetty väyläkonfiguraatio. 

Kuvasta 10 näkee työssä käytetyn väyläkonfiguraation. Ihan kuvan vasemmassa 

laidassa on koko väylän kytkinlaite EK1100, sen vieressä on virtalähde koko 

väylälle. Virtalähteen vieressä ovat ensin Beckhoffin EL2622 ja Beckhoffin EL2809, 

jossa palaa viisi ensimmäistä lediä, niin kuin HAL-tiedosto oli sen käskenyt 

tekemään. 
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5. OHJELMISTOJEN VERTAILU JA ARVIOINTI 
 

Tässä työssä testattavia ohjelmistoja on viisi kappaletta. CODESYS Control for 

Rasbperry Pi, IgH EtherCAT Master, EtherCAT- opetuskirjasto, LinuxCNC 

EtherCAT Master ja LinuxCNC HAL. Taulukko 5 kertoo jokaisen ohjelmiston hyviä 

ja huonoja puolia, jonka perusteella arvioidaan kokonaisvaltaisesti paras näistä 

ohjelmistoista. Taulukko on siinä järjestyksessä, missä tutkiminen on tehty. 

 

Taulukko 5. Testattujen EtherCAT-toteutuksien vertailutaulukko.  

 
Ohjelmisto Positiivista Negatiivista 

CODESYS 

Control For 

Raspberry Pi 

- On hyvä että Raspberrylle löytyy 

toteutus EtherCAT:lle. 

- CODESYS Control For 

Raspberry Pi:n dokumentaatio 

on heikohkoa ja asennus 

epäselvä, sillä tarvitsee toista 

konetta apuun. 

IgH 

EtherCAT 

Master 

- Tämä toteutus on perustana alla 

oleville toteutuksille, on myös 

paras internetistä löytyvä 

EtherCAT-isäntä. 

- IgH EtherCAT Master vaatii RT-

kernelin ja tarkan version, myös 

RT-kernelin laittaminen tuo 

lisätyötä / on vaikeahkoa. 

EtherCAT- 

opetuskirjasto 

- EtherCAT- opetuskirjasto on 

karsittu versio IgH EtherCAT 

Masterista. 

- EtherCAT- opetuskirjasto vaatii 

RT-kernelin ja tarkan version, 

myös RT-kernelin laittaminen 

tuo lisätyötä / on vaikeahkoa. 

LinuxCNC 

EtherCAT 

Master 

- LinuxCNC sisältää jo itsessään 

RT-kernelin, joten ei vaadi 

erillistä konfigurointia. 

- LinuxCNC EtherCAT Masterin 

dokumentaatio on heikkoa. 

LinuxCNC 

HAL 

- LinuxCNC HAL on LinuxCNC 

EtherCAT Masterin päälle 

asennettava paketti ja se toimii 

hyvin Beckhoffin laitteiden 

kanssa. Tämä toteutus on 

kokonaisuutena paras paketti. 

- LinuxCNC HAL:n 

dokumentaatio esimerkkien 

osalta voisi olla parempaa, 

ainakin käyttäjärajapinnan 

osalta. 

 

CODESYS Control for Rasbperry Pi on Raspberrylle löytyvä toteutus, 

asennuskokonaisuus on epäselvä ja dokumentaatio on heikkoa. IgH EtherCAT on 

Linuxille löytyvä kattavin toteutus, se on monelle pienelle toteutukselle perustana 

sekä LinuxCNC:n kokonaispaketeille. Hankalinta tässä toteutuksessa on asennus, 

koska vaatii RT-kernelin asentamisen Linuxiin. EtherCAT- opetuskirjasto on karsittu 

versio IgH EtherCAT Masterista ja samoin myös vaatii RT-kernelin asennuksen 

Linuxiin. LinuxCNC Ethercat Master toteutus on asennettavissa LinuxCNC 

jakelupaketin päälle suoraan ja kyseinen jakelupaketti sisältää jo valmiina RT-

kernelin. Miinuksena on ainoastaan dokumentaation heikkous. LinuxCNC HAL on 

LinuxCNC EtherCAT Masterin päälle asennettava paketti, joka toimii hyvin 

Beckhoffin laitteiden kanssa, ainoana miinuksena on käyttäjärajapinnan työkalujen 

dokumentaatio, esimerkkejä voisi olla enemmän. 

 Näistä EtherCAT-isäntätoteutuksista kokonaisuutena on paras LinuxCNC, joka on 

Debianiin pohjautuva Linux jakelupaketti. LinuxCNC jakelupakettiin saa 

konfiguroitua IgH EtherCAT-isännän, jonka päälle voi asentaa ja konfiguroida 

LinuxCNC HAL-paketin. Seuraavaksi listassa tulee IgH:n EtherCAT-isäntä, johon 

suurin osa internetissä olevista toteutuksista perustuu. EtherCAT- opetuskirjasto 

tulee IgH:n Ethercat Masterin jälkeen, SOEM perustuu myös IgH:n vastaavaan, 
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mutta se on karsitumpi. Viimeisenä listalla on Rasbperrylle oleva CODESYS Control 

for Raspberry Pi. Tämän asennuskin oli jo suhteellisen sekavaa ja dokumentaatio 

aika heikkoa, joten se on näillä perusteilla listan viimeinen.  

 

Lopullinen lista on siis: 

 

1. LinuxCNC HAL 

2. LinuxCNC EtherCAT Master 

3. IgH EtherCAT Master 

4. EtherCAT- opetuskirjasto 

5. CODESYS Control For Rasbperry Pi 
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6. YHTEENVETO 
 

Tässä työssä käydään läpi tällä hetkellä tarjolla olevia Linux EtherCAT-

isäntätoteutuksia Linuxille. Käytettävinä EtherCAT-isännän rautoina oli tutkimuksen 

aikana Raspberry Pi 2 Model B Raspbian käyttöjärjestelmällä sekä kannettava 

tietokone Ubuntulla ja Debianiin perustuvalla LinuxCNC jakelupaketilla. 

Orjalaitteisto sisälsi Beckhoffin EK1100, EL2622 ja EL2809 terminaalit, jonka 

ympärille väyläkonfiguraatio luotiin. 

Näistä EtherCAT-isäntätoteutuksista kokonaisuutena on ehdottomasti paras 

LinuxCNC, joka on Debianiin pohjautuva Linux jakelupaketti. LinuxCNC-

jakelupakettiin saa konfiguroitua IgH EtherCAT-isännän, jonka päälle voi asentaa ja 

konfiguroida LinuxCNC HAL-paketin. Seuraavaksi listassa tulee IgH:n EtherCAT-

isäntä, johon suurin osa internetissä olevista toteutuksista perustuu. EtherCAT- 

opetuskirjasto on listan toiseksi viimeisenä ja viimeiseksi jää CODESYS Control For 

Rasbperry Pi. 

Työn tavoitteena oli vertailla kappaleessa neljä listattuja EtherCAT-

isäntätoteutuksia ja vertailu tehtiin arvioimalla toteutuksien kokonaisuutta, 

dokumentaatiota ja käytettävyyttä. Jokainen toteutuksista konfiguroitiin asennusta 

varten, asennettiin ja testattiin EtherCAT-isäntää. 

Käyttöjärjestelmänä käytettiin Linuxia RT-kernelillä ja laitteistona oli Beckhoffin 

EK1100, EL2622 ja EL2809. Useimmat toteutuksista vaativat Linuxin syvempää 

konfiguraatiota, kuten useamman paketin asennusta sekä EtherCAT-

konfiguraatiotiedoston päivittämistä vastaamaan oikean verkkokortin käyttöä 

halutulla EtherCAT-isäntätoteutuksella. Asennuksen jälkeen testattiin yleisiä 

komentorivipohjaisia käskyjä, mm. luettiin EtherCAT-isännän ja orjien tilaa, sekä 

lähetettiin terminaaleille käskyjä LinuxCNC HAL:n yli. 

Lopullisessa arviossa mitattiin edellämainittuja kriteereitä. Kokonaisuutena paras 

toteutuksista on LinuxCNC HAL, koska se sisältää sekä Linuxin, RT-kernelin ja itse 

EtherCAT-isännän. Toiseksi arvioitiin LinuxCNC EtherCAT-isäntä, se on perustana 

LinuxCNC HAL-toteutukselle, mutta LinuxCNC HAL:lla sai terminaaleihin 

paremmin lähetettyä / luettua dataa. IgH EtherCAT Master on vertailussa kolmas, se 

on perustana edellämainituille LinuxCNC:n toteutuksille, mutta itse IgH EtherCAT 

Master on vain isäntä ja ei tällöin sisällä valmista Linux-pakettia. Neljänneksi 

arvioissa tuli EtheCAT- opetuskirjasto, joka on karsittu versio IgH EtherCAT 

Masterista. EtherCAT- opetuskirjastossa on kuitenkin dokumentaatiossa puutteita ja 

se vaatii myös Linux RT-kernelin asennuksen. Listan viimeiseksi jäi CODESYS 

Control for Raspberry Pi, tämän toteutuksen asennuskin on epäselvää ja sitä ei saanut 

yhdellä koneella asennettua loppuun asti. Myös dokumentaatio oli heikohkoa. 
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