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Abstract 
 

The Anybus CompactCom modules are today using the Anybus NP30 processor. These 

modules are used for communication between industrial machines and larger network 

protocols. The communication loads on these systems are increasing every day and the 

limiting factor for the system is the processor. 

 

HMS, the company that develops the Anybus CompactCom, has shown interest for a 

benchmark test between the old processor and a new processor, ARM Cortex-M3. This 

project includes that benchmark. To be able to get results that reflect reality a test 

environment was created to simulate Anybus CompactCom conditions. This test 

environment was achieved by porting HMS operating system to ARM Cortex-M3 and using 

it combined with a simulated load. The load consists of a number of processes and Ethernet 

traffic. 

 

The results of the benchmark show that the two processors have different strengths. ARM 

Cortex-M3 is faster at calculating functions while Anybus NP30 has better support for both 

Ethernet and external memory. 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Anybus NP30 är den processor som används i Anybus CompactCom moduler. Modulerna 

används till kommunikation mellan industrimaskiner och större nätverksprotokoll. 

Hastighetsstandarden för denna slags kommunikation precis som för all annan 

kommunikation ökar ständigt och för inbyggda system med tunga nätverksprotokoll är det 

processorn som begränsar.  

 

HMS, företaget som utvecklar Anybus CompactCom, har visat intresse för en prestanda-

jämförelse med en ny processor, ARM Cortex-M3. Projektet innefattar denna jämförelse. 

För att kunna ge en relevant bild av jämförelsen har den gjorts i en testmiljö som ska 

återspegla den som Anybus CompactCom modulerna arbetar i. Denna testmiljö har uppnåtts 

genom att HMS operativsystem har portats till ARM Cortex-M3 och använts tillsammans 

med en last. Lasten består av ett antal processer och Ethernet-trafik.  

 

Resultatet av jämförelsen visar att ARM Cortex-M3 och Anybus NP30 har olika styrkor. 

ARM Cortex-M3 är snabbare på beräkningar, medan fördelar med Anybus NP30 är bättre 

nätverkshantering och bättre stöd för externt minne. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

I dagsläget är det hela tiden relevant att ligga i täten av utvecklingen för att inte hamna efter i den 

hårda konkurrensen. Detta gäller oavsett bransch och inte minst inom området som rör det här 

projektet – teknikbranschen. Med en ständig utveckling av hårdvaruprodukter gäller det att hela tiden 

ha kontroll på de senaste produkterna både för att optimera prestanda samtidigt som priset ska hållas 

nere. Precis som övriga teknikföretag vill därför även uppdragsgivaren, HMS Industrial Networks, 

vara med och testa nya produkter.  

HMS Industrial Networks är ett världsledande företag inom kommunikationsteknik för automations-

utrustning. Företaget erbjuder lösningar för att ansluta enheter till större nätverksprotokoll samt 

möjlighet för trafik mellan olika industriella nätverksprotokoll.  

Med nya överföringsprotokoll som har hand om större mängd data ställs högre krav på prestandan. På 

grund av detta är det för HMS relevant att jämföra deras befintliga lösningar med nya. I det här fallet 

har uppdragsgivaren visat intresse för att testa en ny processorkärna, ARM Cortex-M3. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet går ut på att ta reda på hur processorn ARM Cortex-M3 står sig mot HMS 

egenutvecklade processor Anybus NP30 och ifall ARM Cortex-M3 är en tänkbar processor till 

framtida lösningar.  

Projektgruppen ska även få en djupare förståelse för hur ett realtidsoperativsystem fungerar. 

1.3 Mål 

Projektets mål är att porta HMS egenutvecklade operativsystem och jämföra prestandan mellan 

processorn ARM Cortex-M3 och Anybus NP30 med hjälp av en testapplikation som även den ska tas 

fram. 

Utöver jämförelsen innefattar även projektet en fördjupning inom realtidsoperativsystem. 

1.4 Kravspecifikation 

Krav som måste uppfyllas för att prestandatesterna ska kunna visa ett relevant resultat är att: 

 Testapplikationen måste innehålla en belastning, belastningen ska vara eller kunna jämföras 

med ett aktivt nätverksprotokoll. 

 Funktionaliteten i operativsystemet och nätverksprotokollet ska vara oförändrad. 

1.5 Avgränsningar 

Av de två plattformar som mjukvaran kommer köras på är den första en Anybus CompactCom modul 

på ett av HMS egenutvecklat testkort.  Den andra är ett utvecklingskort, DK-LM3S9B96, av märket 

Stellaris
1
. De här två plattforrmar finns tillgängliga och behöver inte modifieras för projektets mål.  

                                                      
1
 En produktfamilj av mikrostyrenheter framtagen av Luminary Micro, ett Texas Instruments ägt företag. 
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2 Bakgrund 

2.1 Processorerna 

Processorerna som berörs av detta projekt är anpassade för inbyggda system. Under styckena 2.1.1 

och 2.1.2 presenteras de båda processorerna och under stycket 2.1.3 görs en jämförelse av dem. 

2.1.1 Anybus NP30 

HMS egenutvecklade processor Anybus NP30, som fortsättningsvis 

kommer att benämnas NP30, är en högpresterande nätverksprocessor. 

Byggd på processorarkitekturen RISC och med gränssnitt för bland annat 

Profibus, Ethernet och CAN samt internt RAM- och Flash-minne vilket 

gör NP30 mycket lämpad som kommunikationsprocessor. Kombinera 

detta med att processorn utmärker sig med att ha en chipyta på endast 

10x10mm vilket ger en processor som mer kan ses som ett komplement 

till ett existerande system än en huvudprocessor. Utöver sin lilla storlek är 

även processorn energisnål.  

Detta ger processorn stora möjligheter där det antingen är platsbrist eller 

begränsningar på ström, något som gör den till en utmärkt processor för 

tuffa industrimiljöer. 

 

Figur 1: Anybus NP30 

2.1.2 ARM Cortex-M3 

Följande stycke som behandlar ARM Cortex-familjen är hämtat från Texas 

Instruments hemsida [1]. ARM Cortex-M3, som fortsättningsvis kommer att 

benämnas Cortex-M3, är en processorkärna som är utvecklad av ARM Ltd. 

Cortex är en egen familjegrupp inom ARM som har tre typer av kärnor som 

betecknas med A, M eller R. De här tre är framtagna och anpassade för olika 

tillämpningsområden. Det finns också flera varianter på tre olika kärnorna 

som är framtagna för att ge större valmöjligheter. På nästa sida följer en kort 

beskrivning av de olika varianterna samt exempel på användningsområden.  

 

 

Figur 2: LM3S9B96 

Cortex-A 

 Den kraftfullaste av de tre varianterna med en klockfrekvens på upp till 2 GHz. 

 Anpassad för att köra de mest krävande operativsystemen för inbyggda system. 

 Kan till exempel användas i smartphones och mediacentraler. 

Cortex-R 

 Den varianten som främst är anpassad för realtidsapplikationer. 

 Har höga krav på snabba responstider. 

 Kan till exempel användas till bromssystem. 

Cortex-M 

 Är framtagen för att kunna säljas till ett lågt pris. 

 Har en låg energiförbrukning. 

 Kan till exempel användas till industriella styrsystem. 
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ARM tillverkar endast själva kärnan som sedan andra tillverkare får köpa licens för att använda och 

bygga vidare på. Detta leder till att det finns en rad tillverkare som använder sig av ARM-kärnan i 

sina produkter. Tillverkaren lägger sedan till minne, in-/utgångar, klocka samt annan kringutrustning 

för att färdigställa processorn efter egna önskemål. Att det finns flera som bygger vidare på ARM-

kärnan ger ett brett utbud av produkter. En bild på hur uppdelning mellan ARM och sluttillverkaren 

ser ut illustreras i Figur 3.  

 

Figur 3: Överblick av en CPU baserad på Cortex-M3 

Den processor som har använts i det här projektet bygger på Cortex-M3, heter LM3S9B96 och är 

utvecklad av Luminary Micro. Den är alltså av typen M och följer de kriterierna som beskrivs ovan. 

Lite kort information om dess specifikationer beskrivs i Tabell 1. Processorn har också hårdvarustöd 

för en rad olika komponenter som beskrivs närmre under stycke 2.2.2. 

2.1.3 Jämförelse 

För att inleda jämförelsen finns det först en tabell där hårdvaruspecifikationen ställs mot varandra. 

Priset jämförs inte eftersom det inte anses lämpligt på grund av NP30 beställs serietillverkad medan 

Cortex-M3 har beställts i ett exemplar och dessutom på ett utvecklingskort
2
.  

Tabell 1: Teknisk jämförelse mellan ARM Cortex-M3 och Anybus NP30 

 ARM Cortex-M3 (LM3S9B96) Anybus NP30 

Klockfrekvens 100 MHz 96 MHz 

Ordlängd 32 bitar 16/32 bitar 

RAM-minne 96 kB 28 kB 

Flash-minne 256 kB 128 kB 

Instruktionscache - 4 x 1 kB 

Ethernet-buffert 2 kB (max 31 paket) 16 paket x 1536 B 

Processorarkitektur RISC RISC 

 

En sak som skiljer Cortex-M3 från NP30 är att Cortex-M3 har hårdvarustöd för division samt att den 

kan utföra multiplikation på en klockcykel med hjälp av dess THUMB-2-instruktioner. 

  

                                                      
2
 Utvecklingskort med CPU och annan kringutrustning som ska vara lätt att komma igång med. 
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Minnesadressering 
En intressant variabel när det gäller minnesadressering är hur processorerna hanterar datamängder 

vars startadress inte är justerad till jämna ord
3
, engelsk motsvarighet för detta är unaligned, eller 

aligned om det är justerat. Problemet för Cortex-M3 är att instruktionerna STM
4
 och LDM

5
 inte 

fungerar om datamängderna inte är justerade till jämna 32-bitars minnesadresser. Det som kan göras 

om de inte är justerade är att försöka justera dem, i bästa fall går det att genomföra. Annars blir det ett 

fall där antingen enbart källadressen eller destinationsadressen går att justera. Detta gör att STM och 

LDM inte kan användas vilket gör att kopieringen går långsammare. De två olika möjligheterna leder 

till att minneskopieringen blir uppdelad i olika fall beroende på hur adresserna är justerade, att ta fram 

vilket fall som gäller vid varje anrop av funktionen gör att kopieringstiden ökar. 

Nätverksfunktionalitet 
Cortex-M3 har en Ethernet-buffert på 2 kB fördelade på max 31 paket, motsvarande har NP30 en 

buffert på 16 paket á 1536 B. En annan nackdel med Cortex-M3 är hur samverkan mellan processor 

och Ethernet-bufferten fungerar. NP30 är uppbyggd på ett sätt där Ethernet-bufferten är direktlänkad 

till det interna RAM-minnet. Mottagna paket sparas därmed direkt på minnet utan att processorn 

behöver behandla dem. För Cortex-M3 är inte Ethernet-bufferten direktlänkad till det interna RAM-

minnet. Detta leder till att paket måste hämtas manuellt ord för ord från bufferten genom ett 32-bitars 

register.  

Extern minneshantering 
När ett externt minne ska användas för kodexekvering till Cortex-M3 uppstår det två problem. Det 

första är att exekveringstiden försämras med en faktor tio. Detta beror delvis på att processorn inte har 

någon instruktionscache och delvis att den externa bussen helt enkelt inte är tillräckligt snabb. Det 

andra problemet är att det inte finns något stöd för brytpunkter i minnesarean för EPI-anslutet minne 

vilket försvårar felsökning.  

2.2 Plattformarna 

2.2.1 Anybus CompactCom 

Anybus CompactCom, Anybus-CC, är en produktfamilj av kommunikationsmoduler designade för att 

integreras i industrimaskiner. Modulerna innehåller ett fullständigt industriellt nätverksgränssnitt och 

har som uppgift att sammankoppla maskin med nätverksprotokoll utan att behöva ändra hård- eller 

mjukvaran hos maskinen och oberoende av vilket nätverksprotokoll som används.  

Anybus-CC modulerna använder NP30 processorn, en av projektets två processorer som behandlas i 

stycke 2.1.1. Skillnaden mot den andra plattformen, DK-LM3S9B96, är att denna inte har någon extra 

kringutrustning utöver det fysiska nätverksgränssnittet.  

  

                                                      
3
 Engelska ”word”, 32 bitar för Cortex-M3 och 16 bitar för NP30. 

4
 STM – Store Multiple, en assemblerinstruktion för att spara flera registervärden till minnet 

5
 LDM – Load Multiple, en assemblerinstruktion för att hämta mer än en ordlängd från minnet till register 
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2.2.2 DK-LM3S9B96 

Under projektets gång användes ett utvecklingskort, DK-LM3S9B96, som visar upp en stor del av den 

potential som processorn Cortex-M3 har. Kortet är utrustat med en hel del kringutrustning såsom 

10/100 Ethernet, Micro SD-läsare, JTAG och en 3.5” tryckkänslig LCD.  

Det finns också en EPI-anslutning som det går att ansluta externa kort till. Exempel på expansionskort 

är kort utrustade med extra FLASH- och RAM-minne. Figur 4 visar all kringutrustning som finns 

tillgänglig på utvecklingskortet. Att det finns många monterade komponenter gör det lättare att testa 

olika funktioner. Det finns exempelkod att hämta från Luminary Micros hemsida [2] för att testa de 

olika komponenterna. Kodexemplena gör det lätt att komma igång och experimentera med 

plattformen. Koden är sedan bra att utgå från när det är dags att skriva egen kod.  

 

Figur 4: DK-LM3S9B96 
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2.3 Realtidsoperativsystem 

Detta avsnitt behandlar vad ett realtidsoperativsystem är och hur dess olika delar fungerar. De två 

böcker, ”Operating System Concepts” [3] och ”Real-Time Concepts For Embedded System” [4], är 

bra böcker inom ämnet. I böckerna finns mycket av faktan till detta avsnitt, beskriven i mer detalj.  

Ett operativsystem är ett lager mellan hårdvaran och 

applikationsprogrammen. Applikationen kan därför 

skrivas till operativsystemet istället för att skriva det 

direkt till olika hårdvara. Detta underlättar avsevärt för de 

som skriver applikationerna. Istället för att 

applikationsprogrammeraren ska anpassa sin kod till 

hårdvaran är det operativsystemet som sköter 

behandlingen mellan hårdvara och applikation. 

Operativsystemet kompletteras sedan med drivrutiner för 

att de komponenter som ska användas ska stödjas av 

operativsystemet.  

Hårdvara

Operativsystem

Applikationer

Användare

 

Figur 5: Operativsystemets funktion 

Realtidsoperativsystem kallas det operativsystem som används till realtidssystem och förkortas RTOS 

(Real Time Operating System).  Ett RTOS används när det är höga krav på att responstiden ska vara så 

kort som möjligt. Målet är att om något i ett system sker ska det behandlas och utföras direkt. Detta är 

dock inte möjligt eftersom det alltid finns någon form av responstid, även om det bara handlar om 

nano- eller mikrosekunder. Därför används egentligen ordet realtid på ett felaktigt sätt eftersom det i 

verkligheten inte är helt realtidsstyrt. Det finns två olika klasser inom realtidsoperativsystem, hard 

eller soft. I ett hard-RTOS är tidskraven ett måste. Med andra ord om uppgiften inte kan utföras inom 

sin tidsram är systemet inte fungerande. Ett exempel på detta kan vara bromsarna på en bil. Om 

bromsarna inte skulle fungera i realtid hade systemet inte varit användbart. I ett soft-RTOS däremot är 

tidskraven inte en absolut gräns. 

2.3.1 Exempelsystem 

En enklare beskrivning av vad ett RTOS är ges med hjälp av ett fabricerat exempel av ett realtids-

system. Ett fordons ABS-system är ett sådant exempel då det är ett enkelt uppbyggt system med en 

väldefinierad uppgift. Detta ska inte misstas som att det inte är ett avancerat system då det är 

innehållet som gör det avancerat. Systemet byggs upp av ett antal uppgifter som ska utföras parallellt, 

de här uppgifterna benämns i fortsättningen som processer
6
.  

Låt ABS-systemet bestå utav följande processer. 

 sensor_Task: Ett givarsystem med en fartsensor till varje hjul, noterar hur hastigheten på 

hjulen varierar så att brake_Task kan använda den informationen för att motverka 

hastighetsskillnaden.  

 brake_Task: System som motverkar att bromsarna låser sig som körs kontinuerligt, läser av 

hastigheten på alla hjulen och reagerar därefter. Bromseffekten på det hjulet med lägre 

hastighet minskas och på så sätt förhindras det att hjulet låser sig. 

 interface_Task: Det gränssnitt som ger föraren information om när ABS systemet går in och 

hindrar att bromsarna låser sig, alltså när brake_Task körs.  

Till sin hjälp har processerna en gemensam minnesarea där saker som aktuella mätvärden och flaggor 

som visar om brake_Task är aktiv kan lagras.  

  

                                                      
6
 Engelska: ”tasks”. 
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Systemet har tre processer som ska köras parallellt med en processor vilket är ett problem då bara en 

process kan köras åt gången, en åtgärd hade varit att ha tre processorer som körde en process var men 

detta är en dyr och komplex lösning. Det är här RTOS kommer in i bilden då det möjliggör att flera 

processer kan köras på en processor, se Figur 6 för ett schema över systemet med endast en processor. 

 

Figur 6: ABS-system 

Processerna i detta exempel har olika prioritet och ska köras med olika tidsintervall. Högre prioritet 

ger processen förtur ifall flera processer vill köra samtidigt. I exemplet har processerna följande 

prioritet där 1 motsvarar högst prioritet. 

1. brake_Task  

2. sensor_Task 

3. interface_Task 

Det ska noteras att det även går att lösa utan ett RTOS men då krävs det att programmeraren ser till att 

varje process får köra på det sätt den vill och vid rätt tidpunkt. Det gör programvaran komplicerad och 

skapar dåliga möjligheter för att utvidga programmet vid ett senare tillfälle. Fördelen med ett RTOS 

blir att programmeraren endast behöver skapa den eller de processer som ska köras på processorn. 

Förutom vad processen ska göra krävs det även att när och hur ofta den ska köras definieras, sedan är 

det operativsystemet som ser till att processerna får köra i tid.  

2.3.2 Schemaläggare 

En viktig del i ett RTOS är schemaläggaren, denna bestämmer vilken process som ska köras, när och 

hur länge. Bytet mellan två processer kallas på engelska för context switch, vilket på svenska blir 

ungefär omgivningsbyte. Typiskt sett har schemaläggaren till sin hjälp en omgivningsbytare, som gör 

bytet till nästa process, och ett antal länkande listor som håller reda på vilka processer som är redo att 

köras eller inte samt i vilket ordning.  

Att flera processer får samsas om att köra på en processor kallas multikörning
7
. Det finns två typer av 

multikörning, tidsdelad och samverkande. I samverkande multikörning sker växlingen mellan 

processer frivilligt, processen som kör bestämmer när nästa process ska få köra. För tidsdelad 

multikörning så sker ofrivilliga växlingar, schemaläggaren bestämmer när en annan process ska köra 

och påtvingar då ett byte. Bytet kan då bero på saker som att en process med högre prioritet vill köra 

                                                      
7
 Engelska: ”multitasking”. 
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eller att den körande processens deadline har passerats. För att tidsdelad multikörning ska kunna ske 

krävs det operativsystemet har en klocka. Denna kallas ofta för tickräknare, en på engelska så kallad 

tick counter, där varje tick motsvarar en fördefinierad tidsenhet. Med hjälp av den får schemaläggaren 

möjligheten att kunna sätta processer i vänteläge och hålla reda på deadlines.  

Schemaläggningen kan ske efter en mängd olika algoritmer som optimerar ordningen på hur 

processerna körs. Hur de här algoritmerna skiljer sig åt utåt sett är dess determinism, ett system är 

deterministiskt om det lyckas utföra alla processer före dess deadline. Och utnyttjande av 

processorkraft tillsammans med skalbarhet. Den mängd kod som körs och antalet processer som vill 

köras relativt deadlines och periodtider.  

Detta stycke behandlar både den enklast tänkbara algoritmen och ett antal mer avancerade algoritmer 

som ger olika fördelar till hur processerna körs.  

Schemaläggning – Statisk 

Den allra enklaste algoritmen är helt statisk och bygger på FIFO-principen. Med denna algoritm har 

processerna varken någon prioritet eller deadline och körordningen blir den ordning som de lagts till i 

redolistan. I Figur 7 ses ett exempel av statisk schemaläggning med tre processer, Process 1 har en 

körtid på ett medan Process 2 och 3 har en körtid på två. När en process har kört färdigt så begär den 

körning av sig själv igen vilket resulterar i att processen läggs sist i kön.  

 

Figur 7: Ett exempel på statisk schemaläggning (K = körtid) 

Det finns däremot ett antal nackdelar med statisk schemaläggning, den första är dess sårbarhet mot 

processer som växer under körning vilket kan påverka hur ofta andra processer får köra. Ett system 

kan vara designat så att process ett får köra var tionde millisekund och under den resterande tiden så 

körs process två, säg då att process två växer i storlek under körning och kräver nu mer tid. Då 

kommer process ett inte längre köras var tionde millisekund, processen har tappat sin tänkta 

periodicitet. Detta problem behöver inte uppstå av att en process växer utan det kan även vara det att 

fler processer skapas vilket ger samma resultat. En lösning här vore att ha en overksam process
8
, som 

ligger och gör inget annat än tar upp processortid, i förebyggande syfte då det möjliggör att övriga 

processer kan växa. Ifall någon process eventuellt växer så minskar den overksamma processens 

körning och ingen av processernas periodtid påverkas.  

En annan nackdel är avsaknaden av prioritet på processerna, vilket leder till att i situationer när en 

process vill köra så får den vänta till processorn blir ledigt. Detta skapar långa reaktionstider, något 

som inte är att föredra inom de flesta realtidssystem.  

Nackdelarna säger däremot inte att schemaläggningen inte kan användas utan mer att programmeraren 

som skapar ett system med statiskt schemaläggning måste vara medveten om begränsningarna som 

det skapar på hur realtidssystemet kan se ut.  

  

                                                      
8
 Engelska: ”idle task”. 
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Schemaläggning – Round Robin 

Round Robin heter en algoritm som bygger på statisk schemaläggning, skillnaden är att antalet 

processer måste vara känt i förväg. Detta behöver den veta då det den gör är att dela upp 

processortiden i jämna tidsluckor, en till varje process. Ett enkelt exempel av denna algoritm visas i 

Figur 8, här visas tre processer med varsin lika stor tidslucka. 

Storleken på tidsluckan i det här exemplet har valts så att processen med längst körtid hinner köra. 

Märkbart är att en dödtid skapas då processen inte kräver all den processortid den får, detta syns för 

Process 1.  

 

Figur 8: Ett exempel på Round Robin-baserad schemaläggning (K = körtid) 

Jämfört med statisk schemaläggning så saknar Round Robin prioritet men har deadline i form av att 

varje process har en maximal tid den får köra på grund av tidsluckorna, dessa skapar även en 

periodicitet för varje process. Tidsluckorna gör Round Robin till en algoritm med hårda krav på 

programmeraren då den saknar skalbarhet under körning, körtiden för en process får inte överskrida 

tiden den blivit tilldelad och det får inte heller tillkomma fler processer. Blir körtiden för lång så 

bryter operativsystemet körningen, byter process och processen får aldrig köra färdigt. 

Schemaläggning - Rate Monotonic 

En av de mer avancerade algoritmerna är Rate Monotonic Scheduling, RMS, den bygger på att 

processen med kortast periodtid har högst prioritet. Då oftast periodtiden för en process är känd i 

förväg kan det ses som statisk prioritet. RMS utnyttjar även tickräknaren vilket tidigare nämnda 

algoritmer inte behöver, Round Robin behöver visserligare någon sorts tidsdelning men det kan lösas 

med en enklare klocka. Med systemklockan kan algoritmen i detta fall hålla reda på periodtider för de 

olika processerna, vilken är en nödvändighet för att schemaläggning ska vara möjlig.  

Ett krav för att körning ska vara möjlig är avbrottstillåtande processer, en process måste alltså kunna 

bli avbruten mitt i körning för att vid ett senare tillfälle fortsätta sin körning, något som inte behövdes 

för de två tidigare algoritmerna. Detta medför att det omgivningsbyte som nämns tidigare i stycket 

måste ha en större funktionalitet än att bara göra ett hopp till en ny process. För att bytet ska kunna 

ske måste omgivningen för den avbrutna processen sparas undan. Med omgivning menas den 

information, register etcetera, som krävs för att en process ska kunna fortsätta sin körning från samma 

plats som den blivit avbruten. När den avbrutna processens omgivning sparats undan återställs den 

väckta processens omgivning och kör vidare från där den en gång blivit avbruten.  

Med en mer funktionell omgivningsbytare som den som nämnts nu så hade schemaläggnings-

algoritmen Round Robin även fungerat med tidsluckor som är så små att processerna inte hinner köra 

färdigt. Detta hade inte längre resulterat i att processerna inte fått köra färdigt utan i att processerna 

bara blivit tillfälligt avbrutna. Ju mer tidsluckorna minskas ner desto mer ges bilden av att systemet 

kör flera processer samtidigt. 

Avbrottstillåtande processer har däremot ett krav på systemet också, det kräver att varje process har 

en egen stack. En stack som kan användas under körning och som har plats för att spara undan 

processens omgivning vid byte.  
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Figur 9 visar ett exempel på hur schemaläggningen kan gå till med RMS. Exemplet har tre processer 

med olika deadline och körtid, där deadlinen ses som periodtid för processen.  

 

Figur 9: Ett exempel på Rate Monotonic-baserad schemaläggning (D = deadline, K = körtid) 

I exemplet ovan syns det tydligt att Process 1, med kortast periodtid, har högst prioritet då den får 

köra direkt varje gång den vill. Process 3, med längst periodtid, däremot har lägst prioritet och får 

köra när de andra två processerna inte vill köra. Enligt figuren så ser det ut som att alla processer 

lyckas möta sin deadline. Detta är inget som kan antas att det gör mer framåt utan att titta på 

processernas minsta gemensamma period. I detta fall skulle den period bli 45 tidsenheter.  

Liu & Layland [5] bevisade att för n antal 

periodiska processer, med unika periodtider, 

kommer schemaläggningen alltid lyckas bli färdig 

före deadline för alla processer om förhållandet i 

Formel 1 uppfylls. Ci står för körtid för process i, Ti 

är periodtiden för process i och n antalet processer.  

𝑈 = 
𝐶𝑖
𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑛( 2
𝑛
− 1) 

Formel 1: Förhållande på processor-

användandet för att RMS garanterat ska hinna 

möta deadlines 

Tabell 2: Gräns på processoranvändning för fyra 

olika antal processer 

𝒏 𝒏  𝟐
𝒏
− 𝟏  

1 1 

2 0.828427 

3 0.779763 

4 0.756828 
 

Tabell 2 visar för fyra olika antal processer hur 

stor processoranvändningen får vara för att 

RMS garanterat ska lyckas möta alla dead-

lines. I exemplet ovan så skulle alltså 

processoranvändningen maximalt få ligga på 

77,9763% för att alla processer garanterat ska 

hinna klart före sin deadline, processor-

användningen ligger däremot på 95,5556%. 

Detta betyder inte att systemet i exemplet inte kan lyckas köra alla processer, väljs periodtiderna rätt 

så kan ett system lyckas utföra alla processer ändå. Det enda formeln säger är att det garanterat 

fungerar om förhållandet uppfylls. Skulle antalet processer växa mot oändligheten hittas en gräns på 

processoranvändningen, se Formel 2, på 69,3147%. Ligger processoranvändning under den här 

gränsen så kvittar det alltså hur många processer som finns, schemaläggningen kommer alltid att 

lyckas. 

lim
𝑛→∞
𝑛( 2
𝑛
− 1) = ln 2 ≈ 0.693147… 

Formel 2:Antalet processer går mot oändligheten 
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Schemaläggning - Earliest Deadline First 

Den sista schemaläggningsalgoritmen som kommer att presenteras är Earliest Deadline First, EDF, 

vilket är en dynamisk algoritm. Att det är en dynamisk algoritm betyder att prioriteringen av 

processerna sker under körning, för just EDF så prioriteras processerna efter vilken process som har 

sin deadline närmst nuet. Likt RMS så kräver även EDF en tickräknare, för att hålla reda på deadlines, 

och avbrottstillåtande processer. I Figur 10 visas ett exempel på EDF, precis som i exemplet för RMS 

har EDF-exemplet tre processer med olika körtid och deadline. 

 

Figur 10: Ett exempel på Earliest Deadline First-baserad schemaläggning (D = deadline, K = körtid) 

I det fall där två processer har sin deadline samtidigt får den process som begärde körning först högre 

prioritet.  

 

För EDF jämfört med RMS är det alltid garanterat att alla processer hinner färdigt före sin deadline så 

länge processoranvändningen inte är mer än 100 %. Förhållandet som måste uppfyllas visas i Formel 

3.  

𝑈 = 
𝐶𝑖
𝑇𝑖
≤ 1

𝑛

𝑖=1

 

Formel 3: Förhållandet som måste uppfyllas för att EDF garanterat ska hinna möta deadlines 

2.3.3 Delade Resurser 

I större projekt med många olika processer kan det hända att programmet försöker komma åt samma 

variabel eller kodstycke från olika ställen i koden samtidigt, exempelvis vid läsning av variabler. 

Detta är ett problem som kan uppstå när avbrottstillåtande processer används. Så länge som 

processerna bara läser från variabeln går det bra men så fort en process försöker läsa samtidigt som en 

annan försöker skriva kommer det uppstå problem. Ibland kan det också vara så att ett visst kodstycke 

ska köras innan ett annat av olika anledningar.  

Ett enkelt sätt att lösa detta på är att stänga av avbrott när koden kommer till ett kritiskt stycke som 

behöver skyddas. Detta hindrar andra processer från att få köra eftersom en schemaomläggning inte 

kommer att kunna starta utan avbrott. När processen som stängde av avbrottet har kört klart det 

kritiska stycket kan den då sätta på avbrott igen och programmet fortsätter köra som vanligt. 

Andra utarbetade lösningar som finns implementerade i flertalet operativsystem är semaforer och 

mutex. Dessa används också för att skydda olika kodstycken eller på något sätt styra ett programflöde. 

Semaforer deklareras globalt så att de ska kunna redigeras från flera olika processer. Mutex fungerar 

däremot lite annorlunda, trots att de också deklareras globalt är det bara den processen som låser en 

mutex som kan låsa upp den igen. 
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Binär semafor 

Semaforer används främst för att styra 

programflödet. Det finns olika varianter av 

semaforer, både binär semafor och räknande 

semafor. En binär semafor har två olika lägen;  

1 som motsvarar ledig och 0 som motsvarar 

upptagen. Semaforen initieras först i något 

skede till antingen 1 eller 0. En process som 

försöker använda semaforen har sedan tre olika 

alternativ; försöka sätta semaforen, nolla den 

eller vänta på den. När den försöker sätta eller 

nolla sätts semaforen helt enkelt till 1 eller 0 

oavsett vad den var tidigare. Om processen 

istället väljer att vänta kör den vidare direkt om 

semaforen är satt till 1 eller stannar och väntar 

om den är satt till 0. Här ligger processen till 

någon annan process låser upp semaforen.   

 

Upptagen(0)Ledig(1)

släppa

ta
 

Figur 11: Binär semafor 

 

Räknande semafor 

En variant till en binär semafor är en räknande 

semafor. Den kan till skillnad från den binära 

tas och släppas flera gånger. Antal gånger 

begränsas under initieringen där ett startvärde 

sätts som motsvarar antalet gånger som 

semaforen kan tas. Varje gång semaforen tas 

räknas värdet ner ett steg och varje gång den 

släpps räknas värdet upp ett steg. Lägsta värdet 

semaforen kan ta är noll vilket innebär att 

semaforen inte plockas upp fler gånger. 

Upptagen(0)Ledig(≥1)

släppa

(räknare = 1)

ta

(räknare = 0)

ta

(räknare--)

släppa

(räknare++)

 

Figur 12: Räknande semafor 

Mutex 

Mutex används oftast för att skydda ett visst kodstycke som inte får köras från flera processer sam-

tidigt. Mutex är egentligen en variant på en binär semafor där den stora skillnaden är att en mutex har 

en ägare. En mutex har två olika lägen; låst och upplåst. När väl en process har låst en mutex blir den 

processen ägare till den. Efter det kan ingen annan process låsa upp samma mutex förutom just den 

processen som har låst den. Efter att processen har låst upp den är det fritt fram för andra processer att 

ta samma mutex och processen blir då den nya ägaren.  
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Deadlock 

Deadlock är ett läge som inträffar om en process håller en 

annan process låst samtidigt som den inte själv kan fortsätta 

förrän den andra processen börjar köra. Det är helt enkelt 

ett dödläge inom programmeringen där körningen fastnar 

och inte kan gå vidare. För att referera till verkligheten 

finns det ett känt exempel som handlar om två tåg som 

möts i en korsning. Båda tågen har instruerats att stanna om 

de ser ett annat tåg vid korsningen vilket de också gör. 

Inget av tågen får sedan köra förrän det andra tåget har 

passerat korsningen. Detta leder till att båda tågen kommer 

stå stilla i all evighet. 

Ett annat exempel på deadlock som istället är 

programmeringsrelaterat visas i Figur 13. Detta är 

egentligen ett mycket simpelt exempel och möjliga 

deadlock-lägen är inte alltid lika lätta att upptäcka. 

Programmet börjar med att initiera flagga1 och flagga2 till 

0. Efter det läggs task1 och task2 in i schemaläggarens kö 

och sedan börjar schemaläggaren köra. Anta att task1 har 

högre prioritet vilket leder till att den får börja köra. Efter 

en stund kommer task1 till en loop där den kontrollerar om 

flagga1 är satt till noll. Detta är fallet och task1 läggs därför 

i viloläge i en millisekund. Nu får task2 påbörja körning 

och kommer också den till en loop där nu flagga2 

kontrolleras. Flagga2 är också satt till noll och därför läggs 

även task2 i viloläge. Task1 kommer sedan få återuppta sin 

körning efter en millisekund men kommer direkt sättas i 

viloläge igen eftersom flagga1 fortfarande är noll. Detta 

kommer pågå i all evighet eftersom task1 väntar på att 

task2 ska komma förbi sin loop samtidigt som task2 väntar 

på att task1 ska köra klart sin. 

 

int flagga1, flagga2; 

main()

{

   flagga1 = 0; flagga2 = 0;

   starta(task1);

   starta(task2);

   starta_schemalaggning();   

}

task1()

{

   ... Utför någon kod

   while( flagga1 == 0 )

   {

      delayTask(1); //Vänta 1ms

   }

   flagga2 = 1;

  ... Fortsatt kod för task 1

}

task2()

{

   ... Utför någon kod

   while( flagga2 == 0 )

   {

      delayTask(1); //Vänta 1ms

   }

   flagga1 = 1;

  ... Fortsatt kod för task 2

}
 

Figur 13: Exempel på deadlock 

2.3.4 Exempel på RTOS 

Det finns idag ett stort antal olika RTOS ute på marknaden. Många av dem har utvecklats i flera år 

och det finns idag mycket färdig exempelkod samt många forum att ta hjälp utav. Nedan kommer en 

kort förklaring av några populära och kända RTOS. Informationen är i stor del tagen ifrån respektive 

operativsystems hemsida [6] [7] [8] [9]. 

Contiki 

Contiki är ett operativsystem gjort för inbyggda system. Contiki är ca 40kB stort vid körning av 

normal konfiguration, då ingår även en TCP/IP stack. 

Fördelar med Contiki: 

 Stödjer IPv6 och har inbyggd TCP/IP-stack. 

 Låg strömförbrukning, inaktiverar funktioner som inte behöver användas. 
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eCos 

eCos står för “embedded Configurable operating system” och är ett gratis, konfigurerbart, 

applikationsinriktat operativsystem med öppen källkod. Operativsystemet riktar sig till elektronik-, 

telefon- och embedded-branschen.  

Fördelar med eCos: 

 Är både Royaltyfri och licensfri. Lätt att porta mellan olika processorer då operativsystemet 

stödjer 13 olika arkitekturer. 

 Öppen källkod vilket gör att operativsystemet enkelt kan modifieras så den passar 

användarens behov.  

 Använder sig av “GNUPro tools” vilket inkluderar optimerade kompilatorer, flertrådig 

felsökning, grafisk konfiguration m.m.  

FreeRTOS 

FreeRTOS är ett skalbart realtidsoperativsystem speciellt anpassat för små inbyggda system. 

Fördelar med FreeRTOS: 

 Väldigt litet, bara 4kb. 

 Gratis utvecklingsverktyg, gratis licens samt öppen källkod. 

 Stor community med många exempel och forum. 

VxWorks 

VxWorks har utvecklats i över 25 år och är idag ett utav de äldsta RTOS som finns. Det har använts i 

över 500 miljoner olika projekt, bland annat till Boeing-flygplan, BMW-bilar och rymdfarkosterna 

Spirit och Opportunity. Det finns stora valmöjligheter att anpassa vilka funktioner som ska vara med 

och mycket hjälp på diverse forum. De har en egenutvecklad utvecklingsmiljö ”Tornado” samt 

felsökningsverktyg. VxWorks stödjer bland annat IPv6, flera kärnor och ett flertal 

säkerhetsstandarder. 
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3 Metod 

3.1 Instudering 

För att få den förståelse som krävdes för att genomföra projektet behövdes en instuderingsfas. Denna 

fas bestod av att projektgruppen satte sig in i HMS kodningsstandard, mjukvarumiljöer och hårdvaru-

komponenter.  

3.1.1 Kodningsstandard 

För att underlätta felsökning och undvika att olika programmerare skriver på olika sätt har HMS valt 

att göra en egen kodningsstandard som används i all deras kod. Därför är all ny kod skriven enligt 

denna standard. Standarden beskriver hur all C-kod ska skrivas samt kommenteras. Det innefattar 

bland annat hur eller när blanksteg och tabbar ska användas, hur filer ska döpas och hur variabler ska 

döpas. 

3.1.2 Mjukvara 

Under projektets gång har följande mjukvara använts: 

 UltraEdit – Ett kraftfullt redigeringsprogram som använts för C-programmering. 

 winIDEA – Utvecklingsmiljö för C med felsökningsverktyg. 

 Red Suite 3 – Eclipse-baserad utvecklingsmiljö för inbyggda system. 

 IPLoad – Program för att skicka TCP- eller UDP-trafik över nätverk. 

Av dessa så är det UltraEdit och winIDEA som har använts till NP30, där winIDEA har använts till 

felsökning, och Red Suite 3 till Cortex-M3.  

3.1.3 Hårdvara 

Två olika plattformar användes till processorerna, NP30 använde en ABCC modul, beskriven i stycke 

2.2.1, monterad på ett USB-anslutet testkort
9
. Till Cortex-M3 användes utvecklingskortet Stellaris 

DK-LM3S9B96 som beskrivs i stycke 2.2.2. Utöver de två plattformarna har en IC3000HS-emulator 

använts till Anybus-CC modulen. 

3.1.4 Dokument 

Dokument som har använts under arbetets gång är tekniska datablad på processorerna och referens-

manual på processorkärnorna. Utöver det har även boken ”The Definitive Guide to the ARM Cortex 

M3” [10] använts.  

  

                                                      
9
 Används för att kunna ansluta emulatorn samt spänningsmata modulen. 
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3.2 Portning av operativsystem 

För att kunna börja på själva portningen av operativsystemet behövdes utvecklingsmiljön sättas upp 

för att fungera med det existerande projektet operativsystemet befann sig i. Projektet som tidigare 

kodats och kompilerats i UltraEdit
10

 skulle nu köras helt i Red Suite 3. Denna övergång medförde att 

projektet inte längre behövde samma konfigurationsfiler eftersom det går att ställa in de inställningar 

som behövs direkt i utvecklingsmiljön.  

För att skapa en överblick över portningen till den nya processorn, Cortex-M3, så delades arbetet upp 

i de fem följande delarna; minneskarta & register definitioner, avbrottshanterare, tickräknare, 

programstack och schemaläggare. 

3.2.1 Minneskarta & Registerdefinitioner 

Den första delen av portningen bestod av att sätta upp en minneskarta, översatt från engelska memory 

map, där definierades vilka områden av adressarean som skulle innehålla kod och vilka som skulle 

användas som programminne under körning. Till operativsystemet krävdes inte några speciella 

uppdelningar utan de standardinställningar som görs av utvecklingsmiljön räcker. De inställningar 

innebär att koden läggs på det interna Flash-minnet och det interna RAM-minnet används som 

programminne under körning.  

Utöver minneskarta sattes även registerdefinitioner
11

 upp för att underlätta själva kodningen och även 

skapa en bättre överblick på vad koden gör.  

3.2.2 Avbrottshanterare 

Avbrottshanteraren, som på engelska heter interrupt handler, för Cortex-M3 är uppbyggd som en 

vektor där varje position motsvarar ett sorts avbrott. Sparat i vektorn beroende på position är den 

funktion som skall kallas på vid avbrott.  Denna vektor är sedan sparad i början av adressarean där 

den enkelt kan nås av hårdvaran vid avbrott.  

Till operativsystemet krävs det att ett antal funktioner är kopplade till avbrott, dessa är felhanterare, 

tickräknare och schemaläggare. Utöver det så kräver processorn en återställningsfunktion kopplad till 

ett eventuellt återställningsavbrott. Dessa funktioner är bara kopplade till en liten del av alla olika 

avbrott som processorn kan behandla, resterande kan användas av den applikation som sedan kommer 

köras i operativsystemet. De avbrott som inte används kopplas till en standardfunktion i operativ-

systemet som fungerar som felsökning vid eventuellt fel.  

3.2.3 Tickräknare 

Till tickräknaren användes en timer på Cortex-M3 som speciellt blivit utformad för funktioner så som 

tickräknare till operativsystem. Denna timer ställs in på att gå i sin maximala hastighet som är den 

samma som för processorns systemklocka. Denna timer räknar upp en räknare till ett valt värde 

beroende på vilken hastighet operativsystemet ska gå i, när den har nått det värde så genereras det ett 

avbrott. Detta avbrott sätts till att ha högre prioritet än de avbrott som sedan kan användas av en 

applikation för att ge operativsystemet företräde att utföra sina uppgifter. Räknaren som genererar 

avbrotten nollas automatiskt i samband med avbrottet och börjar räkna upp igen.  

Systemklockan i sin tur initieras till en hastighet på 100 MHz vilket även är dess maximala hastighet.  

  

                                                      
10

 Kompileringen sker med en extern GCC kompilator. 

11
 Definierar 32 bitars registeradresser till registernamn. 
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3.2.4 Programstack 

Före den sista stora delen av portningen behövdes stackpekare sättas upp. Då fanns det två alternativ 

för stackarna, MSP och PSP. Antingen så konfigurerades de så att MSP användes för avbrott och PSP 

för processerna eller så användes endast en stack, MSP, men detta var inte att föredra då två stackar 

kunde underlätta för schemaläggaren. 

Konfigurationen programmerades så att under 

uppstart av operativsystemet så initieras i 

ordning följande; var i minnet PSP ska ligga, att 

processorn skall köras i trådläge
12

 och att när 

processorn är i en tråd så skall PSP användas 

som stack.  

Vid avbrott sparar sedan processorn automatiskt 

undan ett antal register på stacken. Dessa är R0-

R3, R12, LR, PC och PSR. Hur dessa register 

läggs på stacken beskrivs i Figur 14. Efter att 

alla register sparats undan så byts stackpekare 

från PSP till MSP.  

Figur 14: Undansparade register vid avbrott 

3.2.5 Schemaläggare 

Avbrottshanteraren programmeras så att det finns två vägar till schemaläggaren, antingen från ett 

avbrott eller från en process. Avbrott
13

 avslutas med en kontroll ifall en schemaläggning behöver 

göras och kallar i så fall på ett PendSV-avbrott, ett avbrott som sker så fort alla avvaktade avbrott har 

fått köra. Från en process är vägen via en manuell schemaläggning, denna påtvingar ett SVC-avbrott 

som kallar på schemaläggaren. Både PendSV- och SVC-avbrott kör i sin tur schemaläggaren som 

lägger om schemat från den körande processen till nästa process i kön.  

Schemaläggaren programmeras i Assembler för att kunna ha full tillgång till alla register, detta krävs 

då den mjukvaromässigt inte kan hålla reda på var i koden processen har blivit avbruten. Med den 

information som finns i processorns register har schemaläggaren allt den behöver för att vid ett senare 

tillfälle kunna fortsätta där processen blivit avbruten. På stacken sparas alla register; R0-R12, LR, PC, 

PSR. När alla register sparats undan utförs en växling till nästa process i kön och dess register laddas 

för att sedan låta processorn fortsätta sin körning, vilket då blir där den nya processen senast blev 

avbruten. Hur denna schemaläggning går till för Cortex-M3 beskrivs nu mer utförligt i följande 

stycke. 

Det första som görs i schemaläggarens avbrott är att PSP hämtas då MSP-stacken används i avbrott, 

här syns fördelen med dubbla stackar då schemaläggaren ej behöver ändra i den stack som används av 

processorn för att göra växlingen. PSP-stacken kan däremot ändras utan att det stör körningen. När 

PSP-stacken är hämtad sparas register R4 - R11 undan, övriga register är redan undansparade vilket är 

beskrivet i avsnitt 3.2.4. Med alla register undansparade ska växlingen utföras, detta sker genom att 

stacken för den körande processen sparas undan i en array skapad av operativsystemet som innehåller 

alla processers stackpekare. Från den array hämtas sedan stackpekaren till nästa process som skall 

köras och sparas som PSP och variabeln som håller reda på vilken den körande processen är 

uppdateras. För att processen skall kunna återgå till var den en gång blev avbruten så hämtas R4-R11 

från den nyuppdaterade PSP-stacken, alltså blir den nya processens register hämtade precis så som 

den gamla processens register blev undansparade. Schemaläggaren avslutas så som alla avbrott; 

register R0-R3, R12, LR, PC och PSR hämtas från PSP-stacken och ett hopp dit LR-registret pekar 

sker, alltså till den plats där processen avbröts. 

                                                      
12

 Engelska ”thread mode”. 

13
 Alla avbrott, inklusive tickräknaren. 
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3.3 Applikation 

För att kunna göra en prestandajämförelse arbetades en testapplikation fram som körs under olika 

förutsättningar för att simulera olika situationer. Testapplikationen skrevs till operativsystemet vilket 

gjorde att den fungerade både till Cortex-M3 och till NP30. För att mäta hur lång tid de olika testerna 

tog användes operativsystemets tickräknare som har en upplösning på en millisekund. Tickräknaren 

användes inte till att mäta tiden för minneskopiering eller context switch, detta på grund av att 

upplösningen på en millisekund inte räckte till, här handlade det istället om nanosekunder. Som 

komplement till tickräknaren användes en timer med en upplösning på tio nanosekunder till Cortex-

M3 och en timer med upplösning på 21 nanosekunder
14

 till NP30. Detta är den noggrannaste 

tidmätningen som går att få på de respektive processorerna. På grund av att timer-konfigureringen 

fungerar olika till de båda skiljer sig den koden från de olika testapplikationerna. De tester som har 

gjorts utöver context switch och minneskopiering är addition, subtraktion och en primtalsalgoritm. 

Dessa testerna utfördes på ett antal olika testsystem som beskrivs i stycke 3.4. 

3.3.1 Context switch och minneskopiering 

De två testerna Context switch och minneskopiering utfördes på ett testsystem som bestod av 

operativsystemet utan last för att inte resultatet skulle påverkas av andra processer. Context switch 

utförs genom att en process begär en schemaomläggning. Eftersom det inte finns någon annan process 

i kö som vill köra kommer schemaläggaren hoppa tillbaka till samma process som begärde den. När 

återhoppet är gjort kan sluttiden mätas. Minneskopieringen har genomförts med två olika stora 

datamängder, storlekarna är 4 B och 2 kB. Testerna ger ett mått på hur snabbt processorerna utför den 

här typen av kod. Både context switch och minneskopiering är något som sker väldigt frekvent i ett 

verkligt realtidssystem. 

3.3.2 Addition, subtraktion och primtal 

För att testa hur snabbt processorn utför beräkningar  vid full last har tre olika tester tagits fram. De 

tre testerna är addition, subtraktion och en primtalsalgoritm. Additionstestet består av en loop som 

inkrementerar ett värde från 0 till 0x0FFFFFFF
15

. Subtraktionstestetet fungerar på liknande sätt fast 

här är det istället en loop som räknar ner en variabel från 0x0FFFFFFF till 0. Primtalsalgoritmen letar 

upp alla primtal mellan 0 och 40000. 

3.4 Testmiljöer 

För att köra testprogrammet med addition, subtraktion och primtal har en testmiljö använts för att se 

hur processorerna beter sig i ett fullständigt system. Projektgruppen kom fram till två alternativ på 

testmiljöer, alternativen är en simulerad testmiljö och en testmiljö där ett nätverksprotokoll ligger och 

kör i bakgrunden. 

3.4.1 Simulerad last 

Den simulerade lasten är uppdelad i tre olika testsystem för att simulera olika belastningar. Det första 

testsystemet består endast av operativsystemet, det andra testsystemet består av operativsystemet med 

en last och det tredje består av operativsystemet tillsammans med en last som även innefattar 

Ethernet-trafik. 

  

                                                      
14

 Egentligen 
1

48 000 000 
≈  20,83 ∙ 10−9, detta är talet som har använts till resultatberäkningar 

15
 Hexadecimalt tal som är 268 435 455 decimalt 
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Operativsystem 
Det första testsystemet kör testprogrammet med endast operativsystemet igång där testprogrammet 

har lägre prioritet än operativsystemets processer. Detta är alltså ett system som bara belastas av 

testprogrammet då operativsystemet har minimal påverkan. 

 Operativsystem och last 

I det andra testsystemet har första testsystemet kompletterats med en last som har uppgiften att 

simulera bakgrundsuppgifter. Lasten har högre prioritet än testprogrammet och kommer därför att 

avbryta det när den har någon uppgift att utföra.  

Lasten består av fyra olika processer som skickar meddelanden mellan varandra, räknar upp variabler 

i loopar samt låser och öppnar semaforer. Denna miljön visar prov på hur bra processorn klarar av att 

köra flera processer parallellt genom att utnyttja operativsystemets funktionalitet. Denna förmågan 

återspeglas i resultatet för testprogrammet. 

Operativsystem och last med ethernet 
Det tredje testsystemet använder samma last som det med bara operativsystem och last, utöver den har 

en Ethernet-last lagts till för att visa processorns förmåga att hantera nätverkstrafik. Detta är en viktig 

aspekt eftersom HMS använder sina produkter i nätverksapplikationer. Nätverkstrafiken kommer från 

en persondator, med hjälp av programmet IPLoad, som skickar 520 B stora paket 100 gånger per 

sekund i skurar. Begränsningen på mängd data och antal paket som skickas är satt på grund av att 

Cortex-M3 inte klarar av mycket högre belastning innan Ethernet-bufferten blir full. Eftersom 

bufferten är begränsad till 2 kB innebär det i det här fallet att endast tre paket får plats åt gången.  Mer 

om begränsningar på Ethernet-enheten behandlas i stycke 2.1.3. 

3.4.2 Nätverksprotokoll 

Testmiljön som består av ett nätverksprotokoll bygger på en befintlig lösning, en nerskalad variant av 

programmet som används i Anybus-CC modulerna. Begränsningen i den här testmiljön är att det inte 

finns tillräckligt med Flash- eller RAM-minne inbyggt i LM3S9B96-processorn för att lägga in hela 

nätverksprotokollet. Under projektets gång har projektgruppen experimenterat med att använda 

externt RAM-minne inkopplat via EPI. Minnet sitter på ett expansionskort som följer med  

DK-LM3S9B96 och ger tillgång till 8 MB extra SDRAM. Detta minne kan sedan delas upp i både 

programminne och dynamiskt minne.  När SDRAM används som programminne uppstår ett problem, 

när spänningen bryts försvinner all data från minnet, därför måste en starthanterare
16

 användas.  

Starthanteraren läser in kod vid uppstart från exempelvis en USB-sticka och överför koden till 

SDRAM-minnet för att exekvera koden därifrån. Andra problem som uppstår när ett externt minne 

används beskrivs i stycke 2.1.3.  

3.4.3 Val av testmiljö 

Utifrån alternativen som har beskrivits i stycke 3.4.1 och 3.4.2 valde projektgruppen att till slut gå 

vidare med den simulerade lasten på grund av tidsbrist. Tiden räckte inte till för att implementera hela 

nätverksprotokollet till Cortex-M3. Problemen som uppkom vid användande av externt minne blev för 

stora och tidskrävande. För att inte riskera att stå helt utan resultat i slutet valdes därför det första 

alternativet. 

                                                      
16

 Engelska ”boot loader”. 
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Presentation 

För att på utexpo presentera de resultat som producerades av testerna arbetades två förslag fram, ett 

till varje testmiljö som beskrivs i stycke 3.4. Gemensamt för de olika förslagen är att de båda utnyttjar 

displayen som finns tillgänglig på utvecklingskortet DK-LM3S9B96.  

Resultaten redovisas i ett stapeldiagram där de två olika plattformarna representeras utav en färg var.  

I detta fall är Cortex-M3 röd och NP30 blå. Staplarna är olika höga beroende på hur lång tid varje test 

tog och över stapeln står det hur lång tid det tog i millisekunder, med undantag för context switch och 

minneskopieringen vars tester mäts i nanosekunder. Överst på skärmen står namnet på de två olika 

processorerna som testas och underst står vad de olika testerna heter. Figur 15 visar hur det kommer 

presenteras på skärmen.  

 

Figur 15: Verklig storlek 

 

Simulerad last 

Det som skiljer de två alternativen är 

hur resultaten från testerna tas fram.  

I fallet med en simulerad last kopplas 

endast Cortex-M3- plattformen upp mot 

en dator som kör den simulerade 

nätverkstrafiken, visas i Figur 16. 

Resultaten från NP30-plattformen 

hårdkodas i minnet på Cortex-M3- 

plattformen medan Cortex-M3- 

plattformen faktiskt kör sina tester. När 

testet från Cortex-M3 är avslutat 

presenteras de resultaten tillsammans 

med resultaten från NP30 på displayen. 

Nätverksprotokoll 

Alternativet, som beskrivs i stycke 

3.4.2, skapar möjligheten för att testerna 

ska kunna köras på båda plattformarna. 

Plattformarna skulle då kopplas ihop 

genom en I/O enhet som arbetar med 

samma nätverksprotokoll. Denna 

uppkoppling visas i Figur 17. 

 

Figur 16: Överblick på ett system uppkopplat för en 

presentation med simulerad last 

När testerna är färdiga på Cortex-M3 plattformen skrivs dess resultat ut och den lägger sig sen i 

viloläge fram tills NP30 plattformen är färdig med sina tester och har skickat ut resultaten över 



Portning till ARM Cortex M3 och prestandajämförelse 
Slutrapport 

Rev. 1.00 

Dokument:  Slutrapport.docx 
Sparad: 2010-06-04 
Utskrift: 2010-06-04 

Högskolan i Halmstad 
   

  Sida 26 av 36 

 

nätverket. Nätverkspaket med resultaten från NP30 plattformen skickas till I/O enheten som skickar 

vidare paketet som en broadcast över nätverket. Cortex-M3 plattformen tar emot paketet och 

identifierar det som resultatet om paketets data börjar med rätt bitmönster
17

. För att resultatet inte ska 

bli förlorat på grund av nätverksfel eller att Cortex-M3 plattformen inte är redo att ta emot paket än så 

fortsätter NP30 plattformen att skicka resultatet med jämna mellanrum. 

 

Figur 17: Överblick av nätverket för presentation med nätverksprotokoll 

Context switch och minneskopiering 

Då de två testerna, context switch och minneskopiering, kräver att de körs på ett testsystem med 

endast operativsystemet kan de inte köras under presentation. Dess resultat måste alltså hårdkodas i 

förväg för båda presentationsalternativen. 

                                                      
17

 Bitmönstret består av 0xAA 
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4 Resultatredovisning 
Alla tester utförs på två olika optimeringsnivåer. Testerna görs både utan optimering och med 

optimeringsnivå ett. Genom att använda optimering optimerar kompilatorn koden genom att reducera 

antalet instruktioner, detta leder till snabbare kodexekvering. Ingen optimering betecknas med O0 och 

optimeringsnivå ett betecknas med O1. 

4.1 Minneskopiering 2 kB/4 B och context switch 

Figuerna 18,19 och 20 visar grafer som presenterar hur tiden skiljer sig åt mellan de olika 

processorerna på de tre olika testerna minneskopiering 2 kB, minneskopiering 4 B och context switch 

som behandlas i stycke 3.3.1. Tiden är i nanosekunder där snabbare är bättre. Figur 21 visar hur 

processorerna förhåller sig mot varandra i procent. 

 

Figur 18: Visar hur lång tid det tar att kopiera 2 kB från en minnesplats till en annan. 

 

 

Figur 19: Visar hur lång tid det tar att kopiera 4 B från en minnesplats till en annan. 
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Figur 20: Visar hur lång tid det tar att göra ett byte från en process till en annan. 

 

 

Figur 21: Visar hur många procent snabbare Cortex-M3 är än NP30, negativt resultat innebär att 

Cortex-M3 tar längre tid på sig. 
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4.2 Primtal, addition och subtraktion 

Figuerna 22, 23 och 24 visar grafer som presenterar hur tiden skiljer sig åt mellan de olika 

processorerna på de tre olika testerna primtal, addition och subtraktion som nämns i stycke 3.3.2. 

Tiderna är i millisekunder där kortare tid är bättre. Figur 25 visar hur de två processorerna förhåller 

sig mot varandra i procent. 

 

Figur 22: Visar tidsskillnaden mellan processorerna då testerna körs med operativsystemet. 

 

 

Figur 23: Visar tidskillnaden mellan processorerna då testerna körs med operativsystemet och den 

simulerade lasten. 
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Figur 24: Visar tidskillnaden mellan processorerna då testerna körs med operativsystemet och den 

simulerade lasten samt en Ethernet-last. 

 

 

Figur 25: Visar hur många procent snabbare Cortex-M3 är än NP30.  
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4.3 Påverkan av simulerad last 

Figur 26 och 27 visar tidfördelningen under körning av testerna. Den blåa delen är den sammanlagda 

tiden för testerna på addition, subtraktion och primtalsalgoritmen. Medan den lila delen representerar 

den simulerade lasten. Ethernet-lasten är dock så liten att den inte syns i diagrammet då den tog under 

1% av den totala tiden. 

 

Figur 26: Visar procentuell fördelning av körtiden mellan tester, last och Ethernet-last för NP30. 

 

 

Figur 27: Visar procentuell fördelning av körtiden mellan tester, last och Ethernet-last för Cortex-M3. 
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5 Diskussion 

5.1 Prestandajämförelse 

5.1.1 Primtal 

I primtalstestet är Cortex-M3 betydligt snabbare än NP30. Detta beror på att Cortex-M3 har inbyggt 

hårdvarustöd för division och multiplikationsuträkning på en klockcykel, vilket gör att processorn 

behöver färre instruktioner för att utföra samma sak. Detta utnyttjas i primtalsräknaren eftersom 

modulus, som utnyttjar division, används för att kontrollera om ett tal är primtal eller inte. 

Hårdvarustöd för division finns däremot inte i NP30. Även den högre klockfrekvensen hos Cortex-M3 

kan ha påverkat resultatet. 

5.1.2 Addition och Subtraktion 

Även i testerna med addition och subtraktion är Cortex-M3 snabbare, dock inte lika mycket som i 

primtalstestet. Att Cortex-M3 är snabbare beror delvis på ordlängen som är 32 bitar jämfört med 16 

bitar på NP30. Att ordlängden är större gör att Cortex-M3 hanterar tal på över 16 bitar bättre än NP30. 

Även här påverkar den något högre klockfrekvensen hos Cortex-M3. 

5.1.3 Minneskopiering 

Minneskopieringen är det enda testet som NP30 är bättre på. Detta kan bero på en eller flera av 

följande saker. En sak är hur koden för minneskopiering är skriven då stora delar av koden är skriven i 

Assembler, ett programmeringsspråk där samma funktion kan uppnås på många olika sätt. En annan 

sak är hur bra processorerna klarar av datamängder som inte är justerade till jämna minnesadresser.  

5.1.4 Context switch 

I Context switch är Cortex-M3 77 % snabbare än NP30. Detta resultat beror inte endast på processorn 

utan även på hur väl koden är skriven då register och instruktioner ser olika ut samt att koden är helt 

skriven i Assembler. Detta gör även att vissa kodstycken inte går att optimera mer. Därav den lilla 

skillnaden mellan optimerad kod och ooptimerad. Men med tanke på det tydliga resultatet kan ändå 

slutsatsen dras att Cortex-M3 är klart snabbare på den här operationen. 
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5.2 Nätverksfunktionalitet 

Nätverkshanteringen är en viktig del att titta närmare på då det är en av de viktigaste delarna för HMS 

produkter. Det är uppenbart att NP30 har bättre stöd än Cortex-M3 för att hantera tung nätverks-

belastning. Den här slutsatsen kan dras delvis eftersom NP30 har större buffert, 16 paket på 1536 B 

vardera jämfört med 2 kB fördelade på max 31 paket på Cortex-M3, samt att länken mellan bufferten 

och det interna minnet är bättre kopplad på NP30. Den bättre kopplingen gör att det går fortare att 

spara in paket på det interna minnet. Om bufferten på Cortex-M3 räcker eller inte varierar beroende 

på hur tung nätverkstrafiken är. 

5.3 Extern minneshantering 

En stor nackdel för Cortex-M3 jämfört med NP30 är hur den hanterar externt minne. NP30 har en 

inbyggd instruktionsbuffert som gör att den kan läsa in kod och exekvera den i princip samma 

hastighet som det interna minnet. Cortex-M3 har ingen motsvarande instruktionsbuffert och måste 

därför läsa in rad för rad från det externa minnet vilket ger en fördröjning på 8-9 klockcykler. Detta 

leder till att kod som körs från ett externt minne kommer att sakta ner programmet väldigt mycket. 

För att minimera förlusterna som medföljer kan kod som inte körs särskilt ofta eller inte är tidskritiskt 

läggas på den externa minnesarean om det interna minnet är fullt. Om full hastighet vill uppnås krävs 

det däremot att endast de interna minnena, 96 kB RAM-minne och 256 kB Flash-minne, används.  För 

programkod större än 256 kB är då NP30 att föredra. 

5.4 Slutsats 

För att få en bra uppfattning om vilken processor som egentligen passar bäst i HMS applikationer 

räcker det inte att bara kolla på testresultaten. Jämförelsen i stycke 2.1.3 som har utvärderats i 

diskussionsdelen innehåller även den en del viktiga parametrar. Hade däremot den alternativa 

testmiljön använts så skulle testresultaten visat en mer relevant bild. Nackdelen med den alternativa 

testmiljön som kommer utav att kod behövs köras från externt minne skulle göra att Cortex-M3 skulle 

prestera mycket sämre i alla tester.  

Med tanke på de stora brister som Cortex-M3 har i nätverks- och extern minneshantering lämpar sig 

NP30 bättre för HMS applikationer. För att Cortex-M3 ska bli attraktivare behöver den förbättra 

stödet inom de två områdena. För att nätverkshanteringen ska kunna bli mer attraktiv skulle Cortex-

M3 behöva precis vad NP30 har, en större buffert som är direktkopplad till minnet. Den andra delen, 

hanteringen av externt minne, behöver en instruktionscache för att även den delen ska bli attraktiv.  

De svagheter som Cortex-M3 har är delar som räknas in i processorns periferi, alltså är det inte 

processorkärnan som gör att NP30 är att föredra. Skulle en processor med bättre nätverks- och extern 

minneshantering baserad på Cortex-M3 kärnan tas fram skulle den vara attraktiv som alternativ till 

NP30.  
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7 Ordlista 
Rapporten behandlar en hel del ord och termer som kan behöva förklaring utöver det som eventuellt 

står i fotnoten. Den här ordlistan förklarar de tekniska termer och ord som kan behöva en utförligare 

beskrivning. Vänstra kolumnen är ordet som ska förklaras och till höger kan förklaringen ses. Orden 

är listade i bokstavsordning. 

 

ABS Förkortning för Anti-lock Breaking System, ett system som 

används i bromssystem för att hjulen inte ska låsa sig. 

 

ARM Förkortning för Advanced RISC Machine och är en 32-bitars 

RISC-arkitektur. Är utvecklad av ARM Ltd. 

 

Broadcast Meddelande som skickas ut till alla noder i ett nätverk. 

 

C Ett av de vanligaste programmeringsspråken. Räknas som ett 

lågnivåspråk och är mycket vanligt i inbyggda system. 

 

Context switch En term som används när ett program byter från en process till 

en annan genom att spara undan stackpekare samtidigt som en 

ny stackpekare laddas in och programräknaren byts ut. 

 

EPI Förkortning för External Peripheral Interface, är ett interface 

för att koppla in fler komponenter till processorn. 

 

Ethernet En nätverksteknik för lokala nätverk. 

 

FIFO Förkortning för First In First Out, en hämtningsprincip där det 

som har lagts in först hämtas först. 

 

GCC Förkortning för GNU Compiler Collection, en samling av 

kompilatorer för bland annat C och Java. 

 

Hexadecimalt Ett talsystem med basen 16, 15 skrivs till exempel inom 

programmering med 0xFF, kan skrivas som FF16 i andra 

sammanhang.  

 

JTAG Förkortning för Join Test Application Group, är ett interface 

för att koppla in sig till samt ladda över kod till en 

microprocessor. Användbart vid felsökning. 

 

LR Förkortning för Link Register, ett register där processorn 

sparar undan programräknaren vid hopp. 

 

Micro SD Förkortning för Micro Secure Digital, är en typ av flash-minne. 
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MSP Förkortning för Main Stack Pointer, processorspecifikt register 

för ARM Cortex-M3.  

 

Multitasking En teknik där operativsystemet fördelar körtid mellan olika 

processer. 

 

PC Förkortning för Program Counter, ett register innehåller 

adressen till minnet där processorn utför kod för tillfället, ej att 

förväxla med Personal Computer i detta fall. 

 

Process En uppgift som ska utföras i ett operativsystem. 

 

PSP Förkortning för Process Stack Pointer, processorspecifikt 

register för ARM Cortex-M3. 

 

PSR Förkortning för Program Status Register. 

 

Register Den snabbaste minnesarean i en processor är uppdelad i ett 

antal register, vanligtvis runt 15. All data som ska till 

processorns beräkningsenhet går genom dessa register. 

 

RISC Förkortning för Reduced Instruction Set Computer, en 

processorarkitektur som bygger på att instruktionerna ska vara 

så enkla som möjligt. 
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