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Sammanfattning
Internet of Things (IoT) blir allt vanligare i dagens samhälle. Allt fler vardagsenheter blir uppkopplade mot det trådlösa nätet. För det krävs kostnadseffektiv datorkraft vilket medför att det kan vara gynnsamt att undersöka mikrokontroller och
hur de skulle klara av detta arbete. Dessa kan ses som mindre kompakta datorer
vilka trots sin storlek erbjuder en hel del prestanda. Denna studie avser att underrätta om något befintligt operativsystem kan fungera ihop med mikrokontrollern
PIC18F452 samt hur många processer som kan köras parallellt givet MCU:ns begränsade minne.
Olika metodval undersöktes och diskuterades för att avgöra vilken metod som
skulle generera bäst resultat. En undersökning och flera experiment genomfördes
för att kunna besvara dessa frågor. Experimenten krävde att en speciell utvecklingsmiljö installerades och att den generiska FreeRTOS distributionen porterades
till både rätt processor och experimentkort. Porteringen lyckades och experimenten
visade att frågeställningen kunde besvaras med ett ja - det går att köra ett realtidsoperativsystem på en MCU med enbart 1,5 kB RAM-minne.
Under arbetets gång konstaterade också projektet att Amazon byggt sin IoTsatsning på FreeRTOS. De hade dock satsat på en mer kraftfull MCU. Satsningen
ville därmed framhålla det som en mer framtidssäker inriktning.

Nyckelord
IoT, PIC, CPU, RTOS, Task, Deadline, Stack, Heap

3

4

Abstract
Internet of Things (IoT) is becoming more common in today's society. More and
more everyday devices are connected to the wireless network. This requires costeffective computing power, which means that it can be beneficial to investigate the
microcontroller and how they would cope with this task. These can be seen as
smaller compact computers which despite their size offer a lot of performance. This
study aims to inform if any existing operating system can work together with the
microcontroller PIC18F452 and how many processes that can run in parallel given
the MCU's limited memory. A survey and an experiment were conducted to answer
these questions.
Different choice of methods was investigated and discussed to determine which
method would generate the best results. A survey and an experiment were conducted to answer these questions. The experiments required a special development environment to be installed and the generic FreeRTOS distribution was ported to
both the correct processor and the experimental card. The porting succeeded and
experiments showed that the research question could be answered with a yes. You
can run a real-time operating system on an MCU with only 1,5 kB RAM memory.
During the work, the project also found that Amazon built its IoT on FreeRTOS.
However, they had invested in a more powerful MCU. The effort would thus emphasize it as a more future-proof approach.
Keywords
IoT, PIC, CPU, RTOS, Task, Deadline, Stack, Heap

5

6

Ordlista
IoT - Internet Of Things, uppkopplade vardagsenheter
CPU - Central Processing Unit, datorns centrala processor
PIC - Peripheral Interface Controller, en familj av mikrokontroller-kretsar
RTOS - Real Time Operating System, ett operativsystem där tiden är en betydande
faktor
Task - En arbetande process
Deadline - En specificerad tidsbegränsning
Stack - En “sist in - först ut” datastruktur i MCU:ns dataminne som används för
att lagra temporära variabler.
Heap - En dataarea i MCU:ns dataminne som används för att under längre
tid/permanent allokera större minnesblock.
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Förord
Denna rapport är en del av det examensarbete som utförts under vårterminen 2018 på
högskoleingenjörsprogrammet med inriktning datateknik på Kungliga Tekniska
Högskolan. Detta arbete har utförts på heltid, under halva vårterminen vilket motsvarar 15 högskolepoäng, av Sandy Chahine och Selma Chowdhury.
Under examensarbetets gång har vi haft Anders Cajander som handledare som vi vill
tacka för all hjälp och stöd.
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1 Inledning
I detta kapitel beskrivs de problem som ligger till grund för detta arbete. Här beskrivs även projektets målsättning, avgränsning samt författarnas bidrag under arbetet

1.1 Problemformulering
Internet of Things blir i dagens samhälle allt vanligare. Detta då allt fler produkter
kopplas upp mot Internet. Fördelarna som kommer med detta är flera, exempelvis
att få en notifikation i mobiltelefonen när kylskåpet står på glänt. Däremot tillkommer det även ett par brister. När produkter utvecklas utav företag som inte är
specialiserade på uppkopplingar mellan produkter och Internet, kan vissa säkerhetsbrister uppstå. I ett kylskåp spelar det inte någon större roll om det finns säkerhetsbrister i förhållande till om det skulle finnas säkerhetsbrister i ett övervakningssystem, där det kan göra en betydligt större skada. Det är därför viktigt att
utvecklade produkter och tjänster är både säkra och tillförlitliga. Detta ställer
större krav på både underliggande hårdvara samt programvara. Krav som innebär
att det hade varit intressant om hårdvaran kunde förses med ett enkelt operativsystem som avlastade programmeraren från en del problem relaterade både till säkerhet och tillförlitlighet.

1.2 Målsättning
Målet med detta examensarbete är att få svar på om det i dagsläget finns något
kommersiellt tillgängligt realtidsoperativsystem ute på marknaden som fungerar
tillsammans med 8-bitars mikrokontrollern PIC18F4520, som erbjuder 1.5 kB
RAM-minne. Arbetet skall även svara på om hur stora block som blir reserverade
vid exekvering, det vill säga hur mycket minne varje process behöver i dataminnet.
Samt hur många processer som då kan exekvera till synes parallellt.
Hållbar utveckling med ekonomiska, miljömässiga och andra icke-tekniska
aspekter skall också beaktas vid undersökning av ovanstående mål.
Det är inte säkert att det kommer finnas ett realtidsoperativsystem som svarar för
detta. Om förundersökningen visar att det inte finns ett realtidsoperativsystem som
uppfyller kravet på 1.5 kB, skall examensarbetet minst indikera hur lite RAM som
minimalt behövs. Detta då det finns mikrokontroller (MCU) med RAM upp till
32KB.
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1.3 Avgränsningar
Det finns uppenbart både många MCU:er och realtidsoperativsystem på marknaden. I relation till de MCU:er och operativsystem som används vid KTH samt de
produkter som är marknadsledande kommer analysen att utföras i en prioritetsordning. Marknadsledande och KTH-relaterade produkter analyseras först, och
endast om inte de skulle kunna bekräfta målet med arbetet kommer andra produkter att analyseras.
Förstahandsvalet blir att analysera realtidsoperativsystemet FreeRTOS och MCU:n
PIC18F4520, då bägge är marknadsledande och intressanta för KTH.

1.4 Författarens bidrag till examensarbetet
Detta examensarbete har skrivits självständigt av de båda författarna. Arbetet, som
då omfattar studier, framtagning av resultat samt rapportskrivning har varit likvärdigt fördelade mellan författarna. Utöver utförd och dokumenterad litteraturstudie har examensarbetet porterat FreeRTOS till processorn PIC18F4520 samt
utvecklat två mindre testprogram som verifierar att porteringen fungerar.

2

2 Teori och bakgrund
Internet of Things (IoT) har kommit för att stanna. IoT syftar till olika vardagsföremål som har inbyggda elektroniska delar som till exempel sensorer. Dessa är
uppkopplade mot datornätverket och ibland även då till Internet. På så sätt kan
föremålen sammankopplas antingen fysiskt med en nätverkskabel eller via ett trådlöst nätverk. Detta kan observeras då det snart inte finns en konsumentelektronikprodukt, modul i bilen eller elektronik inom hälsovården som inte är internetuppkopplad. Vilket medför att föremål kan sammankopplas via det trådlösa nätverket
och därmed utbyta data. Att koppla upp konsumentelektronikprodukter medger att
de kan styras från till exempel en mobiltelefon, eller en tjänstetillhandahållare från
en annan plats [1]. För att detta skall vara möjligt är det till fördel om datorkraften i
dessa produkter är billig. Att elförbrukningen är låg samt om den går på batteri att
den fungerar under en längre tid jämfört med exempelvis en ordinarie dator. Vidare blir programutvecklingen kostsam då enkla mikrokontrollers ofta saknar någon form av operativsystem som erbjuder programmeraren det stöd som ett operativsystem ger på en ordinarie dator.

2.1 Företeelsen MCU
En MCU, ”Microcontroller Unit” är en mindre komplett dator på en integrerad
krets. Enheten innehåller en processorenhet (CPU), ett programminne (ROM eller
Flash), som är det minne där ett program kan lagras samt ett arbetsminne, RAMminnet, som behövs för att programmen som hålls i Flash/ROM skall kunna exekveras [2]. RAM är ett skriv- och läsbart minne som används för variabler när programmet exekveras. I/O-portar och timers, tillsammans med komponenterna
nämnda ovan, finns integrerade på en och samma kiselbricka. En mikrokontroller
är utformad för att arbeta tillsammans med elektroniska komponenter och ett av
det vanligaste området är inbyggda applikationer där du aldrig ser själva processorerna eller programvaran som exekveras, eftersom dessa produkter oftast saknar
tangentbord och bildskärm, exempelvis en eltandborste [3]. Vidare kan dessa användas för att styra driften i robotar, medicintekniska produkter, hushållsapparater
etc. Fördelen med användandet av mikrokontrollers är att det blir mer kostnadseffektivt samt minskar effektförbrukningen, eftersom allt är integrerat i ett chip [4].
PIC är en familj av mikrokontroller-kretsar som är producerade av Microchip Technology [2]. PIC är en förkortning av ”Peripheral Interface Controller”, vilket står
för perifera gränssnittskontrollen. De finns i en mängd utföranden men grunden
är en bra RISC, Reduced Instruction Set Computing. En processor med klockfrekvenser upp till 20MHz, upp till 32MByte programminne och upp till 4KByte arbetsminne samt en mängd tilläggsfunktioner såsom timers och stöd för seriell
kommunikation.
Att få ett “riktigt” operativsystem att fungera på en så begränsad hårdvara är varken möjligt eller önskvärt. Idealiskt är då ett mindre operativsystem med de viktig-
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aste funktionerna. Ett system som kan bidra med detta är då ett realtidsoperativsystem, som kommer beskrivas mer utförligt i avsnitt 2.2.

2.2 RTOS
Ett RTOS (Real Time Operating System) är en typ av operativsystem som är avsett
för att användas i realtidsapplikationer som behandlar data i samband med när det
kommer in [5]. Det vill säga att detta operativsystem har funktioner för att hantera
yttre händelser i realtid. Realtidssystemet har väldefinierade tidsbegränsningar så
bearbetningen måste ske inom de angivna begränsningarna. Skulle det ta längre tid
exekveras en speciell kod som har till syfte att korrigera det uppkomna problemet.
RTOS delas in i två typer: händelsestyrda RTOS eller tidsstyrda RTOS. För händelsestyrda RTOS får varje process en tilldelad prioritet och när det är flera processer
som vill köras samtidigt är det processen med högst prioritet som utförs först. Tidsstyrda RTOS är däremot baserade på ett förutbestämt schema, där processerna exekveras i avbrott (beskrivs i 2.1.2.7).
Varför är då RTOS så väsentlig? Det finns ett par anledningar till varför man ska
använda RTOS [6]. Dessa är:








Process schemaläggning (Task scheduling): för ett bättre flöde får varje process en viss körtid.
(Till synes) Parallell exekvering: i och med schemaläggning för processerna
så skapas en illusion av att flera processer exekveras samtidigt.
Kortare ISR (Interrupt Service Routine): kortare avbrott möjliggör en mer
deterministisk vana.
Deterministiskt beteende: ser till att händelser hanteras inom en specifik tid.
Inter-task kommunikation: hanterar data, hårdvaruresurser samt minnesdelning bland flera processer.
Systemhantering: det blir lättare att fokusera på utvecklingen av en applikation istället för att behöva hantera resurserna.
Stack användning: varje process har ett visst allokerat utrymme för att
kunna möjliggöra maximal användning av minnet.

En utmärkande egenskap hos RTOS är att operativsystemet är beroende av tiden
det tar för ett resultat att framställas. Ett realtidssystem måste garantera att den
specificerade tidsbegränsningen hålls, med andra ord är det viktigt att ingen åtgärd
missar sin deadline (avser den tiden ett svar produceras). Därav vikten av tidsprestandan. Dessa system brukar vanligtvis förekomma i multimedia, flygledningssystem, reglersystem med mera [7]. Det är av betydelse att resultaten som genereras
är förutsägbara då det skall gå att kontrollera att allt fungerar som det skall. Här
skiljer man då mellan tre olika klasser, beroende på konsekvenserna av en missad
deadline: mjuka (soft), fast (firm) och hårda (hard) realtidssystem
·

Mjuka realtidssystem: Med mjuka realtidssystem menas de system som
inte får allvarliga konsekvenser vid en missad deadline. Här är svarstiderna
viktigare då en missad deadline kan innebär förlust i kvalité, som att t.ex en
dvd-spelare hackar.[8].
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·

Fasta realtidssystem: De resultat som framställs efter deadlinen kommer
inte ge kritiska konsekvenser, däremot kommer dessa resultat vara värdelösa för systemet.

·

Hårda realtidssystem: Hårda realtidssystem däremot får förödande
konsekvenser om en deadline missas [9]. Ett exempel på vad en sådan förödande konsekvens kan vara är exempelvis om ett fordons airbag missar sin
deadline. Detta är en konsekvens som kan leda till katastrofala skador.

Skulle det vara så att man inte använder sig utav RTOS, så ligger ansvaret på programmeraren att skriva ett program där processerna sköter sig. Det vill säga att
varje process kör och slutför sin uppgift vid rätt tidpunkt, annars kan en process
som missköter sig påverka hela programmet och leda till katastrofala fel. Om varje
funktion som anropas istället var en process med ett ”eget liv” så kan inte en felande funktion blockera resten av funktionerna, för de kör i egna processer.

Figur 1: Kodexempel

Figuren ovan föreställer en elektrisk tandborste, som i sig inte är väldigt komplicerad, men som i detta fall fortfarande kan ge en klarare bild över vad ett RTOS är
och hur den arbetar. Som figuren ovan visar så kommer detta program alltid köra
då en ”while(true)”-loop finns med. I detta fall är programmet beroende av ett antal
deluppgifter, som i följande är benämnda processer (engelska: tasks), kör klart.
Processerna i exemplet följer som sådan:
-

-

-

twoMinutes: Efter att tandborsten varit igång i 30 sekunder skall denna
process veta det och tandborsten skall då göra en liten motorrörelse som indikation för konsumenten att det gått 30 sekunder vilket betyder att det är
dags att byta sida. När konsumenten sedan känt av vibrationen fyra gånger
varav den sista vibrationen känns annorlunda har det gått 2 minuter och
tandborstningen är klar.
battery: Denna process ser över om tandborsten fortfarande har batteri
nog för att kunna hålla igång.
isButtonPressed: Här ses det över om Power-knappen fortfarande är intryckt, är den det så fortsätter programmet vidare.
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Om det saknas ett RTOS behöver varje process sköta sin uppgift. Ett annat alternativ för att det skulle fungera medför att den valda MCU:n måste ha tre kärnor för
att varje process ska kunna köra på sin egen kärna. Detta alternativ kan vara kostsamt och komplicerat. Där varje process således måste köras parallellt samt upprepas schematiskt för att de skall fungera. Detta går dock att lösa med en processor.
Man tilldelar de olika processerna olika prioriteringar, beroende på hur viktiga de
anses vara för programmet. Använder man inte sig av ett operativsystem som ger
garanti för att dessa processer sköter sig så ligger ansvaret på programmeraren att
se till att dessa alltid lyckas, inom den angivna tiden, för att sedan kunna gå vidare
till nästa uppgift. Ett RTOS erbjuder här utvecklingsteamet två viktiga egenskaper:
Flexibilitet och Schemaläggning.

2.2.1 Flexibilitet
Att använda sig av ett realtidsoperativsystem kan vara gynnsamt på flera sätt, bland
annat tillförsel av stor flexibilitet. Med detta menas att möjligheterna för programmeraren samt att simpliciteten ökar. Exempelvis som det faktum att fler programmerare kan arbeta tillsammans på arbetet samt att det blir lättare att återanvända kod etc [10]. Nedan listas ett antal av dessa fördelar;
Abstrahera bort tidsinformation: Realtids-kärnan ansvarar för körningstiden
och ger ett tidsrelaterat API till applikationen. Vilket medför att kodens struktur
blir simplare samt att den även blir kortare.
Underhållningsförmåga/Tänjbarhet: Det ovannämnda leder till färre ömsesidiga beroenden mellan moduler och låter då mjukvaran utvecklas på ett kontrolllerat samt förutsägbart sätt. Men kärnan ansvarar även för timing, vilket leder till
att applikationsprestandan blir mindre känslig för omväxlingar i den bakomliggande hårdvaran.
Förbättrad effektivitet: Ett bra och effektivt program för inbyggda system kan
vara skrivet utan att en kärna finns, men genom användning av en kärna tillåts
programvaran att vara helt händelsedriven. Detta så att ingen behandlingstid ödslas bort genom ”polling” för events som inte inträffat. Koden exekveras endast när
det är nödvändigt. Polling innebär att programmet med jämna mellanrum själv
måste undersöka om en händelse inträffat.
Dötid: Alla RTOS har en så kallad Idle-process. Den exekverar då inga andra processer vill köra. Exempel på fördelar med denna process är att den kan mäta reservkapacitet, utföra bakgrundskontroller samt placera processorn i ett lågt energiläge.
Energihantering: Vinster i effektivitet som erhålls genom användning av ett
RTOS möjliggör för processorn att spendera mer tid i ett lågt energiläge. Det är
möjligt att minska på strömförbrukningen avsevärt genom att placera processorn i
ett lågt energiläge för varje gång den inaktiva processen exekveras.
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2.2.2 Schemaläggning
I ett operativsystem är det kärnan, den innersta delen, som har den kompletta kontrollen över allt i systemet. Dess huvudsakliga uppgift är att ge åtkomst till datorns
resurser samt kommunikation med hårdvaran. Eftersom att kärnan fungerar som
ett mellanting mellan hårdvaran och de körande processerna så har inte programmen direkt tillträde till hårdvaran och måste därmed gå via kärnan. För att kunna
verifiera att satsningens portering verkligen fungerar behövs det djup insikt i dessa
frågor därav denna faktainsamling.
Den centrala komponenten, CPU, ansvarar för att köra och exekvera program och
här är det kärnan som bestämmer vilken körbar process som ska tilldelas till processorn. Detta arbete kräver att kärnan har tillgång till RAM-minne, vilket ofta blir
en kritisk resurs. Kärnan är då ansvarig för att bestämma hur mycket minne varje
process kan använda, samt bestämma vad som ska göras när det inte finns tillräckligt mycket minne tillgängligt.
Schemaläggaren är en central komponent i ett RTOS. Den är en del av kärnan som
ansvarar för vilken task som skall köras, hur länge samt när den skall köras. Kärnan kan avbryta och sedan återuppta en uppgift under dess gång [11]. Det existerar
fler olika schemaläggningsalgoritmer. Nedan följer ett antal av de vanligare metoderna.
2.2.2.1 Processernas status
En process kan antingen vara Running eller Not Running [10]. När en process befinner sig i Running så exekveras oftast dess kod. När en process befinner sig i Not
Running säger man att den är vilande, dess status sparas för att sedan kunna återupptas när processen går över till Running. Det är RTOS schemaläggaren som är
den enda enheten som kan få en task att byta läge [8]. Running- eller Not Runninglägena kan brytas ned till fyra olika tillstånd som en task kan befinna sig i. De olika
statusen som räknas som Not Running är så kallade sub-statusar och täcks av
Ready, Blocked samt Suspended. Vidare beskrivs de olika tillstånden;
Running: Här ligger den process som för tillfället exekveras. Det finns endast en
task i detta stadium.
Ready: Här ligger de resterande processerna som för tillfället inte kör (och som
inte är i stadierna Blocked eller Suspended), men är redo att exekveras. Detta då en
task med högre prioritet är i Running-stadiet.
Blocked: Här ligger den task som för tillfället inte kan köra, den kan exempelvis
vänta på att en händelse skall inträffa innan den kan fortsätta. Processerna här kan
vänta på två olika typer av event:
 Tillfälliga (tidsrelaterade) händelser: Där händelsen antingen är en fördröjningsperiod som löper ut eller en absolut tid som blivit uppnådd. Ett exempel på när en task kliver in i detta tillstånd är om den väntar på att 10 millisekunder skall passera [10].
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Synkroniseringshändelser: Där händelserna ursprungligen kommer från en
annan task eller interrupt. Hit kommer en process då som exempelvis väntar på att data skall komma fram i en kö.

Dessa processer har vanligtvis en ”timeout”-period. När denna period går över, så
återgår processen till Ready, även om det eventet den väntat på ännu inte har inträffat. En task här kan inte bli vald att inträda Running-stadiet.
Suspended: Här ligger den task som inte får exekvera. Dessa, likt de processerna i
Blocked, kan inte inträda Running-stadiet. Skillnaden här är att processerna inte
tilldelas en timeout. Enda sättet att lämna detta stadium är genom ett explicit anrop.
Nedan i Figur 2 visar giltiga statusövergångar i FreeRTOS.

Figur 2: Task-tillståndsövergångar i FreeRTOS [9]
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2.2.2.2 Run to Completion (RTC) Scheduler
Denna schemaläggningsalgoritm är en utav de simplare algoritmerna, vilket är en
fördel samt ett idealiskt val om de behov applikationen har är fullföljda.

Figur 3: Tidslinje för ett system som använder sig av RTC schemaläggning

Figur 3 visar hur tidslinjen kan se ut för denna typ av algoritm. Schemaläggaren
anropar toppfunktionen för varje process som exekveras. Då har den processen,
task 1 enligt exemplet, CPU-kontroll, tills dess då funktionen returnerar ett värde.
Sedan kör då task 2, etc. Det som skiljer denna åt är att varje gång en ny process
kör så körs det alltid från toppfunktionen, när vissa andra algoritmer kan starta där
den senast slutade.
Denna typ av schemaläggning klassas som en tidsstyrd schemaläggningsprincip.
2.2.2.3 Round Robin (RR) Scheduler
Denna schemaläggningsprincip är lik RTC, dock mer flexibel och därav mer komplex. Varje process exekveras på samma sätt i turordning, men skillnaden är att
toppfunktionen inte behöver returnera ett resultat utan kan när som helst avstå
från dess CPU-tid, detta genom att kontakta RTOS. Vid detta tillfälle sparar kärnan
alla register (både stackpekaren samt programräknaren sparas), och laddar in
nästa process uppgifter.

Figur 4: För ett system som använder sig av RR schemaläggning

Fördelen med detta är att en process kan uppta där den senast slutade. Schemaläggaren ger här varje process tillgång till CPU:n en viss tid, och när den tiden är över
blir det nästa process tur att inneha CPU:n. Detta är en statisk tidsstyrd schemaläggning. Denna schemaläggningsprincip klassas som strikt prioriterad avbrytande (preemptive) schemaläggning som då är händelsestyrd.
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2.2.2.4 Priority Scheduler
Processerna tilldelas olika prioriteringar. Den processen med högst prioritering
tilldelas alltid CPU:n, och detta gäller vid vilken tidpunkt som helst, då processen
är körbar/redo. Processerna här är då avbrottstillåtande processer. Med hjälp av
dessa processer kan schemaläggaren avbryta processerna under en körning för att
lämna plats för en process med högre prioritet. Det som sker vid ett avbrott är som
tidigare nämnt i avsnitt 2.3.2.2, att registret för den processen sparas för att den
sedan skall kunna återuppta där den senast slutade.

2.2.2.5 Rate-Monotonic Scheduling (RMS)
Rate-monton schemaläggning är en statisk algoritm som tilldelar processerna prioritet utefter längden på en process periodtid. En period talar om hur ofta en process körs. Den processen med kortast period tilldelas högst prioritet. Denna algoritm används med förutsättningarna att alla processerna är periodiska.
2.2.2.6 Deadline-Monotonic Scheduling (DMS)
Deadline-monton schemaläggning liknar RMS, skillnaden här är dock att prioriteten bestäms utefter en tasks deadline. RMS är bättre lämpad när perioderna är kortare än deadlinen, medan DMS är att föredra när deadlinen är kortare än perioden
för processen.
2.2.2.7 Earliest Deadline First (EDF)
Enkelt översatt till svenska Tidigaste tidsgräns först, är en dynamisk schemaläggningsalgoritm som tillåter den process med kortast deadline-tid att exekvera först.
Det vill säga, den som har kortast tid tills den måste vara färdig. Den byter processers prioritet dynamiskt under exekvering baserad på initieringstiderna.
2.2.2.8 Interrupt
Ett avbrott (engelska: interrupt) är en signal som överför kontrollen av centralprocessorn till en bestämd plats, samtidigt som det föregående värdet av programräknaren lagras. Dock kommer det exekverande programmet som kör vid avbrottet att
tillfälligt avbrytas, men kan senare återupptas (den är avbruten, interrupted). Ett
interrupt från en kanal uppför sig som en signal för att indikera att en dataöverföring har genomförts. Därför är det möjligt för centralprocessorn att initiera en perifer överföring för att fortsätta bearbeta, medan kanalen styr överföringen och att få
ett meddelande genom ett interrupt när överföringen är klar. En kanal klassas då
som en enhet som styr en eller flera kringutrustningar (den typ av hårdvara eller
tillbehör som används tillsammans med en specifik produkt, exempelvis en dator),
som utför en dataöverföring mellan kringutrustningen och minnet helt oberoende
av centralprocessorn [12].

10

2.2.3 Resursbehov
RAM är en viktig tillgång för RTOS då operativsystemet kräver mycket minne. Titttas det närmare på ett par exempel enligt FreeRTOS [13], visar det tydligt att schemaläggningen kräver 236 Bytes. För varje kö som skapas krävs det 76 Bytes samt
kö-lagringsarea. För varje task som skapas krävs i exempelfallet 64 Bytes men det
kan variera beroende på hur stor stack en skapad process tilldelas. Minnesbehoven
allokeras dynamiskt från det tillgängliga minnet som benämns Heap. Dessa komponenter kommer att diskuteras mer detaljerat nedan.

2.2.3.1 Stack & Heap
De flesta programmeringsspråk betraktar tillgängligt minne på två olika sätt. För
att hantera temporära variabler och parametrar till funktioner delas en del av det
tillgängliga minnet till en så kallad Stack. Stacken börjar på den högsta adressen i
det tilldelade minnesutrymmet och växer mot lägre adresser. Varje gång en temporär variabel skapas placeras den på stacken, och när funktionen som skapade den
inte längre finns, tas den bort från stacken. Allt fungerar automatiskt och processen
blir snabb. Det går dock inte att placera godtyckligt stora variabler på stacken utan
de måste hanteras av den andra mekanismen som benämns Heap.
De flesta programmeringsspråken tillåter programmet, när det exekveras, reservera delar av det tillgängliga minnet för något specifikt ändamål. Det rör sig ofta
om större datastrukturer och minnet tas från en del av det tillgängliga datorminnet
som reserverats för den så kallade Heap:en. Uppenbart kan Heap:en ta slut, och
det är vidare upp till programmeraren att städa efter sig så att datastrukturer som
inte längre behövs tas bort. Heap:en kan då bli fragmenterad vilket är ett betydande problem. Vidare kan en del implementationer kräva att alla datastrukturer
reserveras (allokeras) direkt när programmet startar - därefter går det varken att
lägga till eller att ta bort datastrukturer [14].
2.2.3.2 Task Control Block (TCB)
Detta kontrollblock är en datastruktur som används av kärnor för att spara information om en task. Den informationen som sparas är i princip alla parametrar som
specificerades av programmeraren vid initiering samt andra tillfälliga värden som
är väsentliga för kärnan för att kunna hantera processen. Den informationen som
sparas är enligt Buttazzo [15] följande:







En identifierare, en teckensträng
Minnesadressen för den första instruktionen i tasken
Task typ (periodisk, aperiodisk eller sporadisk)
Tasks olika klasser (soft, hard eller icke-realtid)
Prioritet
Nuvarande tillstånd (ready, running, blocked eller suspended)
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WCET, Worst-Case Execution Time, är förutsägelsen för hur lång tid den periodiska processen kommer att utföras utifrån värst tänkbara scenariot
(engelska: worst-case)
Task perioden
Den relativa deadlinen, specificerad av användaren
Den absoluta deadlinen, beräknad av kärnan vid ankomstiden
Taskens användningsfaktor (endast för periodiska tasks)
En pekare till processtacken, där innehållet är lagrat
En pekare till en riktad icke-cyklisk graf, om det finns prioriteringsbegränsningar
En pekare till en lista med alla delade resurser, endast om ett resursåtkomstprotokoll tillhandahålls av kärnan

En enskild process/task RAM-minne består av TCB-strukturen och tilldelad stackstruktur, som båda har allokerats från heap-minnet. Det är vanligt att samtliga processer kräver exakt lika mycke minne så att om programmet dödar och skapar processer kan det återlämnade minnet exakt användas för att skapa en ny process,
minnet blir med andra ord inte fragmenterat.

2.2.4 FreeRTOS
FreeRTOS, som då står för ”Free Real Time Operating System”, är ett fritt realtidsoperativsystem för inbyggda enheter utvecklad av Richard Barry, som nu implementerats i 35 olika arkitekturer [16]. Detta operativsystem är välbeprövat, och
laddas ned i snitt en gång var 90:e sekund enligt deras hemsida. Målet med designen var att systemet skulle vara enkelt att använda, robust och skalbar. FreeRTOS
är en realtids-kärna (eller realtids-schemaläggare), på vilken inbyggda applikationer kan byggas för att möta hårda realtidskrav. Detta resulterar i att applikationer
kan organiseras som en samling av oberoende trådar som är en enklare typ av processer. Eftersom FreeRTOS jobbar med en processor, kan endast en tråd i taget
exekvera, och det är kärnan som tar beslutet om vilken tråd som skall få köra beroende på trådens prioritet. FreeRTOS har blivit en de-fakto standard för mikrokontrollers, eftersom den är konstruerad att vara liten nog att köra på dessa. Operativsystemet i sig är skrivet i C och erbjuder en mängd färdiga exempel. Metoder för
flera trådar eller uppgifter, mutexer och programvarutimers. En fördel med FreeRTOS är att den stödjer ett flertal olika plattformar, vilket ger många valmöjligheter
av processorer. Den stödjer dessutom avbrottstillåtande (pre-emptive) processer.
2.2.5 Salvo
Litteraturstudien har identifierat ett antal andra realtidsoperativsystem som till
exempel Salvo, som kommer att analyseras ifall förstahandsvalet inte fungerar.
Salvo är designad och utvecklad av Pumpkin Inc [17]. Till skillnad från FreeRTOS
är denna skriven i ANSI C. Operativsystemet är utvecklad för att passa inbyggda
system, och inte kosta alltför mycket. Den finns i flera upplagor till ett lägre pris,
varav en av dessa är gratis. Men den versionen är dock mer begränsad. Schemaläg-
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garen i Salvo stödjer inte avbrottstillåtande processer. Det som istället händer är att
processerna explicit måste kontakta schemaläggaren för att betrakta om det är någon annan process som behöver processortid.

2.3 Microchip
Microchip Technology Inc. är ett amerikanskt företag som grundades år 1987. De
är idag den ledande leverantören av mikrokontrollers och analoga halvledare (analog semiconductors) som erbjuder lågrisksproduktutveckling, lägre totalkostnad för
systemet och snabbare tid till marknaden för tusentals olika kundapplikationer
världen över. Produkter som de tillverkar är microcontrollers (PICmicro,
dsPIC/PIC24, PIC 32, AVR, AVR32 och SAM), Serial EEPROM-enheter, Serial
SRAM-enheter, KEELOQ enheter, radiofrekventa enheter, värme-, ström- och batterihanteringsenheter så väl som linjära, gränssnitt och blandade signalsenheter.
Några av gränssnittsenheterna inkluderar USB, ZigBee/MiWi, Controller Area
Network samt Ethernet.

Figur 5: En bild på hur 8-bits MCU sett ut de senaste 45 åren [18]
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2.3.1 Produktfamiljer
Microchipen kan delas in i tre olika kategorier, 8-bitars, 16-bitars samt 32-bitars
mikrokontroller.


8-bitars: Denna PIC är den största i branschen med mer än 1200 MCUs
som erbjuder klassledande flexibilitet och prestanda i områden där det är
viktigt med moderna inbyggda designers. Ett par nyckelfaktorer är då: Core
Independent Peripherals, som ska öka systemets prestanda samtidigt som
man minskar “time-to-market”, låg prestanda, industriledande robusthet
och enkel utveckling. Med dess unika kringsutrustning kan dessa mikrokontroller utföra en del programfunktioner autonomt i hårdvaran och kan även
konfigureras med våra grafiska programmeringsmiljöer samt molnbaserade
verktyg för minskad utvecklingstid. Det finns ett par sorters 8-bitars MCU:
PIC10, PIC12, PIC16, PIC18. (Där har PIC10 och PIC12 ett 12-bitars kodminne, en 32-bytes registerfil samt en liten stack.)

PIC10
(10FXXX)

Den första familjen, Low-End. Dessa MCUs har ett lågt pris, är
högpresterande, helt statiska och Flash-baserade mikrokontrolllers.

PIC12
(PIC12FXXX)

Den andra familjen kallas för Mid-Range och har 14-bitars programords-arkitektur och erbjuder avbrottshantering, 8 nivå
hårdvarustack, flera A/D kanaler och EEPROM dataminne.

PIC16
(16FXXX)

Dessa enheter har 14-bitars kodminne samt en förbättrad 8 nivådjups-stack. De första 32 bytes av registret är allokerat för
SPR och resterande 96 bytes används för general-purpose RAM.

PIC18
(18FXXX)

Den fjärde familjen där PIC18 familjen använder en 16-bitars
programords-arkitektur och innehåller en avancerad RISC arkitektur med 32 nivådjups-stack, 8x8 hårdvarumultiplikator och
flertals interna samt externa interrupts. Med den högsta prestandan i Microchips 8-bitars utbud har PIC18 den mest populära arkitekturen.



16-bitars: Dessa mikrokontroller tillför mer prestanda, låg strömförbrukning, flexibla kringutrustningar samt ett komplett utvecklingsekosystem av
programvaru- och hårdvaruverktyg för att effektivisera utvecklingen. Denna
16-bitars mikrokontrollen erbjuder en bra kompromiss mellan låg kostnad,
låg effekt samt hög prestanda. De PIC mikrokontrollfamiljer som hör till 16bitar är PIC24E/F/H. PIC24E är en kostnadseffektiv samt strömsnål familj
av mikrokontroller, med ett minne upp till 1024KB programminne (Flash).
PIC24F med PIC24H familjerna är mer lämpade för mer krävande applikationer, med ett programminne upp till 512KB, som har en högpresterande
Analog-till-Digital-omvandlare. Har robust kringutrustning som även är
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snabba och flexibla. Dessa familjer är lämpade för fordonsapplikationer,
funktionella säkerhetsapplikationer samt industriella applikationer [19].

Figur 6: Tabell över PIC24F/H/E och deras egenskaper



32-bitars: Dessa mikrokontroller levererar en hög prestanda med mycket
minne för att lösa komplexa inbyggda systemdesignutmaningar. Från enkel
USB-anslutning till RTOS-driven grafiska användargränssnitt med avancerad ljudbehandling kan 32-bitars mikrokontroller uppfylla krävande designkrav.

PIC32MZ
EF

Har upp till 2MB Flash minne samt 512KB SRAM, och är den PIC:en
som erbjuder starkaste prestandan och har högsta integration av
kringutrustning. SRAM står för statiskt RAM (statiskt minne) och är
en snabb typ av skriv- och läsbart minne som då brukar användas
som cache-minne i högpresterande mikroprocessorer.

PIC32MZ
DA

Serien erbjuder MPU som prestanda med enkel design av en MCU
gör GUI-mönster (grafiskt användargränssnitt) med 2MB Flash
samt 640KB SRAM

PIC32MK

Har 1 MB Flash-minne och 256KB SRAM, med integrerade motordrivna analoga kringutrustningar.

PIC32MX

Erbjuder ett brett spektrum av produkter med upp till 120 MHz prestanda, från 16-512KB Flash och 4-128KB SRAM.

PIC32MM som har upp till 64KB Flash och 8KB SRAM, som är strömsnål och
erbjuder lågspänningsläge.
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2.3.2 PIC 18F4520
PIC18 är en av serierna i PIC-familjen, som medger upp till 4kB RAM. Instruktioner som arbetar med minnesadresser kan dock enbart innehålla 8 bitars adresser då
instruktionsdelen är 8 bitar och programminnet är 16 bitar. Detta betyder att RAMminnet är uppdelat i segment som kallas banker. Varje bank erhåller 256 bytes och
ett fullt minne har då 4096 bytes, vilket är 16 banker sammanlagt. De 4 adressbitar
som saknas placeras i förväg i ett speciell bank-register i MCU:ns processsor.
PIC18 består av ett GPR (General purpose register) som används för att hålla dynamisk data och SFR (Special function register), där båda är data register. Vissa
mikrokontroller har bankat minne i GPR-området. Registerfilen kan antingen nås
direkt eller indirekt med hjälp av File Select Register (FSR). SFR:erna används av
CPU:n och perifera moduler för att styra deras exakta funktioner. Dessa register
implementeras som SRAM [20].
18-serien kombinerar maximal prestanda och integration med användarvänligheten i en 8-bitars arkitektur [21]. I figuren nedan illustreras samtliga mikrokontroller
i denna familj.

Figur 7: Bild på PIC18 familjen, tagen från Microchips hemsida [22]
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I detta arbete är det PIC18F4520 som studeras närmare. Kapseln har 40 ben, 20 på
vardera sida. Den använder sig av Flash programminne som ligger på 32KB samt
ett RAM-minne på 1,5KB. Det finns tretton ben för A/D (Analog-till-Digital).
Dessa tillåter konvertering från en analog insignal till en digital 10-bitars
nummer.
I figur 8 illustreras de portar mikrokontrollern har. En port kan nås med en
programinstruktion. Antingen används
instruktioner som endast når ett ben på
en port, eller så kan alla anslutningar till
porten anropas.

Figur 8: PIC18F4520 [23]

2.3.2.1 Analys av hur just den MCU:n hanterar sitt RAM-minne
I PIC18F4520 är dataminnet och programminnet separerat. Detta möjliggör då
samtidig åtkomst till data och instruktioner. Dataminnet används som register över
generella ändamål eller specialfunktionsregister [24]. Figuren nedan beskriver separationen mellan dessa två register.
Figur
9:

PIC18F4520:s minnes utrymme
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Dataminnet är implementerad i SRAM och består av SFR och GPR areor. SFR:erna
styr enhetens funktion, medan GPR är det generella området för datalagring. Dessa
båda registerna refereras som ett dataregister. Dataminnet är bankat för både GPRoch SFR areorna. GPR området är bankat för att tillåta att mer än 128 bytes av generellt RAM-minne kan nås. SFR är för registren som styr kringutrustningen och
kärnfunktioner. Bankning kräver användning av kontrollbitar för bankval. Dessa
bitar hittas i BSR-registret [20]. Nedan följer en karta över hur ett dataminne är
uppdelad.

Figur 10: Dataminneskarta för PIC18F4520

Programminnet används främst för att spara program och datatabeller. Att läsa
från programminnet görs genom att läsa en byte i taget. Att skriva till detta minne
görs däremot med ett block av åtta bytes varje gång. Table read (TBLRD) är en
funktion som hämtar data från programminnet till en 8-bitars TABLAT-register.
Därefter kan huvudprogrammet kopiera innehåll från registret till vilket annat dataregister som helst. Table write (TBLWT) sparar innehållet i TABLAT-registret
på en plats i programminnet [25].
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Figur 11: Hur programminnet är organiserat i PIC18F4520
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3 Metod & Resultat
Detta kapitel beskriver identifierade alternativa metoder för att angripa problemställningen i detta examensarbete. Kapitlet beskriver därefter den valda metoden i
detalj samt genomförandet och erhållna resultat utan analys.

3.1 Metodik
För att besvara frågeställningen undersöktes tre olika tänkbara metoder. I slutet av
detta underkapitel presenteras den valda metoden.

3.1.1 Leverantörsstudie
För att kunna besvara frågeställningen, om det finns ett RTOS som fungerar tillsammans med mikrokontrollern, skulle en leverantörsstudie kunna genomföras.
Genom att kontakta leverantörerna kan tillräcklig med information samlas för att
sedan kunna besvara frågeställningen.
Fördelarna med en leverantörsstudie är att leverantörerna rimligen är kunniga
inom sitt område. Detta medför att studien skulle vara enklare att utföra då kunskap inom området finns tillgänglig. Nackdelen är dock att det finns en risk för att
leverantörerna kan vara partiska och enbart tala gott om deras egna produkter, vilket leder till att användningen av denna metod blir mindre pålitlig.

3.1.2 RTOS användare
Denna metod utgår från RTOS:s användare. Beroende på hur länge användarna
har arbetat med operativsystemet kommer erfarenheten att variera. I syfte om att
få återkoppling från användarna kan intervjuer utföras tillsammans med enkäter
som besvaras. En positiv aspekt utifrån denna metod är att alla användare nödvändigtvis inte jobbar inom likadana områden, vilket medför att informationen uppfyller flera användningsfall. Nackdelen med denna metod är att användarna kan ha
upplevt systemet olika, vilket i sin tur orsakar olika resultat och minskar trovärdigheten. Det problematiska är att hitta flera användare som har liknande erfarenheter.
3.1.3 Experiment
Syftet med denna metod är att genom experiment undersöka och testa RTOS:et.
Detta besvarar hur operativsystemet fungerar samtidigt som resultatet blir opartiskt. Eftersom arbetet inte har någon ekonomisk vinst medförs inga förskönande
påståenden. Däremot bör det finnas i åtanke att det inte är möjligt att testa alla
tänkbara fall på grund av kort tid samt brist på eventuell utrustning.
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3.1.4 Metodval
Som nämnt finns det några nackdelar med insamling av information i form av intervjuer eller dylikt. Risken som uppstår vid intervjuer är att datainsamlingen kan
blandas med respondentens egna synpunkter och tyckanden [26]. Att observera
RTOS:användare hade bidragit till stor kunskap inom vissa områden men hade
även kunnat skapa förvirring då samtliga användare inte upplever systemet lika
och har därför delade åsikter.
Därför kommer examensarbetet att använda det tredje angreppssättet för att om
möjligt svara på ställd frågeställning. Experimentet är mer baserad på teori än observationer. Detta är ur en vetenskaplig synvinkel mer relevant och medför att utfallet blir mer korrekt och sakligt [27].

3.2 Testmiljö
För att kunna utveckla nödvändiga testprogram krävs en väl specificerad testmiljö,
vilket också är av vikt för att arbetet skall kunna återupprepas, som är kravet på
alla vetenskapliga arbeten:





En utvecklingsmiljö, se 3.2.1
En målmaskin, se 3.2.2
En anpassad version av FreeRTOS för målmaskinen, se 3.2.3
Som framgår av figur 12 så behövs dessa tre element för att få ett fungerande
testprogram

Figur 12: Visar relationen mellan utvecklingsmiljön, målmaskinen samt en anpassad version av
FreeRTOS för målmaskinen
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3.2.1 Utvecklingsmiljö MPLAB
Microchip producerar flera olika utvecklingsverktyg, som inkluderar både en integrerad utvecklingsmiljö, kompilatorer, programvara för specifika applikationer
med mera [28]. MPLAB X IDE är ett program som används för utveckling av applikationer för Microchip-mikrokontroller [29]. Det är en så kallad integrerad utvecklingsmiljö (IDE), då den ger en enda integrerad “miljö” för utveckling av kod
för inbyggda mikrokontroller. Denna utvecklingsmiljö är utformad för att vara
kompatibel med alla Microchips enheter.
Under arbetets gång framgick det att den version av FreeRTOS som var mest lämpad för PIC18F8520 krävde en speciell kombination av utvecklingsmiljö och ckompilator. Den använda konfigurationen är: MPLAB IDE v8.91 och MPLAB C18
Compiler v3.47
3.2.2 Målmaskin (target)

Figur 13: Översikt över målmaskin
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Figur 13 ger en översikt över vald målmaskin. Ett verkligt prisvärt labborationskort
från en Kinesisk aktör benämnt HL-K18. Kortet innehåller förutom MCU:n
PIC18F4520 en mängd hårdvara för att interagera med en användare och annan
elektronik. För att få någon form av visuell återkoppling på om FreeRTOS porteringen fungerar så skall en kolumn av den 8*8 LED matris som finns i figurens
nedre högra hörn integreras i utvecklad portering av FreeRTOS. (Källa: Anders Cajander, 23-05-2018)

3.3 FreeRTOS
Att portera FreeRTOS till satsningens MCU och utvecklingskort kräver en exakt
insikt i FreeRTOS uppbyggnad. Satsningen ledde till att mycket tid lades ned på att
analysera FreeRTOS uppbyggnad så att de delar som krävde förändring kunde
identifieras. FreeRTOS kan ses som ett bibliotek som ger parallell exekverings möjligheter. Den kommer i en uppsättning av C-källfiler, vissa av dessa filer är gemensamma för alla porteringar, medan andra är specifika för en viss portering [10].
FreeRTOS tillhandahåller viss dokumentation om hur en generell portering går till
men den är inte helt trivial.
Hela FreeRTOS är distribuerad i en zip-fil. Filen innehåller källkod för alla FreeRTOS portarna samt projektfiler för demoapplikationerna. FreeRTOS går att dela
upp i två huvudkataloger; Source samt Demo-kataloger [10]. Source består av huvudsakligen två C-filer, tasks.c samt list.c, som i sin tur också består av ett antal
nödvändiga filer;
 queue.c
 timers.c
 event_groups.c
 continue.c.
Det dessa filer har gemensamt är att de är generella, passar för alla målmaskiner
och behöver därför inte redigeras.
Katalogen Portable är en underkatalog i Source. I denna katalog ligger alla .c-filer
som är specifika för processorarkitekturen. Där den enda filen som redigeras är
beroende av vilken processor som används.
Utöver detta krävs också en fil benämnd FreeRTOSConfig.h samt den egna applikationen.
En analys av tillgängliga varianter av FreeRTOS identifierade en portering till
MCU: PIC18F852 och målmaskinen Sparkfun FED 40pin demo board, se figur 14:
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Figur 14: Bild på PIC18F852 som sitter på målkortet Sparkfun FED 40 pin, tagen från FreeRTOS.org [16]

Det fick bli utgångspunkt för porteringen vilket innebar att följande filer behövde
anpassas för att fungera med PIC18F4520 och målmaskinen HL-K18: (I bilaga #1,
#2, #3 samt #4 finns de omskrivna filerna)
FreeRTOSConfig.h
ParTest.h & .c
18f4520.lkr
main.c

Mindre förändringar, t.ex Klockhastighet. Denna fil beskrivs mer detaljerat längre ned i detta kapitel.
Helt nyskrivna för att passa experiment kortets hårdvara.
Mindre förändringar p.g.a. bytet från PIC18F452 till 4520.
Helt nyskriven, i 2 versioner, för att testa porteringen.

En detaljerad beskrivning av förändringarna presenteras längre ned i detta kapitel
under respektive filnamn.
Följande steg måste följas för att bygga ett korrekt projekt [30]
1. Till en början laddas FreeRTOS ned från dess hemsida;
http://www.freertos.org/a00104.html. Ladda ned och placera filerna i C:\,
nedan kommer det sedan att ges en förklaring till varför detta är så specifikt.
I detta läge bör det finnas en folder med namn FreeRTOSv9.0.0.
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2. Öppna nu MPLAB IDE och skapa ett projekt genom att; tryck på projekt från
verktygsfältet, för att sedan välja “Project Wizard”, “Next” och där välja till
PIC:en i fråga. Välj sedan “Microchip C18 toolsuite” och klicka igenom allt
för att sedan skapa projektet.
3. I detta steg läggs FreeRTOS-filerna till från katalogen allt sparades i. Detta
var anledningen till att det är viktigt att veta vart i datorn filerna sparades.
Högerklicka sedan på källfilerna och lägg till dessa filer på
“C:\FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Source” och välj “list.c”, “queue.c” och
“tasks.c”, och välj öppna. Gör nu detsamma med “heap_1.c”, “port.c”, “integer.c”, “PollQ.c” “ParTest.c”, “serial.c” och lägg sedan till main.c källfilerna,
när koden kommer att skrivas i.

Figur 15: Figuren visar filstrukturen i FreeRTOS [10]

4. Nu läggs header-filerna till. Högerklicka på header-filerna och tryck sedan
“lägg till filer”. De filer som skall läggas till från include-katalogen är; “FreeRTOS.h”, “list.h”, “portable.h”, “projdefs.h”, “queue.h”, “semphr.h”,
“StackMarcos.h” samt “task.h”. Resterande som läggs till är; “portmarco.h”,
“FreeRTOSConfig.h”, “integer.h” samt “PollQ.h”.
5. Nu skall en annan viktig header-fil läggas till, men inte från FreeRTOS, utan
denna läggas till från C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\h
och heter “timers.h”.
6. Högerklicka på länkfilerna och lägg till “18f452.Ikr” från
C:\FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Demo\PIC18_MPLAB.
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7. Nu är alla nödvändiga filer tillagda, nästa steg blir att tala om för IDE vart
alla filer är lokaliserade. Detta görs genom att trycka på “Project” på verktygsfältet och klicka sig vidare på “Build Options”. I “Directories” hittar man
alternativet för att inkludera sökvägen för de kataloger header-filerna (i
punkt 4 samt 5) ligger i.
8. I det sista steget går man in på “General” från kategorierna under
MPLABC18 och lägger till alternativen “Small code model”, “Large data model” samt “Multi bank model”.

FreeRTOSConfig.h-filen är uppenbart en fil som måste anpassas för vald MCU och valt
utvecklingssystem. Vid en närmare undersökning identifierades konstanten configCPU_CLOCK_HZ som skall innehålla värdet på utvecklingskortets kristall. Konstanten
behövde förändras till 10 MHz för valt utvecklingskort. Övriga konstanter visade sig
stämma efter noggrann analys. Detta genom fördjupning av varje konstants betydelse samt
värde.

Figur 16: Urklipp från FreeRTOSConfig.h-filen

FreeRTOS behöver ett komplett bibliotek för att kommunicera med hårdvaran på
valt utvecklingskort. Biblioteket benämns ParTest vilket skall utläsas som parallell-test, då en minimal implementering enbart innehåller funktioner för att
kommunicera med utvecklingskortets 8 lysdioder via en parallellport. Enligt god
C-programmeringskod delades biblioteket upp i en .h-fil som beskrev erbjudna
funktioner samt en .c-fil som innehöll den faktiska implementeringen.
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ParTest.h

Figur 17: Urklipp från ParTest.h-filen

ParTest.c
För att en PICs port ska fungera så måste man tala om en port ska vara en in eller
utgång, och det gör man via Triss-registret. Alla bitar i Triss-registret sätts då till
ut. Den exakta koden är för omfattande för att beskrivas här, se Appendix.
18F4520.lnk
Vidare krävdes det att den länkfil som tillhörde den portering som vi utgick ifrån
modifierades så att den passade vald MCU. Det som ändrades i denna fil var hänvisningen för kompilatorn som talade om var det fanns RAM-minne, då det skiljde
sig från porteringens ursprungliga MCU. Som figuren nedan visar syns detta på
BIG_CLOCKSTART, där det tillgängliga minnet startar på 0x80 och slutar på
0x5FF. Lokalisering av det tillgängliga minnet framgick av ett datablad från
Microchip [31].

Figur 18: Urklipp från 18F4520.lnk-filen
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3.4 Test applikation
Porteringen genomfördes i två steg. Det första steget användes för att studera minnesåtgång innan testprogrammets processer aktiverades och det andra steget studerade realtidsaspekter av porteringen.
3.4.1 Statisk minnesåtgång

Figur 19: Huvudprogram som skapar ett TCB och visar dess storlek i Byte

Figur 19 visar det första testprogrammet för att testa porteringen. Här testas kompilering av headerfilerna. Programmet kompilerar, länkar och exekverar på förväntat
sätt och målkortets lysdioder avslöjar att en TCB datastruktur är 44 Byte i den givna konfigurationen, se figur
20. Den nedersta raden på figur 20 indikerar 1 Byte, raden över indikerar 2 Byte, sedan följs detta mönster av
en geometrisk talföljd med 128 Byte i toppen av lysdioden. Varje process består av en TCB datastruktur samt en
stack datastruktur* om 105 Bytes. Med andra ord så allokeras från Heapen 149 Bytes för varje process som startas. Den totala Heapen är 1024 Byte så den nuvarande
konfigurationen kan hantera maximalt (1024/149) 6 processer.
(* Som ska räcka till alla variabler/parametrar som
processen använder under sin livstid.)
Figur 20: 32+8+4=44 Byte
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3.4.2 Parallella processer
Testprogram 2 hade till syfte att undersöka om RTOS:et erbjöd möjligheten att
köra 6 program till synes parallellt. För att få någon visuell återkoppling på om det
fungerade så var tanken att programmet skulle skapa en process som hanterade
experimentkortets 8*8 LED matris så att 5 skapade “producent”-processer kunde
visa hur många enheter de producerat på LED matrisen. De 5 “producent”processerna skulle producera enheter med olika frekvenser och exekvera med en
annan prioritet än processen som hanterade LED matrisen. Testprogrammet borde
med andra ord testa processtillstånd som Ready, Running och Blocked samt funktionen Preemption till följd av att processerna har olika prioritet.
Den första processen framgår av Figur 18. Den har i uppgift att skanna av LEDmatrisen, för att sedan vänta 1ms, och skanna av den igen etc.

Figur 18: Processen som hanterar experimentkortets 8*8 LED Matris

De fem “producent”-processerna skapades från samma funktion som framgår av
figur 19. Som framgår av koden så “frågar” en producent varje gång den är klar med
en enhet hur mycket minne det finns kvar (xPortGetFreeHeapSize()), information
som den lägger ut på experimentkortets LED matris på kolumnen näst längst till
vänster. Skulle den kolumnen inte visa ett stadigt lysande tal finns det någon form
av minnesläcka.
Från koden framgår också olika längder på fördröjningar, detta syns på de olika
fallen som finns (case 1 till 5). För varje skapad producent så får de olika dröjsmål
för att producera i olika takter, så att det kan verifieras att prioritetsmekanismen
fungerar.
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Figur 19: Funktionen för att skapa en “producent” process

Huvudprogrammet som initierade RTOS och experimentkortets hårdvara, skapade
processerna, och startade schemaläggaren framgår av figur 20. Funktionen som
skapar en process tar argumenten:







En funktionspekare till den funktion som “är” den önskade processen.
En textsträng som ger ett läsbart namn till processen.
Önskad storlek på processens stack.
NULL, eller en pekare till processens argument, i så fall av typen void *.
Processens prioritet
NULL, eller en adress till ett minnesutrymme där funktionen kan lagra en
identifierar till den process som skapas. Identifieraren kan senare användas
för att kontrollera hur den skapade processen får exekvera.
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Figur 20: Funktionen för att skapa en “producent” process

Hela testprogrammet framgår av bilaga 5.

Figur 21: En ögonblicksbild av hur LED matrisen ser
ut efter det att programmet exekverat ett par sekunder.
Det är lätt att se att producent #1, längst till höger, har
producerat mest enheter - närmare bestämt 32 stycken. Vilket framgår av samma geometriska talföljd som
i kapitel 3.4.1, där den nedersta raden indikerar 1 Byte
och den översta raden 128 Byte. Producent #2, som
producerar enheter i en långsammare takt har hunnit
tillverka 15 stycken. Producent #3 10 enheter, producent #4 7 enheter och producent #5 5 enheter. Att det
går att se något över huvudtaget måste bero på att den
första processen regelbundet och frekvent anropar
funktionen som visar informationen på LED matrisen
som enbart kan ha en kolumn tänd åt gången. Anropas
den ca 1000 gånger i sekunden så ser det ut som om
alla kolumner fungerar samtidigt. Till sist visas talet
32+4=36 stadigt i den näst vänstra
kolumnen vilket tyder på att porteringen fungerar,
minnet är stabilt och det finns 36 Byte kvar som
inte används.
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128
64
32
16
8
4
2
1

Figur 21: LED matrisen

4 Analys
Analys av resultaten från kapitel 3 visar entydigt att problemställningen kan besvaras med ett ja. Här följer en utförligare analys av de olika resultaten.
Resultatet från testprogram 1 var uppmuntrande men inte tillräckliga för att svara
på problemställningen. Testprogram 1 indikerade att en process allokerade 149
Byte från Heapen. Vidare skulle detta innebära att vald MCU med ett minne på
1024 Byte skulle kunna stödja 6 parallella processer.
Resultat från testprogram 2 verifierade indikationerna från testprogram 1. Det var
möjligt att starta 6 till synes parallella trådar som var och en utförde olika uppgifter. Testprogram 2 visade också att utvecklad portering fungerade utan minnesläckor under en längre period på ett stabilt sätt.
Fördelen med att detta experiment lyckats är att det finns möjlighet att inkludera
dessa mindre, prisvärda och resurssnåla modeller av mikrokontroller i dagens produkter som både omfattas av större men även mindre produkter. Detta kommer att
beskrivas ytterligare i avsnittet om “Samhällsperspektiv”.
Däremot är denna lösning som tagits fram nära “end-of-life”, vilket innebär att lösningen håller på att dö ut. Detta då arbetet krävde äldre kompilatorer/utvecklingsmiljöer för att kunna kompilera applikationerna. Lösningen är genomförbar, dock inte optimal. Därför framgick det vid närmare efterforskningar att
Amazon har tagit upp tråden och erbjuder nu en “modernare” variant av portering
av FreeRTOS till en annan mikrokontroller, PIC32 samt ett annat utvecklingskort,
Curiosity. Detta under namnet AWS IoT [32].

4.1 Samhällsperspektiv
Sett ur ett samhällsperspektiv kan införandet av IoT, indirekt MCU:er, vara mycket
gynnsamt då det både kan erbjuda en enklare vardag och även vara livsavgörande i
om vård eller larm kan nå rätt person i rätt tid. Ett exempel där det tydligt framgår
hur detta skulle vara gynnande är om det införs till exempel i brandvarnare. På så
sätt kan dessa kopplas upp till det trådlösa nätverket och då även kopplas till mobiltelefonerna, där ägarna sedan kan kontrollera om ett event skulle inträffa. Detta
resulterar i att händelsen når fram snabbare till slutanvändaren som då kan agera
tidseffektivt.
Fördelarna blir många med anslutning av vardagsenheter till nätet, men precis som
andra uppkopplade enheter tillför det även vissa säkerhetsrisker [33]. Det är av vikt
att ha i åtanke vilka produkter som kopplas upp. Eftersom att vissa företagen som
levererar dessa produkter inte har lika mycket erfarenhet att producera produkter
som ansluts mot nätet, kan det finnas säkerhetsbrister i produkterna. Istället för att
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prioritera säkerhet prioriteras oftast utseende och användargränssnittet, för att
generera mer vinst.
Därför kan en satsning på mikrokontroller vara gynnande. Utvecklas dessa, med en
god säkerhet kan de implementeras i det mesta, då kostnaden är låg, de är små och
rymmer i ett flertal produkter. Användning av ett realtidsoperativsystem är gynnsamt då ett fel i en process inte påverkar resterande processer. Programmet kraschar inte när en process felar och fortsätter som den skall.
Genom användning av mikrokontroller istället för PC-datorer som folk är vana vid
för dessa ändamål, kan kostnaden minskas [34]. Detta då antalet kretsar på
kretskortet minskar, mindre komponenter används samt att effektförbrukningen
reduceras vilket har en betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv.
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5 Slutsatser
Internet of Things blir allt större, därav kommer troligtvis mikrokontrollernas betydelse och användning öka i relation till den kapacitet de besitter samt dess smidighet i storlek. Arbetets syftade till att besvara om det i dagsläge existerade ett realtidsoperativsystem som fungerade ihop med mikrokontrollern PIC18F4520. För
att få grepp om denna fråga har djupare litteraturstudier genomförts tillsammans
med experiment där det testades om det fungerade. Experimenten genomfördes
framgångsrikt och pekade entydigt på att problemställningen kunde besvaras med
ett ja.
Examensarbetet har visat att FreeRTOS fungerar tillsammans med PIC18F4520,
men att det möjligtvis inte är det mest optimala valet av operativsystem. Eftersom
att detta endast gick att utföra på äldre kompilatorer med en äldre version av utvecklingsmiljön MPLAB. Ett lämpligare operativsystem skulle i detta fall vara Amazons variant av FreeRTOS, AWS IoT. Eftersom att den är anpassad till dagens datorer och programvara, samt att det då finns support från en större aktör vid komplikationer eller frågor. Det finns även fler demo-applikationer som kan testköras som
fungerar på senaste versionen av utvecklingsmiljön.
Att bygga vidare på samt forska kring detta område är något som bör uppmuntras.
Detta då Internet of Things i ökad utsträckning implementeras i vår vardag, vilket
innebär att kostnadseffektiva och hållbara lösningar kommer att efterfrågas i allt
större omfattning.

5.1 Förslag till kommande arbeten
5.1.1 Amazon Web Services (AWS)
Amazon Web Services (AWS) son är dotterbolag till Amazon.com, tillhandahåller
on-demand cloud computing-plattformar för privatpersoner, företag och regeringar.
5.1.1.1 AWS IoT
AWS IoT erbjuder säker, dubbelriktad kommunikation mellan internetanslutna
enheter som sensorer, inbyggda mikrokontrollers, smarta apparater och AWS
Cloud över bl.a. HTTP. Detta möjliggör för insamling av data från flera enheter som
kan lagras och analyseras.
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Dessa följande komponenter består AWS IoT av:












Device gateway - som gör det möjligt för enheter att kommunicera säkert
och effektivt.
Message broker - ger en säker mekanism för enheter och AWS IoT applikationer för att publicera och ta emot meddelanden från varandra.
Rules engine - tillför meddelandehantering samt integration med andra
AWS-tjänster.
Security and Identity service - då det är väldigt viktigt att enheterna bevaras
i säkerhet
Registry - organiserar resurserna som är associerade med enheterna i AWS
Cloud. Det är möjligt att registrera ens enheter och associera upp till tre anpassade attribut med var och en.
Group registry - går att hantera flera enheter samtidigt genom att kategorisera dessa i grupper.
Device Shadow service
Device Provisioning service
Custom Authentication service
Jobs service

Figur 17: Ett exempel över AWS IoTs komponenter [35]
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5.1.2 Amazon FreeRTOS
Amazon FreeRTOS är ett operativsystem för mikrokontroller som gör det enkelt att
programmera, distribuera, säkra, ansluta och hantera enheter med låg effekt. Amazon FreeRTOS bygger på FreeRTOS-kärnan och utökar det med programvarubibliotek som gör det enkelt att säkert ansluta enheter med låg effekt till AWSmolntjänster. Skillnaden mellan den nya AWS IoT och FreeRTOS är att AWS är
utvecklad och anpassad efter dagens datorer och kräver inga gamla kompilatorer.
Används det målkortet AWS rekommenderade finns det färdiga demoapplikationer som är testbara för dagens datorer. Då finns även en stor aktör för
rådgivning kring olika komplikationer.
Amazon FreeRTOS består av följande komponenter:
 Ett mikrokontroller operativsystem baserat på FreeRTOS-kärnan
 Amazon FreeRTOS-bibliotek för anslutning, säkerhet och over-the-air
(OTA) uppdateringar.
 En konfigurationsguide som låter dig ladda ner en zip-fil som innehåller allt
du behöver för att komma igång med Amazon FreeRTOS.
 Amazon FreeRTOS-kvalificeringsprogrammet.
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Bilagor
Bilaga #1: FreeRTOSConfig.h
/*
* FreeRTOS Kernel V10.0.1
* Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
* this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
* the Software without restriction, including without limitation the rights to
* use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
* the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
* copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
* COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER
* IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*
* http://www.FreeRTOS.org
* http://aws.amazon.com/freertos
*
* 1 tab == 4 spaces!
*/

#ifndef FREERTOS_CONFIG_H
#define FREERTOS_CONFIG_H

#include <p18f4520.h>

/*----------------------------------------------------------* Application specific definitions.
*
* These definitions should be adjusted for your particular hardware and
* application requirements.
*
* THESE PARAMETERS ARE DESCRIBED WITHIN THE 'CONFIGURATION' SECTION OF THE
* FreeRTOS API DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE FreeRTOS.org WEB SITE.
*
* See http://www.freertos.org/a00110.html.
*
* 2018Q2 0.1 Port targeting MCU PIC18F4520 & HW HL-K18 KTH
*----------------------------------------------------------*/

#define configUSE_PREEMPTION
#define configUSE_IDLE_HOOK

1
0
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#define configUSE_TICK_HOOK
#define configTICK_RATE_HZ
#define configCPU_CLOCK_HZ
#define configMAX_PRIORITIES
#define configMINIMAL_STACK_SIZE
#define configTOTAL_HEAP_SIZE
#define configMAX_TASK_NAME_LEN
#define configUSE_TRACE_FACILITY
#define configUSE_16_BIT_TICKS
#define configIDLE_SHOULD_YIELD

0
( ( TickType_t ) 1000 )
( ( unsigned long ) 10000000 )
(4)
( 105 )
( ( size_t ) 1024 )

(4)

0
1
1

/* Co-routine definitions. */
#define configUSE_CO_ROUTINES
#define configMAX_CO_ROUTINE_PRIORITIES ( 2 )

0

/* Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero
to exclude the API function. */

#define INCLUDE_vTaskPrioritySet
#define INCLUDE_uxTaskPriorityGet
#define INCLUDE_vTaskDelete
#define INCLUDE_vTaskCleanUpResources
#define INCLUDE_vTaskSuspend
#define INCLUDE_vTaskDelayUntil
#define INCLUDE_vTaskDelay

0
0
1
0
0
1
1

#endif /* FREERTOS_CONFIG_H */
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Bilaga #2: ParTest.h
/*
* FreeRTOS Kernel V10.0.1
* Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
* this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
* the Software without restriction, including without limitation the rights to
* use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
* the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
* copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
* COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER
* IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*
* http://www.FreeRTOS.org
* http://aws.amazon.com/freertos
*
* 1 tab == 4 spaces!
*/

/* 2018Q2 0.1 Port targeting MCU PIC18F4520 & HW HL-K18 KTH */

#ifndef PARTEST_H
#define PARTEST_H

#define partstDEFAULT_PORT_ADDRESS

( ( uint16_t ) 0x378 )

void vParTestInitialise( void );
void vParTestScan88(void);
void vParTestSet88(unsigned short column, unsigned short toValue);
#endif
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Bilaga #3: ParTest.c
/*
* FreeRTOS Kernel V10.0.1
* Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
* this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
* the Software without restriction, including without limitation the rights to
* use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
* the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
* copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
* COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
* IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*
* http://www.FreeRTOS.org
* http://aws.amazon.com/freertos
*
* 1 tab == 4 spaces!
*/

/*
Changes from V2.0.0

*/

+ Use scheduler suspends in place of critical sections.

/* 2018Q2 0.1 Port targeting MCU PIC18F4520 & HW HL-K18 KTH */

#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "partest.h"

/*----------------------------------------------------------* Simple parallel port IO routines for the HL-K18 demo board.
* The 8*8 LED Matrix is connected in the following manner:
* RA1, through an inverter, to COL1
* RA2, through an inverter, to COL2
* RA3, through an inverter, to COL3
* RA4, through an inverter, to COL4
* RE0, through an inverter, to COL5
* RE1, through an inverter, to COL6
* RE2, through an inverter, to COL7
* RC0, through an inverter, to COL8
* RD1..8 to ROW1..8
*
* Thus setting RA1 and RD0 to 1 will light the LED in the
* right bottom corner, given that corresponding TRIS-bits
* are set to 0 (=port pin is an output)!
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*
* Processes never writes directly to the LED Matrix,
* they write to a 8*8 bit memory area that are copied
* to the LED Matrix - column through column - one column
* each time the vParTestScan88() function is called.
* Thus it is important to call that function roughly
* at a 1ms interval.
*
* Finally, vParTestInitialise(), must be called initially
* to set up the MCU PIO correctly.
*-----------------------------------------------------------*/

#define partstBIT_AS_OUTPUT
#define partstSET_OUTPUT
#define partstCLEAR_OUTPUT

( ( unsigned short ) 0 )
( ( unsigned short ) 1 )
( ( unsigned short ) 0 )

#define partstENABLE_GENERAL_IO

( ( unsigned char ) 7 )

/*-----------------------------------------------------------*/

static char led88[8];
static int col=0;

// Memory mapped copy of the LED
// Next column to be displayed...

void vParTestInitialise( void )
{
TRISDbits.TRISD7 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISDbits.TRISD6 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISDbits.TRISD5 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISDbits.TRISD4 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISDbits.TRISD3 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISDbits.TRISD2 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISDbits.TRISD1 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISDbits.TRISD0 = partstBIT_AS_OUTPUT;

TRISCbits.TRISC0 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISEbits.TRISE2 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISEbits.TRISE1 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISEbits.TRISE0 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISAbits.TRISA5 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISAbits.TRISA3 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISAbits.TRISA2 = partstBIT_AS_OUTPUT;
TRISAbits.TRISA1 = partstBIT_AS_OUTPUT;

/* Start with all bits off. */
PORTDbits.RD7 = partstCLEAR_OUTPUT; //***
PORTDbits.RD6 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTDbits.RD5 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTDbits.RD4 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTDbits.RD3 = partstCLEAR_OUTPUT; //***
PORTDbits.RD2 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTDbits.RD1 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTDbits.RD0 = partstCLEAR_OUTPUT;
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PORTCbits.RC0 = partstCLEAR_OUTPUT; //***
PORTEbits.RE2 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTEbits.RE1 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTEbits.RE0 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTAbits.RA5 = partstCLEAR_OUTPUT; //***
PORTAbits.RA3 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTAbits.RA2 = partstCLEAR_OUTPUT;
PORTAbits.RA1 = partstCLEAR_OUTPUT;

}

/* Clear the memory version too */
led88[0]=0x00;
led88[1]=0x00;
led88[2]=0x00;
led88[3]=0x00;
led88[4]=0x00;
led88[5]=0x00;
led88[6]=0x00;
led88[7]=0x00;

void vParTestScan88(void){
vTaskSuspendAll(); // To avoid preemtion.
PORTD=0;
// To avoid "shadow glow" when switching column.
switch (col){
case 0: PORTCbits.RC0 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTAbits.RA1 = partstSET_OUTPUT;break;
case 1: PORTAbits.RA1 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTAbits.RA2 = partstSET_OUTPUT;break;
case 2: PORTAbits.RA2 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTAbits.RA3 = partstSET_OUTPUT;break;
case 3: PORTAbits.RA3 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTAbits.RA5 = partstSET_OUTPUT;break;
case 4: PORTAbits.RA5 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTEbits.RE0 = partstSET_OUTPUT;break;
case 5: PORTEbits.RE0 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTEbits.RE1 = partstSET_OUTPUT;break;
case 6: PORTEbits.RE1 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTEbits.RE2 = partstSET_OUTPUT;break;
case 7: PORTEbits.RE2 = partstCLEAR_OUTPUT; PORTCbits.RC0 = partstSET_OUTPUT;break;
}
PORTD=led88[col++];
if (col==8) col=0;
xTaskResumeAll();
}

void vParTestSet88(unsigned short column, unsigned short toValue){
vTaskSuspendAll();
led88[column]=toValue;
xTaskResumeAll();
}
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Bilaga #4: 18F4520.lkr
// $Id: 18f4520.lkr,v 1.4 2003/03/13 05:02:23 sealep Exp $
// File: 18f4520.lkr
// Sample linker script for the PIC18F4520 processor
// 20182Q 0.1 Port targeting MCU PIC18F4520 & HW HL-K18 KTH

LIBPATH .

FILES c018i.o
FILES clib.lib
FILES p18f4520.lib

CODEPAGE
CODEPAGE
CODEPAGE
CODEPAGE
CODEPAGE
CODEPAGE

NAME=vectors
NAME=page
NAME=idlocs
NAME=config
NAME=devid
NAME=eedata

START=0x0
END=0x39
PROTECTED
START=0x3A
END=0x7FFF
START=0x200000
END=0x200007
PROTECTED
START=0x300000
END=0x30000D
PROTECTED
START=0x3FFFFE
END=0x3FFFFF
PROTECTED
START=0xF00000
END=0xF000FF
PROTECTED

ACCESSBANK NAME=accessram START=0x0
DATABANK NAME=BIG_BLOCK START=0x80
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF80

SECTION

NAME=CONFIG

ROM=config

STACK SIZE=0x60 RAM=BIG_BLOCK

49

END=0x7F
END=0x5FF
END=0xFFF

PROTECTED

Bilaga #5: main00.c
#include <xc.h>
#include "FreeRTOS.h"
#include "partest.h"

#pragma
#pragma
#pragma
#pragma
#pragma

config
config
config
config
config

OSC = HS
// Oscillator Selection bits
PWRT = OFF
// Power-up Timer Enable bit
WDT = OFF
// Watchdog Timer Enable bit
PBADEN = OFF
// PORTB A/D Enable bit
LVP = OFF
// Single-Supply ICSP Enable bit

int main(void) {
StaticTask_t aTCB;

// Create a Task Control Block...

vParTestInitialise();
vParTestSet88(0,sizeof(aTCB)%256);
vParTestSet88(1,sizeof(aTCB)/256);
while(1)
vParTestScan88();
return (0);

// ...and show its size (in Bytes)!
// ...and show its size (in Bytes)!

}
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Bilaga #6: main0.c
/*
* FreeRTOS Kernel V10.0.1
* Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
* this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
* the Software without restriction, including without limitation the rights to
* use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
* the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
* subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
* copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
* COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER
* IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
* CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*
* http://www.FreeRTOS.org
* http://aws.amazon.com/freertos
*
* 1 tab == 4 spaces!
*/

/*
* Instead of the normal single demo application, the PIC18F demo is split
* into several smaller programs of which this is the first. This enables the
* demo's to be executed on the RAM limited 40 pin devices. The 64 and 80 pin
* devices require a more costly development platform and are not so readily
* available.
*
* The RTOSDemo1 project is configured for a PIC18F4520 device. Main0.c starts 6
* tasks.
*
* The first task runs at the idle priority + 1. It repeatedly request a scan
* of demo board's 8*8 LED Matrix with a frequency of 1000Hz (aka each 1ms).
*
* The other 5 tasks simulates producers and runs at the idle priority + 2.
* They produces item at different rate and displays their current count
* on the 8*8 Led Matrix. Producer 1..5 uses column 1..5 on the display.
* Each producer also transfer the current remaining Heap size to column 7
* on the display so memory leaks could be identified.
*
* http://www.FreeRTOS.org contains important information on the use of the
* PIC18F port.
*
* 2018Q2 0.1 Port targeting MCU PIC18F4520 & HW HL-K18 KTH
*/

/* Scheduler include files. */
#include "FreeRTOS.h"
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#include "task.h"
#include "partest.h"

/*
* Essential pragma for the target configuration.
*/
#pragma config OSC = HS

/*
* The task function for the "Check" tasks.
*/
static void vScan( void *pvParameters );
static void vProducer( void *pvParameters );

/*
* static const parameter array to be used to "tell"
* the Producers their id and production frequency,
* since the only way to pass parameters to a task
* is through a (void *)-pointer.
*/
static const int producer[]={1,2,3,4,5};
/*-----------------------------------------------------------*/

/* Creates the tasks, then starts the scheduler. */
void main( void )
{
/* Initialize the hardware and the port. */
vParTestInitialise();
vPortInitialiseBlocks();

/* Create the Scan task defined in this file. */
xTaskCreate( vScan, "Scan", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, tskIDLE_PRIORITY+1,
NULL );
/* Create the Scan task defined in this file. */
xTaskCreate( vProducer, "Prod1", configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *)&producer[0],
tskIDLE_PRIORITY+2, NULL );
xTaskCreate( vProducer, "Prod2", configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *)&producer[1],
tskIDLE_PRIORITY+2, NULL );
xTaskCreate( vProducer, "Prod3", configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *)&producer[2],
tskIDLE_PRIORITY+2, NULL );
xTaskCreate( vProducer, "Prod4", configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *)&producer[3],
tskIDLE_PRIORITY+2, NULL );
xTaskCreate( vProducer, "Prod5", configMINIMAL_STACK_SIZE, (void *)&producer[4],
tskIDLE_PRIORITY+2, NULL );

/* Start the scheduler... */
vTaskStartScheduler();

/* ...will never return here! */
}
/*-----------------------------------------------------------*/
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static void vScan( void *pvParameters )
{
/* Cycle for ever, request a scan of 8*8 each ms! */
for( ;; ) {
/* Wait until it is time... */
vTaskDelay( 1 );

}

}

/* ...scan the 8*8 LED Matrix one time! */
vParTestScan88();

static void vProducer( void *pvParameters )
{
char xCounter=0;
// Reset Producer counter.
int id=*(int *)pvParameters;
// Get Producer id.
int delay;
// Compute producer frequency...
switch (id){
// ...compiler fails to use 16 bit
case 1: delay=200; break;
// math so a switch was the only
case 2: delay=400; break;
// way to do it!
case 3: delay=600; break;
case 4: delay=800; break;
case 5: delay=1000; break;
}
/* Cycle for ever... */
for( ;; ) {
/* Wait until it is time to produce another item... */
vTaskDelay( delay );

/* ...tell the world its done! */
vParTestSet88(id-1,xCounter++);
/* (keep an eye on the heap!) */
vParTestSet88(6,xPortGetFreeHeapSize()%256);
}
}
/*-----------------------------------------------------------*/
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