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Styrning av tåg med µC/OS-II 

Sammanfattning 
Detta kandidatexamensarbete handlar om en konstruktion av ett säkerhetsystem för tåg med 

fokus på programmering av systemet. Programmeringen görs genom att använda 

realtidsoperativsystemet µC/OS-II som idag är en av världens mest kända och använda för 

mikrokontrollers. Programmet laddas sedan ner till en mikrokontroll för att testas. 

Användningen av µC/OS-II blir också syftet av detta arbete då jag vill visa hur användbar den 

är. 

Rapporten börjar med att beskriva de olika komponenter som ingår i tågsystemet och 

fortsätter genom att ta upp det programmeringskod som är det viktiga i detta arbete. 

Arbetet avslutas med ett test av säkerhetsystemet där resultaten blev lyckad. 

Arbetet kan sägas representera en tillämpning av realtidsoperativsystem.
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1. Inledning 
Det första programmeringsmetoden som nybörjare använder sig av är att skriva raka 

koder med enbart loopar, funktioner och operationer. Denna metod är effektivt som 

upplärningsmetod. Men i fortsättningen ser det inte ut så, speciellt inom programmering 

av mer komplicerade program vare sig inom mjuk eller hårdvara. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Program som innehåller många tasks1 kan ge långa och förvirrande koder, även så för 

skaparen. Därför är det viktigt att ha en bra struktur på koden. 

En viktig del inom programmering är också användningen av processortiden. Man har 

ofta ett behov av att exekvera en task med en bestämd frekvens. Exempelvis vad gäller 

temperaturläsning när något objekt behöver hållas i konstant temperatur.  Ett annat 

behov som förekommer är när en task ska exekveras direkt efter en händelse som t.ex. 

ett larm i ett säkerhetsystem som ska utlösas direkt efter detekterad rörelse. Gemensamt 

för dessa två exempel är att de viktiga tasks bör få tillgång till processorn när de vill. 

Därmed är det viktigt att varje task tilldelas olika grad av prioritet. 

Ett program kan i princip endast exekvera en task åt gången. Att exekvera flera tasks 

samtidigt är i den meningen omöjligt, men man kan efterlikna den effekten genom att 

växa mellan tasks kontinuerligt. Detta kallas för multitasking. 

En bra lösning till allt det ovan nämnd är användningen av ett realtidoperativsystem 

(RTOS). Men vad är det? Och hur kan den användas? Svar på detta finner vi i 

fortsättningen av denna rapport. 

1.2 Syfte, mål och avgränsningar 
Syftet med detta Kandidatexamensarbete går ut på att visa hur realtidoperativsystem kan 

användas för att programmera. Detta gör jag genom att programmera ett 

säkerhetssystem för tåg, med hjälp av realtidoperativsystemet µC/OS-II, samt testa 

programmet på en miniatyr tågbana och detta blir alltså målet av detta arbete. Arbetet 

avgränsas med att säkerhetssystemet blir enkelt. Två tåg kommer köra enkelriktad i 

tågbanan och säkerhetsystemet skall undvika att de krockar. Jag kommer inte heller att 

gå djupt i teorin, utan bara tar upp principen som finns bakom ett enkelt 

realtidoperativsystem. 

1.3 Metod och tillvägagångssätt 
Säkerhetsystemet kommer programmeras med hjälp av datorprogrammet IAR Embedded 

Workbench som är ett C-kompilator och debugger. Den färdiga koden kommer sedan att 

laddas ner till utvärderingskortet STM32F103ZE-SK som har flera ingångar samt utgångar. 

                                                           

1
 Från engelskan som betyder uppgift. 
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Det är från detta kort som tågbanan kommer kontrolleras. Som avslut av arbetet testas 

den färdiga säkerhetsystemet. 

Läsaren förväntas ha grundläggande kunskap inom programmering. 

Denna rapport är uppdelad i fem kapitel och två bilagor. Kapitel ett är rapportens 

inledning, här tas upp problembeskrivningen samt syftet med arbetet. Kapitel två 

beskriver det grundläggande teori som behövs om realtidoperativsystemet µC/OS-II samt 

en kort beskrivning om de olika komponenter som ingår i konstruktionen. Kapitel tre tar 

upp processen samt simulering av arbetet. Kapitel fyra tar upp resultatet av arbetet. Som 

sista del tas slutsatser upp i kapitel fem. Bilaga 1 innehåller kod som tillhör 

slutprogrammet fast som inte är så viktiga för denna rapport. Bilaga 2 innehåller en bild 

av slutkonstruktionen av tågsystemet samt två bilder av STM32-kortet. 

2. Teori 
I detta kapitel tas upp teori om realtidoperativsystemet µC/OS-II som kommer användas 

här samt kort beskrivning av STM32F103ZE-SK-kortet och de andra komponenter som ingår 

i tågsystemet. 

2.1 Realtidoperativsystemet µC/OS-II 
Ett realtidoperativsystem är ett operativsystem med strikta tidskrav [1]. Det finns två 

typer av realtidssystem: mjuka och hårda. Den först nämnda försöker exekvera klart en 

task så snabbt som möjligt men utan krav på att den ska bli klara i tid. Däremot har hårda 

realtidsystem som krav att inte bara utföra tasken korrekt, utan också i tid. En av de mest 

kända hårda realtidsystem för mikrokontrollers är µC/OS-II som står för Micro-Controller 

Operating Systems Version 2. Den ger en tillräcklig bra utsträckning av tjänster så som 

multitasking, kommutation mellan tasks samt preemption2. Preemption är en av 

egenskaperna som gjort µC/OS-II väldigt användbart. Det innebär att en task med högre 

prioritet kan ha företräde att exekveras mitt under exekveringen av en annan task med 

lägre prioritet. Ett bra exempel följer med detta arbete i kapitel tre. 

µC/OS-II har fått en del beröm för dess pålitlighet och den används inom många 

livsviktiga områden så som inom medicinutrustning och flygsystem.  

2.2 STM32F103ZE-SK 
STM32F103ZE-SK är ett utvärderingskort från IAR Systems3 med 32-bitars processor och 

kan köras i upp till 72MHz. Den har flera in- och utgångar, men för detta arbete kommer 

vi endast att fokusera på fyra delar av kortet. Figur 2.1 visar en bild av STM32-kortet samt 

de fyra viktiga delar markerade. Vidare följer en beskrivning av dessa delar. 

                                                           

2
 Från engelskan som betyder företräde. 

3
 http://www.iar.com/ 

http://www.iar.com/
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2.2.1 RS232 

Detta är ett USART4 port. Figur 2.2 visar hur porten 

ser ut samt numrering av pins. Pin 2 är transmitter, 

pin 3 receiver, pin 5 ground, pin 7 är CTS5 och pin 8 

är RTS6. De övriga pins används inte. I detta arbete 

används porten som utgång. 

2.2.2 Prototyping Area 

Detta är 36 pins som kan användas fritt. I detta 

arbete kommer endast 16 av de användas som 

ingångar. De övriga används inte. 

2.2.3 Joystick 

Detta är en liten joystick. I detta arbete används den som ingång. 

2.2.4 LCD 

Detta är ett LCD skärm. I detta arbete använd den som utgång. 

                                                           

4
 USART står för Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter. 

5
 CTS står för Clear To Send. 

6
 RTS står för Request To Send. 

Figur 2.1. STM32F103ZE-kortet samt de fyra viktiga delar markerade. 

Figur2.2. USART-port med 

numrering av pins. 
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Figur 2.3. Tågbanan samt givarna numrerade. 

2.3 Tågsystemet 
Tågsystemet består för det mesta av komponenter från Roco7. I detta arbete består den 

av två tåg, en tågbana, en förstärkare och en styrkontroll. Vidare följer en kort 

beskrivning av varje del. 

2.3.1 Tåg 

Två tåg kommer finnas på tågbanan. Ett blått(tåg nr 4) och ett grönt(tåg nr 5). Dessa styrs 

via rälsen. Varje tåg har därmed en magnet under. Anledningen är att tågen ska kunna 

detekteras av givare som beskrivs under 2.3.2. 

2.3.2 Tågbanan 

Tågbanan består av en inre och en yttre bana. Det finns en spänning mellan rälsen som 

används för att kunna strömtillförse tågen samt kunna skicka instruktioner till tågen. 

Rälsens spänning kommer från en förstärkare som beskrivs under 2.3.3. Det sitter sex 

växlar runt om i banan som också styrs via rälsen. 

Runt om i banan under rälsen finns det givare placerade som reagerar med magnetisk 

påverkan. Figur 2.3 visar tågbanan samt placeringen av givarna. På detta sätt kan man 

detektera när ett tåg passerar en viss del av banan. Detektorerna skickar vidare en signal 

till en 25DB port som kommer finnas på nedre höger sida av banan. Figur 2.4 visar hur 

porten ser ut. Endast 16 pins används, en för varje givare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 http://www.roco.com/ 

http://www.roco.com/
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Figur 2.4. DB25-port med numrering av pins. 

  

 

 

 

 

 

2.3.3 Roco Command Station (10761) 

Detta är en förstärkare från Roco som är 

länken mellan styrkontrollerna och 

tågbanan. Den är ansvarig för leveransen av 

datapaket till rälsen. Figur 2.5 visar en bild 

på förstärkaren. 

Utgången Track Out är ansluten till rälsen. 

Ingången Master är ansluten till en styrkontroll 

som beskrivs under 2.3.4. Det är ingången Slave8 som kommer användas för att ta emot 

instruktioner från STM32-kortet. Booster Out används inte i detta arbete. 

Förstärkaren öppnar ett fönster för varje styrkontroll som ansluts till den. Varje fönster är 

öppnat under 400-500 millisekunder och förstärkaren är designad för att börja ta emot 

data 120 millisekunder efter fönstret öppnats. Alltså måste instruktioner som skickas till 

förstärkaren falla i rätt tid, annars kastas de bort.  

2.3.4 Roco LOKMAUS®2 (10760) 

Detta är en styrkontroll från Roco som uppfyller flera 

funktioner, allt från att skicka instruktioner till att 

programmera tågens max hastighet samt styra växlarna 

på tågbanan. Figur 2.6 visar en bild på styrkontrollen. 

Styrkontrollen LOKMAUS®2 måste vara ansluten till 

förstärkarens Master ingång för att någon ytterligare  

styrkontroll ska kunna finnas ansluten till förstärkaren. I 

detta fall är den andra styrkontrollen STM32-kortet som 

då får sina instruktioner skickade till förstärkarens Slave 

ingång. 

                                                           

8
 Lägg märke till att detta är en port för RJ11-kabel. STM32-kortet har ingen sådan port. 

Figur 2.5. Förstärkaren. 

Figur 2.6. LOKMAUS®2. 
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2.3.5 XpressNet (LI101F)  

Detta är ett gränssnitt som kommer finnas ansluten 

mellan förstärkaren och STM32-kortet. Den sköter den 

strikta timingen som krävs av förstärkaren. På detta 

sätt behövs timingen inte skötas från STM32-kortet, 

utan data behöver bara skickas iväg till LI101F och så 

skickas de vidare till förstärkaren i rätt tid. Information, 

om hur dessa data skickas, hittas i följande PDF-fil 

http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/xpressn

et.pdf. 

LI101F fungerar inte bara som en timing-skötare utan 

också som en adapter då vi inte har någon port för 

RJ11-kabel i STM-32 kortet. Figur 2.7 visar en 

bild på LI101F. På bilden syns bara porten för 

RJ11-kabel men på andra sidan har den en 

USART-port som har samma utseende som den i 

Figur 2.2 och med samma numrering på pins. 

2.4 Kablar 
Under 2.3.2 nämndes att givarna var anslutna 

till en DB25-port. Den kommer sedan anslutas 

med STM32-kortet, men eftersom den inte har 

en sådan port, används det en kabel som har en 

ingång för DB25-port och den andra ingången 

som består av fria små kablar. Dessa små fria 

kablar står numrerade för varje givare och 

kommer anslutas till STM32-kortets 16 pins som 

nämndes i 2.2.2. Figur 2.8 visar en bild på den 

modifierade DB25-kabeln. 

Under 2.3.5 nämndes att LI101F 

kommer vara ansluten till STM-32 

kortet. Även om de har samma 

utseende på porten måste det ske en 

ändring i kabeln. Pin 2 av den ena 

änden som är transmitter måste 

anslutas till pin 3 av den andra änden 

som då är receiver. Samma sak gäller 

för pin 7 och 8. Pin 5 måste inte 

ändras då den är ground på båda 

änden. Figur 2.9 visar hur 

anslutningen är gjord. 

Figur 2.7. LI101F. 

Figur 2.9. Anslutningen i RS-232 kabeln. 

Figur 2.8. Bild på den modifierade 

DB25-kabeln. 

http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/xpressnet.pdf
http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/xpressnet.pdf
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3. Design/konstruktion 

Här beskriver jag processen av arbetet. Jag börjar med att definiera några ord som 

kommer användas under programmeringen. Detta för att förstå processen av 

programmeringen bättre. Sedan beskriva kort om funktionen som säkerhetsystemet 

kommer ha och om hur den kommer bete sig i STM32-kortet. Till sist kommer då det 

viktiga som är programkoden. Här kommer jag att endast visa och beskriva det viktiga 

delar av koden som har med RTOS att göra, hela koden finns annars i Bilaga A. 

3.1 Definiering av ord 
Här ger jag en kort definition av några ord som kommer användas under 

programmeringskodbeskrivningen för att underlätta beskrivningen. 

Bandel – den del av banan som ligger mellan två givare. Till exempel, mellan givare nr två 

och fyra ligger bandel-2-4. I programmet kommer denna bandel vara definierad med 

namnet RAIL_02_04 och anta värdet 0x24, alltså två nibble9. Detta används för att tilldela 

tågen en position. 

Riskzon – när de två tågen ligger på närliggande bandelar som delar samma givare. 

RAIL_04_06 antar värdet 0x64. Men varför inte 0x46? Jo, det är för att jag ska lättare 

jämföra nibblarna från de bandelar som tågen befinner sig i. När en av tågen ändrar 

position, kan jag jämföra deras första och andra nibble. Om en av nibblarna är identiska 

så delar bandelarna samma givare och tågen ligger på riskzonen.  

Tågstatus – status på tåget, om den är på eller av. Statusen kan antingen vara GO eller 

STOP. När den är GO så är tåget fri att köra. När den är STOPP så är tåget stoppad. 

3.2 Säkerhetsystemet 
Säkerhetsystemets funktion är som tidigare sagt att undvika krock mellan tågen. Den 

kommer att nerladdas till STM32-kortet och därifrån utföra följande uppgifter. 

Säkerhetsystemet kommer att hela tiden kolla om något av tågen passerat någon givare 

samt skicka stoppkommandon till loket om tågen ligger i riskzonen. 

Förutom säkerhetssystemet kommer det finnas ett styrsystem som då styr hastigheten 

på tågen. Den styrs då från joysticken. Vilket tåg man har valt samt hastighet på tågen 

kommer visas på LCD skärmen. 

Säg att blå tåget närmade sig det gröna tåget från baksidan. När detta händer stoppas blå 

tåget och inte bara det, utan styrningen av blå tåget blockeras också. Blå tåget får köra 

vidare och styras då det gröna tåget först kört vidare till en annan bandel. 

                                                           

9
 En nibble utgörs av en grupp om fyra bitar. En nibble kan alltså beskriva värdet av en 

hexadecimal från 0 till F. 
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3.3 Programkoden 
Jag kommer här att ta upp de delar av koden som är viktiga för beskrivning om hur 

µC/OS-II används. 

Programmet består av sex tasks. Fem tillhör programmet medans den sjätte är Idle 

tasken, som körs då inga andra tasks körs. Programkoden finns i en fil APP.C. En del av 

koden kommer finnas i detta avsnitt. Det resterande kod kommer finnas i Bilaga A. 

Den första taskens uppgift är att starta de andra yterliggare fyra tasks. Sedan finns det en 

task för varje pins, USART, joystick och LCD. 

För att underlätta detta kommer koden visas i form av listor och med referensnummer på 

höger sida av de elementen som jag kommer hänvisa till. Till exempel står L1.1(1) för 

”kolla på element 1 i Lista 1.1”. Efter varje beskrivning där jag tar upp en ny sak om 

µC/OS-II kommer jag att kommentera lite mer om µC/OS-II. 

Början av koden i APP.C visas i Lista 3.1. 

Lista 3.1 APP.C. 

 

#include <includes.h>    (1) 
 
#define  TASK_START_PRIO  0  (2) 
#define  TASK_PIN_PRIO    1 
#define  TASK_JOY_PRIO                  2 
#define  TASK_USART_PRIO               3 
#define  TASK_LCD_PRIO                  4 
 
#define  TASK_START_STK_SIZE          128  (3) 
#define  TASK_PIN_STK_SIZE            128 
#define  TASK_USART_STK_SIZE          128 
#define  TASK_JOY_STK_SIZE            128 
#define  TASK_LCD_STK_SIZE            512 
 
static  OS_STK        TaskStartStk[TASK_START_STK_SIZE];  (4) 
static  OS_STK        TaskPINStk[TASK_PIN_STK_SIZE]; 
static  OS_STK        TaskJoyStk[TASK_JOY_STK_SIZE]; 
static  OS_STK        TaskUSARTStk[TASK_USART_STK_SIZE]; 
static  OS_STK        TaskLCDStk[TASK_LCD_STK_SIZE]; 
 
static  OS_EVENT      *PIN_JOY_Loco4StatMbox;  (5) 
static  OS_EVENT      *PIN_JOY_Loco5StatMbox; 
 
static  OS_EVENT      *JOY_LCD_LocoChooseMbox; 
static  OS_EVENT      *JOY_LCD_Loco4SpeedMbox; 
static  OS_EVENT      *JOY_LCD_Loco5SpeedMbox; 
 
static  OS_EVENT      *JOY_USART_Loco4SpeedMbox; 
static  OS_EVENT      *JOY_USART_Loco5SpeedMbox; 
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L3.1(1) Här inkluderas andra filkoder som definierar flera variabler och funktioner 

som används i denna kod. Speciellt finns det filkoder från µC/OS-II. 

Filkoder från µC/OS-II finns att ladda ner från Micriums hemsida10. 

L3.1(2) Prioriteten för de olika tasks ges. 

µC/OS-II tillåter en att ha upp till 63 tasks [2]. Jag nämnde tidigare att µC/OS-II sköter 

multitaskingen. Om hur den utför den beror på information man ger till µC/OS-II. En av 

de saker man behöver tala om till µC/OS-II är prioriteten av de tasks man använder. I 

µC/OS-II är det den med lägsta prioritet nr som har högst prioritet. 

L3.1(3) Deklaration av storleken på de olika task-stacks. 

I µC/OS-II måste varje task tilldelas en stack i minnet där information om tasken sparas. 

På detta sätt kan vi veta vad tasken höll på att göra precis innan den avbröts när µC/OS-II 

skulle växla till en annan task. 

L3.1(4) Deklaration av de olika task-stacks där information om tasks kommer 

lagras. 

L3.1(5) Pekare till flera event deklareras. De beskrivs senare. 

µC/OS-II erbjuder flera olika sätt för tasks att kommunicera med varandra. En av dessa är 

mailboxes som jag kommer använda här. 

Koden för Main() visas i Lista 3.2. 

Lista 3.2 APP.C, main(). 

 
 

L3.2(1) Inaktiverar alla avbrott. 

                                                           

10
 http://micrium.com/ 

int  main (void){ 
   
  BSP_IntDisAll();    (1) 
   
  OSInit();     (2) 
 
  OSTaskCreate(TaskStart,    (3) 
               (void *)0,     
               &TaskStartStk[TASK_START_STK_SIZE - 1],   
               TASK_START_PRIO);     
   
  OSStart();      (4) 
} 

http://micrium.com/
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L3.2(2) Ett krav för att kunna använda µC/OS-II är anropningen av OSInit() innan 

man ska använda andra tjänster av µC/OS-II. OSInit() skapar Idle tasken. 

L3.2(3) Innan man börjar multitaska måste man skapa åtminstone en task. När 

man skapar en task, talar man om till µC/OS-II att den ska hanteras. Det 

skapas genom funktionen OSTaskCreate(). Den har fyra argument, den 

första är en pekare till taskens adress, i det här fallet TaskStart() tasken. 

Den andra argumenten är en pekare till ett värde som man vill skicka till 

tasken när den väl startas. I det här fallet skickar jag NULL eftersom 

TaskStart() inte kommer använda sig av en inparameter ändå. Det kunde 

ha varit vad som helst. Den tredje är pekare till toppen av task-stacken. 

Som sista argument är det prioriteten som tasken ska ha. 

L3.2(4) OSStart() anropas för att starta multitaskingen och ge kontrollen till µC/OS-

II. 

Koden för TaskStart() visas i Lista 3.3. 

Lista 3.3 APP.C, TaskStart(). 

 

L3.3(1) Startar igång funktioner för STM32-kortets Prototyping Area, USART, 

joystick samt LCD. OBS! detta startar inte andra tasks, utan konfigurerar 

och sätter igång portarna för användning. 

L3.3(2) Startar µC/OS-II:s System Tick. Detta måste alltid anropas efter OSStart(). 

Den sätter igång en timer som används för att hålla koll på tiden i STM32-

kortet. 

L3.3(3) Skapar events. Här skapas mailboxes som kommer användas för 

kommunikation mellan tasks. Koden för denna funktion finns i Lista 3.4. 

L3.3(4) Skapar tasks. Här skapas de andra fyra tasks. Koden för denna funktion 

finns i Lista 3.5. 

static  void  TaskStart (void *p_arg){ 
   
  BSP_Init();     (1) 
  OS_CPU_SysTickInit();    (2) 
 
  EventCreate();    (3) 
  TaskCreate();     (4) 
   
  while (1) {     (5) 
     
      OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10);   (6) 
       
  } 
} 
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L3.3(5) En task i µC/OS-II brukar vara en oändlig loop. 

L3.3(6) Argumenten i OSTimeDlyHMSM() står för de timmar, minuter, sekunder 

och millisekunder som man önskar att TaskStart() ska sova. 

OSTimeDlyHMSM() anropas för att tala om för µC/OS-II att TaskStart() är 

klar med sin exekvering och att den ska ge andra tasks en chans att 

exekveras. I det här fallet ska andra tasks med lägre prioritet få exekveras 

under 10 millisekunder. Efter dessa 10 millisekunder kommer TaskStart() 

att exekveras igen fr.o.m. raden som kommer efter OSTimeDlyHMSM(). 

Eftersom TaskStart() inte gör annat än att loopa, så kommer andra tasks 

alltid att exekveras. OBS! OSTimeDlyHMSM() måste alltid anropas minst en 

gång i en task, annars kommer de andra tasks med lägre prioritet aldrig få 

någon chans att exekveras. 

Det finns andra alternativ än OSTimeDlyHMSM(). OSTimeDly() gör i princip samma sak, 

men har i detta fall har den endast ett argument. Argumentet står istället för antal clock 

ticks. 

EventCreate() är en funktion som ser till att skapa mailboxar som kommer användas för 

kommunikationen mellan de olika tasks. 

Koden för EventCreate() visas i Lista 3.4. 

Lista 3.4 APP.C, EventCreate(). 

 

L3.4(1) Skapar två mailboxar. OSMboxCreate() returnerar en pekare till adressen 

av mailboxarna. En mailbox tillåter en task skicka en variabel till andra 

tasks. Dessa mailboxar kommer innehålla information om tågens status 

som nämndes innan detta avsnitt. En är för tåg nr 4 och den andra är för 

tåg nr 5. Dessa ska användas för kommunikationen mellan TaskPIN() och 

TaskJoy(). 

static void EventCreate (void){ 
   
  PIN_JOY_Loco4StatMbox = OSMboxCreate((void *)0);  (1) 
  PIN_JOY_Loco5StatMbox = OSMboxCreate((void *)0); 
   
  JOY_USART_Loco4SpeedMbox = OSMboxCreate((void *)0); (2) 
  JOY_USART_Loco5SpeedMbox = OSMboxCreate((void *)0); 
   
  JOY_LCD_LocoChooseMbox = OSMboxCreate((void *)0);  (3) 
  JOY_LCD_Loco4SpeedMbox = OSMboxCreate((void *)0);  (4) 
  JOY_LCD_Loco5SpeedMbox = OSMboxCreate((void *)0); 
   
} 
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L3.4(2) Skapar två till mailboxar. Dessa kommer innehålla information om tågens 

hastigheter och de ska användas för kommunikationen mellan TaskJoy() 

och TaskUSART(). 

L3.4(3) Skapar en mailbox. Denna kommer innehålla information om vilket tåg 

som joysticken för närvarande styr. Den används för kommunikationen 

mellan TaskJoy() och TaskLCD(). 

L3.4(4) Skapar två till mailboxar. Så som i L3.4(2) kommer dessa innehålla 

information om tågens hastigheter men i det här fallet ska de användas för 

kommunikationen mellan TaskJoy() och TaskLCD(). 

I µC/OS-II finns det fler sätt att kommunicera mellan tasks. Man kan använda sig av 

semaforer, kö-meddelanden eller flaggor. 

TaskCreate() är en funktion som ser till att skapa de ytterligare fyra tasks. 

Koden för TaskCreate() visas i Lista 3.5. 

Lista 3.5 APP.C, TaskCreate(). 

 

L3.5(1) Här skapas taskarna TaskPIN(), TaskJoy(), TaskUSART() och TaskLCD(). 

TaskPin() sköter läsningen av pinnarna. Den ser till att hålla koll på tågens position samt 

ser till att informera TaskJoy() om tågen ligger i riskzonen. Allt detta måste göras var 50e 

millisekund, annars riskerar man missa att något tåg som kört för snabbt passerat givaren. 

static  void  TaskCreate (void){ 
   
  OSTaskCreate(TaskPIN,    (1) 
               (void *)0, 
               &TaskPINStk[TASK_PIN_STK_SIZE - 1], 
               TASK_PIN_PRIO); 
     
  OSTaskCreate(TaskJoy, 
               (void *)0, 
               &TaskJoyStk[TASK_JOY_STK_SIZE - 1], 
               TASK_JOY_PRIO); 
   
  OSTaskCreate(TaskUSART, 
               (void *)0, 
               &TaskUSARTStk[TASK_USART_STK_SIZE - 1], 
               TASK_USART_PRIO); 
   
  OSTaskCreate(TaskLCD, 
               (void *)0, 
               &TaskLCDStk[TASK_LCD_STK_SIZE - 1], 
               TASK_LCD_PRIO); 
} 
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Koden för TaskPIN() visas i Lista 3.6. 

Lista 3.6 APP.C, TaskPIN(). 

 

L3.6(1) Variabler som ska användas i TaskPIN() deklareras. locoXstat, locoXpos och 

locoXpos_prev är tåg X:s status, nuvarande position respektive dåvarande 

position. Riskzone är ett boolean som talar om det finns risk för krock eller 

inte. 

L3.6(2) Variablerna får sina startvärden. Tågens status sätts till att de är i rörelse 

och de tilldelas sina startpositioner. 

L3.6(3) pin och pin_prev innehåller information om pinarnas nuvarande och 

dåvarande status. 

static  void  TaskPIN (void *p_arg){ 
   
  CPU_INT08U loco4stat;     (1) 
  CPU_INT08U loco5stat; 
  CPU_INT08U loco4pos; 
  CPU_INT08U loco5pos; 
  CPU_INT08U loco4pos_prev; 
  CPU_INT08U loco5pos_prev; 
   
  CPU_BOOLEAN riskzone; 
 
  loco4stat = GO;    (2) 
  loco5stat = GO; 
  loco4pos = RAIL_01_03; 
  loco5pos = RAIL_02_04; 
  loco4pos_prev = RAIL_01_03; 
  loco5pos_prev = RAIL_02_04; 
   
  char pin[16];     (3) 
  char pin_prev[16]; 
   
  while(1){ 
     
    for(int i = 0 ; i < 16 ; i++){    (4) 
      pin_prev[i] = pin[i]; 
      pin[i] = BSP_PIN_ReadPIN(i); 
      if((pin[i] == '1') && (pin_prev[i] != '1')){ 
        if(loco4stat == GO) 
          loco4pos = PIN_NewPos(loco4pos, i);  
        if(loco5stat == GO) 
          loco5pos = PIN_NewPos(loco5pos, i); 
      } 
    } 
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Lista 3.6 APP.C, TaskPIN(). (Fortsättning) 

 

L3.6(4) Undersöker statusen på pinarna. Om pin nr X ändrades från 0 till 1 betyder 

det att en av tågen har passerat givare X. Funktionern PIN_NewPos() ser 

till att uppdatera positionen av tågen. Detta uppdateras endast för de tåg 

vars status anger att de är i rörelse (=GO). 

L3.6(5) Här undersöks, med hjälp av de nuvarande positionerna, om tågen nu 

befinner sig i riskzonen eller inte. 

L3.6(6) Om tåg 4 har ändrat position utförs följande: 

– Om tåg 5 är igång och tågen ligger i riskzonen, betyder detta att tåg 4 

nästan kört ikapp tåg 5 och därför måste tåg 4 stoppas (=STOP). Detta 

måste då meddelas till TaskJoy() för att man inte ska kunna styra tåg 4. 

– Om tåg 5 hade stoppats och tågen inte längre ligger i riskzonen, betyder 

    riskzone = ((loco4pos & 0xF0u) == (loco5pos & 0xF0u)) || (5) 
                ((loco4pos & 0x0Fu) == (loco5pos & 0x0Fu)); 
 
    if(loco4pos != loco4pos_prev){   (6) 
      if(loco5stat == GO && riskzone){ 
        loco4stat = STOP; 
        OSMboxPost(PIN_JOY_Loco4StatMbox, (void *)STOP); 
      } 
       
      if(loco5stat == STOP && !riskzone){ 
        loco5stat = GO; 
        OSMboxPost(PIN_JOY_Loco5StatMbox, (void *)GO); 
      } 
    } 
     
    if(loco5pos != loco5pos_prev){   (7) 
      if(loco4stat == GO && riskzone){ 
        loco5stat = STOP; 
        OSMboxPost(PIN_JOY_Loco5StatMbox, (void *)STOP); 
      } 
       
      if(loco4stat == STOP && !riskzone){ 
        loco4stat = GO; 
        OSMboxPost(PIN_JOY_Loco4StatMbox, (void *)GO); 
      } 
    } 
    loco4pos_prev = loco4pos;    (8) 
    loco5pos_prev = loco5pos; 
     
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 50);   (9) 
  } 
} 
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detta att tåg 4 har kört längre bort från tåg 5 och därför sätts tåg 5 igång 

(=GO). Detta måste då meddelas till TaskJoy() för att man ska åter igen 

kunna styra tåg 5.  

Här användess funktionen OSMboxPost() för att lämna ett meddelande i mailboxen. De 

två argumenten är pekare till adressen av mailboxen som ska innehålla meddelandet 

respektive pekare till adressen av meddelandet som ska finnas i mailboxen. 

L3.6(7) Samma som L3.6(6) gäller här, bara att tågen är ombytta. 

L3.6(8) De dåvarande positionerna uppdateras. 

L3.6(9) Samma sak som i L3.3(6) måste TaskPIN() anropa OSTimeDlyHMSM() för 

att tasks med lägre prioritet ska kunna ha en chans att exekveras. Här 

kommer TaskPIN() att sova under 50 millisekunder. När denna tid passerat 

exekveras TaskPIN() igen fr.o.m. raden precis under OSTimeDlyHMSM(). 

Här ser vi ett bra exempel på hur µC/OS-II kan användas för att läsa givarna hela tiden 

med 50 millisekunders mellanrum. Om pinarna skulle undersökas mellan större 

tidsintervall skulle vi riskera att missa tågens passerande och krock skulle kunna uppstå. 

TaskJoy() sköter läsningen av joysticken. Det är härifrån tågens styrning sker. När 

joysticken skjuts till vänster väljs tåg nr 4, till höger väljs tåg nr 5. När joysticken skjuts 

uppåt eller neråt höjs eller sänks den valda tågens hastighet. Den ser till att informera 

TaskUSART() om instruktioner som ska skickas till tågbanan. Den ska också informera 

TaskLCD() om tågens nuvarande hastighet samt vilket tåg som håller på att styras. 

Koden för TaskJoy() visas i Lista3.7. 

Lista 3.7 APP.C, TaskJoy(). 

 

static  void  TaskJoy (void *p_arg){ 
   
  CPU_INT08S   *msg;    (1) 
   
  CPU_BOOLEAN  joy;    (2) 
  CPU_BOOLEAN  joy_prev; 
   
  CPU_BOOLEAN  loco; 
  CPU_BOOLEAN  loco4stat; 
  CPU_BOOLEAN  loco5stat; 
   
  CPU_INT08S   loco5speed; 
  CPU_INT08S   loco4speed; 
   
  loco = LOCO5;    (3) 
  loco4stat = GO; 
  loco5stat = GO; 
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Lista 3.7 APP.C, TaskJoy(). (Fortsättning) 

 

L3.7(1) Pekare till meddelanden som tas emot deklareras. 

L3.7(2) Variabler som ska användas i TaskJoy() deklareras. Dessa kommer 

innehålla information joystickens nuvarande samt dåvarande position, det 

nuvarande tåget som styrs, tågstatusen och tåghastigheterna. 

L3.7(3) Variablerna tilldelas sina startvärden. Tåg 5 är det nuvarande tåget som 

styrs. Båda tågstatusen sätts till igång (=GO) och hastigheterna till noll. 

L3.7(4) Den dåvarande positionen av joysticken är i normalt läge, alltså orörd. 

L3.7(5) joy tilldelas joystickens nuvarande position. Funktionen BSP_Joy_GetPos() 

returnerar joystickens nurvarande position. 

  loco4speed = 0; 
  loco5speed = 0; 
  
 joy_prev = BSP_JOY_NONE;    (4) 
  
 while (1) { 
     
    joy = BSP_Joy_GetPos();    (5) 
     
    msg = OSMboxAccept(PIN_JOY_Loco4StatMbox);  (6) 
    if(msg != (void *)0){ 
      loco4stat = (int)msg; 
      if(loco4stat == STOP){ 
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco4SpeedMbox, (void *)(0 ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco4SpeedMbox, (void *)(0 ^ 0xF)); 
      } 
      else{ 
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco4SpeedMbox, (void *)(loco4speed ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco4SpeedMbox, (void *)(loco4speed ^ 0xF)); 
      } 
    } 
    msg = OSMboxAccept(PIN_JOY_Loco5StatMbox);  (7) 
    if(msg != (void *)0){ 
      loco5stat = (int)msg; 
      if(loco5stat == STOP){ 
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco5SpeedMbox, (void *)(0 ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco5SpeedMbox, (void *)(0 ^ 0xF)); 
      } 
      else{ 
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco5SpeedMbox, (void *)(loco5speed ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco5SpeedMbox, (void *)(loco5speed ^ 0xF)); 
      } 
    } 
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Lista 3.7 APP.C, TaskJoy(). (Fortsättning) 

 

L3.7(6) Här undersöks om meddelande från TaskPIN() angående tåg nr 4 finns att 

hämta. I L3.6(6) finns beskrivet att informationen meddelandet innehåller 

är statusen på tåg nr 4. 

Om meddelande finns att hämta utförs följande: 

Statusen sparas i TaskJoy():s variabel loco4stat. 

– Om statusen är STOP, betyder det att tåg nr 4 kört för nära tåg nr 5, 

därför måste tåg nr 4 stoppas. Detta måste då meddelas till TaskUSART() 

genom att skicka hattigheten noll som meddelande. Meddelande 

innehållande samma information skickas till TaskLCD(). 

– Om statusen är GO, betyder det att tåg nr 5 kört vidare så att tågen inte 

längre ligger i riskzonen, därför måste tåg nr 4 sättas igång. Detta måste då 

meddelas till TaskUSART() genom att skicka den dåvarande hastighet som 

meddelande. Meddelande innehållande samma information skickas till 

TaskLCD(). 

Här användes funktionen OSMboxAccept() för att kolla om det fans ett meddelande samt 

för att hämta medellandet. När meddelandet väl hämtats, rensar mailboxen. 

L3.7(7) Samma som L3.7(6) gäller här, bara att tågen är ombytta. 

L3.7(8) Här undersöks om joysticken skjutits till vänster. Om det hänt och det 

nuvarande styrda tåget är tåg nr 4, så ändras det nuvarande styrda tåget 

till tåg nr 5. Detta meddelas till TaskLCD() genom att skicka informationen 

om vilket tåg som nu stys. 

L3.7(9) Här undersöks om joysticken skjutits till höger. Om det hänt och det 

nuvarande styrda tåget är tåg nr 5, så ändras det nuvarande styrda tåget 

till tåg nr 4. Detta meddelas till TaskLCD() genom att skicka informationen 

om vilket tåg som nu stys. 

     
    if (joy == BSP_JOY_LEFT && joy_prev != BSP_JOY_LEFT && loco == LOCO4){           (8) 
        loco = LOCO5; 
        OSMboxPost(JOY_LCD_LocoChooseMbox, (void *)LOCO5); 
    } 
 
    if (joy == BSP_JOY_RIGHT && joy_prev != BSP_JOY_RIGHT && loco == LOCO5){     (9) 
        loco = LOCO4; 
        OSMboxPost(JOY_LCD_LocoChooseMbox, (void *)LOCO4); 
    } 
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Lista 3.7 APP.C, TaskJoy(). (Fortsättning) 

 

    if (joy == BSP_JOY_UP && joy_prev != BSP_JOY_UP) {  (10) 
       
      if(loco == LOCO5 && loco5stat == GO){ 
        loco5speed++;  
        if (loco5speed > 14) 
          loco5speed = 14; 
         
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco5SpeedMbox, (void *)(loco5speed ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco5SpeedMbox, (void *)(loco5speed ^ 0xF)); 
      } 
 
      if(loco == LOCO4 && loco4stat == GO){ 
        loco4speed++;  
        if (loco4speed > 14) 
          loco4speed = 14; 
         
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco4SpeedMbox, (void *)(loco4speed ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco4SpeedMbox, (void *)(loco4speed ^ 0xF)); 
      } 
       
    } 
 
    if (joy == BSP_JOY_DOWN && joy_prev != BSP_JOY_DOWN) { (11) 
       
      if(loco == LOCO5 && loco5stat == GO){ 
        loco5speed--;  
        if (loco5speed < 0) 
          loco5speed = 0; 
         
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco5SpeedMbox, (void *)(loco5speed ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco5SpeedMbox, (void *)(loco5speed ^ 0xF)); 
      } 
       
      if(loco == LOCO4 && loco4stat == GO){ 
        loco4speed--;  
        if (loco4speed < 0) 
          loco4speed = 0; 
         
        OSMboxPost(JOY_USART_Loco4SpeedMbox, (void *)(loco4speed ^ 0xF)); 
        OSMboxPost(JOY_LCD_Loco4SpeedMbox, (void *)(loco4speed ^ 0xF)); 
      } 
    } 
                 
    joy_prev = joy;    (12) 
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100);   (13) 
  } 
} 
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L3.7(10) Här undersökt om joysticken skjutits uppåt. Om så är fallet utförs följande: 

- Om det nuvarande styrda tåget är tåg nr 5 och den är igång (=GO), höjs 

hastigheten med ett steg. Hastigheten kontrolleras för att den inte passera 

hastighetsteget 14. Detta måste sedan meddelas till TaskUSART() genom 

att skicka hastigheten som meddelande. Samma information skickas till 

TaskLCD(). 

– Samma sak utförs för tåg nr 4. 

L3.7(11) Här undersökt om joysticken skjutits neråt. Om så är fallet utförs följande: 

- Om det nuvarande styrda tåget är tåg nr 5 och den är igång (=GO), sjunks 

hastigheten med ett steg. Hastigheten kontrolleras för att den inte passera 

hastighetsteget 0. Detta måste sedan meddelas till TaskUSART() genom att 

skicka hastigheten som meddelande. Samma information skickas till 

TaskLCD(). 

– Samma sak utförs för tåg nr 4. 

L3.7(12) Dåvarande joystick positionen uppdateras. 

L3.7(13) Tasken sover i 100 millisekunder. 

TaskUSART() sköter skickandet av instruktionsdata till tågbanan. Den körs 10 gånger per 

sekund för att se om något meddelande med information tagits emot. 

Koden för TaskUSART() visas i Lista 3.8. 

Lista 3.8 APP.C, TaskUSART(). 

 

L3.8(1) Här undersökts om meddelande från TaskJoy() angående tåg nr 4 finns att 

hämta. I L3.7(6) finns beskrivet att informationen meddelandet innehåller 

är hastigheten som tåg nr 4 ska ha. 

static  void  TaskUSART (void *p_arg){ 
   
  CPU_INT08S *msg; 
   
  while(1){ 
     
    msg = OSMboxAccept(JOY_USART_Loco4SpeedMbox);  (1) 
    if(msg != (void *)0) 
      USART_SpeedOp(LOCO4,(int)msg ^ 0xF); 
     
    msg = OSMboxAccept(JOY_USART_Loco5SpeedMbox); 
    if(msg != (void *)0) 
      USART_SpeedOp(LOCO5,(int)msg ^ 0xF); 
     
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 100); 
  } 
} 
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Om meddelande finns att hämta, skickas den vidare via USART med hjälp 

av funktionen USART_SpeedOp(). Första argumenten är det tåg som ska 

skickas instruktioner till och det andra argumenten är det hastigheten som 

tåget skall ha. 

Det samma gäller gör tåg nr 5. 

TaskLCD() sköter visningen av information på LCD:n. Där ska visas information vilket tåg 

som nu styrs samt information om vilka hastigheter de har. Tasken körs fyra gånger per 

sekund eftersom det inte är så kritisk att få informationen på LCD:n i tid. 

Kod för TaskLCD() visas i Lista 3.9. 

Lista 3.9 APP.C, TaskLCD(). 

 

L3.9(1) Undersöker om meddelande från TaskJoy() innehållande information om 

det nuvarande styrda tåget. Om meddelande finns, hämtas den och skrivs 

ut på LCD skärmen. 

L3.9(2) Undersöker om meddelande från TaskJoy() innehållande information om 

hastigheten som tåg nr 4 har. Om meddelande finns, hämtas den och 

skrivs ut på LCD skärmen. 

L3.9(3) Undersöker om meddelande från TaskJoy() innehållande information om 

hastigheten som tåg nr 5 har. Om meddelande finns, hämtas den och 

skrivs ut på LCD skärmen. 

 

static  void  TaskLCD (void *p_arg){ 
   
  CPU_INT08S  *msg; 
   
  while (1) { 
     
    msg = OSMboxAccept(JOY_LCD_LocoChooseMbox);  (1) 
    if(msg != (void *)0) 
      LCD_Loco((int)msg); 
     
    msg = OSMboxAccept(JOY_LCD_Loco4SpeedMbox);  (2) 
    if(msg != (void *)0) 
      LCD_Loco4Speed((int)msg ^ 0xF); 
     
    msg = OSMboxAccept(JOY_LCD_Loco5SpeedMbox);  (3) 
    if(msg != (void *)0) 
      LCD_Loco5Speed((int)msg ^ 0xF); 
     
    OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 250); 
  } 
} 
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4. Resultat 
Programkoden laddades ner till STM32-kortet och testades på tågbanan. Resultatet blev 

som förväntat. Tågen kunde köras i olika hastigheter och kritiska scenarion ställdes fram. 

Den mest kritiska delen var att tåget skulle hinna stanna i den kortaste bandelen som låg 

mellan givare 3 och 5. Här stod då det ena tåget stilla precis efter givare 5 och det andra 

tåget körde med full fart och när den passerade givare 3, hann den stanna 1-2 cm bakom 

det stillastående tåget. På Bilaga B kan några bilder av tågbanan samt STM32-kortet ses. 

5. Slutsatser  
Resultatet av arbetet visar hur användbar µC/OS-II är när det gäller att programmera 

tidskritiska säkerhetsystem. Jag är glad att jag nådde målet med arbetet och att jag kunde 

använda mina kunskaper om programmering i praktiken. 

Arbetet har dock inte varit problemfritt. Men tack vare min handledare kunde problemen 

lösas. Ett problem uppstod när det gällde kommunikation med tågbanan, det visade sig 

att LI101F gränssnittet var skadad. Ett nytt sådan fick köpas. Ett annat problem var 

RS232-kabeln då jag inte visste vilka pinnar som behövdes för kommunikationen. 

Arbetet har varit väldigt lärorikt för mig, då jag inte programmerat mycket i C förut. Det 

har också varit intressant att lära mig om µC/OS-II. 

Angående säkerhetsystemprogrammet så kunde den innehållit fler funktioner. Det som 

programmerades för detta arbete var ganska begränsad. Tågen var inte tillåtna att backa 

samt växlarna mellan inre och yttre banan användes inte. 
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Bilaga 1 – Resterande programkod från APP.C 
I denna bilaga finns kod till de funktioner som användes i kapitel 3. 

USART_SpeedOp() är en funktion som ser till att skicka instruktionsdata ut genom USART-

porten. Det första argumentet är adressen till tåget som ska styras. Det andra argumentet är 

det hastighet som tåget ska ha. 

Koden för USART_SpeedOp() visas i Lista A.1. 

Lista A.1 APP.C, USART_SpeedOp(). 

 

LCD_Loco4Speed() är en funktion som ser till att skriva ut information om hastigheten för tåg 

nr 4 i skärmen. Argumentet är det värde som ska skrivas ut, i detta fall tåghastigheten. 

Koden för LCD_Loco4Speed() visas i Lista A.2. 

Lista A.2 APP.C, LCD_Loco4Speed(). 

 

LCD_Loco5Speed() är en funktion som ser till att skriva ut information om hastigheten för tåg 

nr 5 i skärmen. Argumentet är det värde som ska skrivas ut, i detta fall tåghastigheten. 

Koden för LCD_Loco5Speed() visas i Lista A.3. 

static void LCD_Loco4Speed (CPU_INT08S msg){ 
   
  GLCD_SetFont(&Terminal_9_12_6, BLACK, WHITE); 
  GLCD_SetWindow(66,26,106,36); 
  printf("\r   %d  ",(int)msg); 
   
} 

void USART_SpeedOp(CPU_INT08U loco, CPU_INT08S speed){ 
   
var = speed + 1 + 0x80; 
   
  USART2_SendPack((CPU_INT08U[]){0xE4, 
                  0x10, 
                  0x00, 
                  loco, 
                  var, 
                  0xE4 ^ 0x10 ^ 0x00 ^ loco ^ var}); 
} 
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Lista A.3 APP.C, LCD_Loco5Speed(). 

 

LCD_Loco() är en funktion som ser till att skriva ut en liten skylt till LCD skärmen, som talar om 

vilket tåg som håller på att styras. 

Koden för LCD_Loco() visas i Lista A.4. 

Lista A.4 APP.C, LCD_Loco(). 

 

 

 

 

 

 

 

static void LCD_Loco (CPU_INT08S msg){ 
   
  if(msg == LOCO5){ 
    GLCD_SetFont(&Terminal_9_12_6, WHITE, BLACK); 
    GLCD_SetWindow(24,15,64,25); 
    printf("\r Loco5 "); 
   
    GLCD_SetFont(&Terminal_9_12_6, BLACK, WHITE); 
    GLCD_SetWindow(66,15,106,25); 
    printf("\r Loco4 "); 
  } 
  else{ 
    GLCD_SetFont(&Terminal_9_12_6, BLACK, WHITE); 
    GLCD_SetWindow(24,15,64,25); 
    printf("\r Loco5 "); 
   
    GLCD_SetFont(&Terminal_9_12_6, WHITE, BLACK); 
    GLCD_SetWindow(66,15,106,25); 
    printf("\r Loco4 "); 
  } 
} 

static void LCD_Loco5Speed (CPU_INT08S msg){ 
   
  GLCD_SetFont(&Terminal_9_12_6, BLACK, WHITE); 
  GLCD_SetWindow(24,26,64,36); 
  printf("\r   %d  ",(int)msg); 
   
} 
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PIN_NewPos() är en funktion som ser till att returnera den nuvarande positionen beroende på 

viktet förra positionen var samt vilket pin som tåget passerat. Det första argumentet är gamla 

positionen och det andra argumentet är det pin som detekterat ett passerande tåg. Hela 

koden tas inte med p.g.a. den är för långt. Den följer i alla fall samma mönster som visas. 

Koden för PIN_NewPos() visas i Lista A.5. 

Lista A.5 APP.C, PIN_NewPos(). 

 

static CPU_INT08U PIN_NewPos (CPU_INT08U oldpos, CPU_INT08U pin){ 
   
  CPU_INT08U newpos = oldpos; 
   
  switch(pin){ 
  case 0: 
    switch(oldpos){ 
    case RAIL_01_03: 
      newpos = RAIL_01_14; 
      break; 
    case RAIL_01_04: 
      newpos = RAIL_01_14; 
      break; 
    case RAIL_01_14: 
      newpos = RAIL_01_03; 
      break; 
    } 
    break; 
  case 1: 
    switch(oldpos){ 
    case RAIL_02_04: 
      newpos = RAIL_02_13; 
      break; 
    case RAIL_02_13: 
      newpos = RAIL_02_04; 
      break; 
    } 
. 
. 
. 
  case 15: 
    switch(oldpos){ 
    case RAIL_07_16: 
      newpos = RAIL_16_00; 
      break; 
    case RAIL_16_00: 
      newpos = RAIL_07_16; 
      break; 
    } 
    break; 
  } 
  return (newpos); 
} 
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Bilaga 2 – Bilder på tågbanan samt STM32-kortet 
I denna bilaga finns tre bilder över den färdiganslutna tågbanan samt STM32-kortet: 
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