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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Amersham Biosciences i Uppsala och undersöker hur 
ett specifikt instrument för proteinseparation skall kunna styras och övervakas över Internet. I arbetets 
inledning har en noggrann utredning av befintlig teknik utförts och utifrån dessa erfarenheter har en 
produkt utarbetats. Produkten är ett mikrokontrollerstyrt system och arbetet har således inneburit både 
hård- och mjukvarukonstruktion. I mikrokontrollern finns bland annat ett realtidsoperativsystem, en 
TCP/IP-stack och en webbserver implementerade. Hårdvarukonstruktionen har skett i två prototypsteg 
för trots att mycket tid lades på att hitta lämpliga komponenter visade sig den första prototypen inte 
fungera på önskvärt sätt. Viss kritisk hårdvara fick således bytas ut till den andra prototypen vilket 
inneburit en stor försening jämfört med den ursprungliga tidsplanen. Ett annat problem är TCP/IP 
stacken vilken inte fungerar tillfredsställande i systemet ännu. Funktionaliteten för att skicka och ta 
emot webbsidor finns men vid upprepad kommunikation låser sig stacken.  
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Abstract 
This master thesis has been performed by direction of Amersham Biosciences in Uppsala and 
investigates how a specific instrument for protein separation can be controlled and supervised over 
Internet. A careful study of present technology has been made and a product has been worked out from 
the experiences learned. The product is a micro controller system which has involved both hardware 
and software construction. The microprocessor has a real time operating system, a TCP/IP-stack and a 
Webb server embedded.  

The hardware construction has been made in two prototype steps. Although plenty of time was spent in 
finding the right components the first prototype didn’t work satisfactory. Some critical hardware had to 
be changed which caused a big delay compared to the original time plan. One problem still not solved 
is the implementation of the TCP/IP stack, which doesn’t work satisfactory. The functionality to send 
and receive Webb pages exists but at repeatedly transmissions the stack hangs. 
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Förord 
I civilingenjörsutbildningen elektroteknik vid Luleå Tekniska Universitet ingår ett obligatoriskt 
examensarbete om 20 poäng. Syftet med examensarbetet är att studenten skall visa sin förmåga att 
tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. 

Under sista året av vår utbildning i Luleå läste vi en projektkurs med namnet Inbäddade Internetsystem. 
I kursen konstruerade vi en produkt för Internetstyrning åt ett externt företag. Detta arbete gav 
mersmak så när det var dags att söka ett examensarbete ville vi gärna hitta något liknande projekt. Vi 
kontaktade Amersham Biosciences i Uppsala och berättade vad vi tidigare sysslat med. Chefen för 
elektronikavdelningen, Olle Bjernulf, tyckte det lät spännande och startade därför ett litet 
utvecklingsprojekt i form av detta examensarbete. 

Vi vill rikta ett tack till de på Amersham Biosciences som hjälpt oss under arbetets gång, särskilt vill vi 
omnämna Olle Bjernulf och Håkan Fröjdh. 

 
 
 
 
Mikael Hörnkvist   Mikael Lundberg 
 

Uppsala november 2002 

Förord inför tryckningen 
Efter att ha redovisat examensarbetet i Luleå i november 2002 och sedan slutfört denna rapport i 
december 2002 återstod bara att trycka rapporten. En väldigt enkel uppgift kan tyckas men av någon 
anledning har detta dragit ut på tiden. Vi har bägge fått anställning på Amersham Biosciences och 
således fokuserat vår energi på annat än examensarbetet. Nu har vi dock gjort en kraftansamling för att 
slutgilltigen bli färdiga med vårt arbete. 

 

 

 

 

Mikael Hörnkvist   Mikael Lundberg 
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1 Introduktion 

1.1 Om Amersham Biosciences 
Examensarbetet har utförts vid, och på uppdrag av Amersham Biosciences i Uppsala [1]. Amersham 
Biosciences är ett världsledande bioteknikföretag som tillverkar tekniska system för medicinsk 
forskning inom genteknik, proteinanalys och läkemedel samt verktyg för småskalig och storskalig 
läkemedelsproduktion. Företaget har en årlig försäljning på uppskattningsvis 600 millioner engelska 
pund och har 4500 anställda världen över. 

Amersham Biosciences har fyra affärsområden: separations, proteomics, bioassays och genomics. I 
Uppsala sysselsätter Amersham Biosciences drygt 900 personer i affärsområdena separations och 
proteomics. Separations, där vårt examensarbete har skett, utvecklar och säljer system för 
proteinseparering. 

1.2 Bakgrund 
Den nuvarande produktfamiljen av instrument för att separera proteiner från Amersham Biosciences 
kommer under de närmaste åren att få en ersättare. När man nu skall konstruera en ny produktfamilj så 
är man självklart intresserad av att införa så mycket ny och framtida teknik som möjligt. En teknik som 
diskuteras är någon form av Internetanslutning på instrumenten. För att få lite erfarenhet inom området 
och därigenom kunna få en känsla för tekniken har Amersham skapat detta examensarbete. Tanken är 
att det efter examensarbetet skall finnas grunder till ett Internetstyrt system vilket kan användas till att 
demonstrera tekniken för marknadssidan, säljorganisationen etc. 

1.3 Syfte/Mål 
Examensarbetets syfte är att förse Amersham Biosciences med grundläggande kunskaper inom området 
fjärrstyrning över Internet. Målsättningen är att det efter examensarbetets slut skall finnas en plattform 
som demonstrerar Internetstyrning av något av företagets system. I arbetsuppgiften ingår således att 
hitta och utreda lämplig hård- och mjukvara samt konstruktion av själva plattformen. Arbetet skall 
dokumenteras tillfredsställande så att utvecklare vid Amersham Biosciences i framtiden skall kunna 
använda sig av examensarbetets resultat 

1.4 Metod 
Examensarbetet kan beskrivas i följande tre faser. 

1. Utvärdering av olika lösningar vad det gäller Ethernet-krets, mikrokontroller, TCP/IP-stack och 
operativsystem. Så många alternativ som möjligt på marknaden jämförs och den lämpligaste 
lösningen väljs ut tillsammans med personal på Amersham Biosciences. 

2. Utveckling och tillverkning av ett kretskort som hopkopplat med ett av företagets system skall 
kunna kommunicera över Internet.  

3. Utveckling av nödvändig mjukvara för fjärrstyrning av systemet. I detta arbete ingår även design 
av Webbsidor etc. 

För att hitta och välja bland lämpliga alternativ av operativsystem, TCP/IP-stackar, mikro- och 
Ethernet-controllers har kataloger, datablad och Internet använts. Vid själva utvecklingen av hård- och 
mjukvara användes den funna dokumentationen som stöd till ett ”trial and error”-förfarande. Lämpliga 
böcker [2], [3], har köpts in som komplement till befintlig dokumentation och kunskap. Personal hos 
Amersham Biosciences har även stött utvecklingsarbetet när så krävts. 
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1.5 Avgränsningar 
Utvärderingen av lämpliga operativsystem, TCP/IP-stackar och Ethernet-controllers har skett utifrån 
datablad och liknande uppgifter och vi har alltså inte själva testat alla alternativ. Hård- och mjukvaran 
vi designat är för demonstrationsändamål och avser inte att vara färdig för någon form av produktion. 
Försöksplattformen demonstrerar ej funktioner från systemens verkliga arbetsområde, protein-
separation. 

1.6 Rapportens disposition 
Att vi valt att se på uppdraget som tre olika aktiviteter återspeglas även i rapporten, bl.a. som tre olika 
slutsatser/resultat. Ett uttalat önskemål från Amersham Biosciences är att examensarbetet skall resultera 
i ett material som underlättar för andra utvecklare att fortsätta uppgiften. Därför innehåller rapporten, 
förutom vårat eget arbete, även en hel del allmänna beskrivningar av befintlig teknologi.  

Läsaren förutsätts ha lite grundläggande elektronik- och programmeringskunskaper. Målgruppen är, 
förutom personal på Amersham Biosciences, studenter på data- och elektroprogrammen samt övriga 
intresserade med ungefär samma förkunskaper. I rapporten beskrivs bl.a. realtidsoperativsystem, 
TCP/IP samt proteinseparation och vi vill här göra läsaren uppmärksam på att detta är just 
beskrivningar och inga kompletta redogörelser. För heltäckande information måste således andra källor 
konsulteras.
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2 Inbäddade Internetsystem 
Vi går mot en framtid där allt fler produkter kommer att kunna erbjuda någon form av fjärrövervakning 
eller fjärrstyrning. Man kan tillexempel tänka sig att man slår på bastun i stugan innan man sätter sig i 
bilen för att åka dit eller slår av en glömd platta hemma på spisen från sin dator på jobbet. 

För att förstå vad Inbäddade Internetsystem betyder bör man kanske titta lite närmare på själva ordet 
som är en sammanslagning av inbäddat system och Internet. Ett inbäddat system är ett datasystem 
inbyggt i en produkt på sådant vis att datasystemet inte är det primära i produkten. Det är ofta inte ens 
uppenbart att det finns en dator i sådana produkter. Vi stöter på inbäddade system i bl.a. 
mikrovågsugnar, i våra bilar, jobbets kaffeautomat och i bankomaten, för att ta några exempel. 

Ett inbäddat Internetsystem är helt enkelt ett inbäddat system som är anslutet till Internet. De mest 
uppenbara användningsområdena är fjärrstyrning, mätdatainsamling, fjärrövervakning osv. Det 
uppkopplade hemmet, där allt i hemmet har en egen identitet på Internet är t.ex. en framtidsvision som 
kräver inbäddade Internetsystem. 

Idag är dessa system ofta konstruerade kring någon vanlig 16 eller 8-bitars mikrokontroller avsedd för 
inbäddat bruk. Dessa kontrollrar har långt mindre prestanda än de processorer som sitter i våra 
persondatorer men har istället låg strömförbrukning och ofta specialfunktioner som analoga 
mätingångar, PWM-utgångar, färdig seriekommunikation osv. Kontrollern byggs sedan ihop med en 
Ethernet-krets och får på så vis kontakt med Internet via en nätverkskabel. En sådan här konstruktion 
måste också ha en del mjukvara för nätverkskommunikation som inte vanliga inbäddade system 
behöver. 

I framtiden får vi antagligen se nya koncept på detta, dels mer trådlöst med t.ex. Bluetooth, dels 
mikrokontrollers där Ethernet eller Bluetooth redan finns inbyggt i kretsen. 
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3 ÄKTA prime 
Det system vi valt att implementera vår Internetlösning på 
heter ÄKTAprime, Figur 1. ÄKTAprime är Amersham 
Biosciences minsta och billigaste system för 
proteinseparation i laboratorieskala. Systemet är en ”all in a 
box”-lösning där en pump, monitor och fraktionssamlare 
sitter i samma låda tillsammans med ventiler för val av 
buffertlösningar, prov och flödesvägar. Systemet styrs via 
membrantangenter på dess front och kan övervakas från ett 
speciellt applikationsprogram på en PC. Man har valt att 
inte låta applikationsprogrammet kunna  styra systemet för 
att ÄKTAprime inte skall konkurera med sina större 
syskonsystem. Anledningen till att ÄKTAprime valdes som 
försökssystem är att det även kan styras seriellt via en 
serviceport på dess baksida. Porten är en vanlig Dsub-
kontakt där styrkommandon skickas i klartext, till exempel 
”set pump_mode 3”, ”set buffer_valve 2” etc.  

3.1 Systemöversikt 
ÄKTAprime är som tidigare nämnts ett kompakt laboratoriesystem för proteinseparation. Separation av 
proteiner är en ganska komplicerad process som det inte finns utrymme att fördjupa sig i här. I stora 
drag kan man i alla fall nämna att själva separationen sker i en kolonn som fästs på systemets utsida. 
Kolonnen är fylld med kemikalier som låter olika proteiner passera olika fort. Vissa proteiner binds 
även av kemikalierna och stannar således kvar i kolonnen tills man sköljer ut dom med hjälp av 
speciella lösningsmedel. På dessa sätt skiljs proteinerna från varandra och från andra ämnen i provet 
och kommer ut åtskilda (fraktionerade) i botten på kolonnen. Dessa fraktioner samlas upp i olika 
provrör i den inbyggda fraktionssamlaren som är monterad ovanpå systemet. För att se hur god 
fraktionering man uppnått finns ett antal sensorer på systemet, t.ex. en konduktivitetmätare, en UV-
monitor och en PH elektrod. För att driva proteinlösningarna genom kolonnen har ÄKTAprime en 
inbyggd pump. Pumpen levererar flöden på upp till 50 ml/min och kan skapa ett tryck på upp till 1.0 
MPa. För att kunna välja mellan olika prov- och buffertvätskor har Prime en ventil med åtta lägen. Den 
sitter på lågtryckssidan av systemet, dvs. före pumpen. Direkt efter ventilen sitter en switch-ventil som 
med hjälp av snabba omslag mellan två portar kan skapa en procentuell blandning av två vätskor. För 
att få en bättre uppblandning av vätskorna går de efter switch-ventilen in i en mixer. Mixern är en 
kammare med en roterande omrörare som snurrar med tio varv i sekunden.  

Figur 1. ÄKTA prime 

Figur 2. Systemöversikt, ÄKTA prime 
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3.2 Seriella styrkommandon 
Som nämnts ovan kan ÄKTAprime styras genom att skicka kommandon till dess serieport. Det finns 
ungefär 300 olika styrkommandon implementerade av vilka de flesta dessutom har en eller två 
tillhörande parametrar. För vår applikation behöver vi endast använda ett fåtal av dessa eftersom att vi 
inte kommer att använda systemet som ett traditionellt kromotografisystem. I Tabell 1 följer en 
sammanställning och en kort förklaring över dom kommandon vi använt oss av. 

Kommando Parameter Kommentar 

SET PUMP_SERVICE 0/1  Aktiverar seriell styrning (0=AV 1=PÅ) 

SET PUMP_FLOWRATE X  X = pumpens flöde [µl/min] 

SET PUMP_MODE 0-3  0=Stopp, 1=Paus, 2=Hold, 3=Kör 

SET BUFFER_VALVE 1-8  Sätter buffer-ventilen i önskad position  

SET GRADIENT_VALVE X Y X = Periodtid [0-1s], Y=Arbetscykel [%] hos grad 

SET FRAC_VALVE 0/1  Kopplar in och ur fraktionssamlaren 0=Slask, 1=Frac 

SET SERVICE_REQUEST 206   Matar fram ett rör i fraktionssamlaren 

 

Tabell 1. Seriella styrkommandon 
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4 ÄKTAip 
Målet för examensarbetet är, som tidigare nämnts, att konfigurera ett befintligt ÄKTAprime-system till 
att kunna styras och övervakas över Internet från en vanlig webbläsare. ÄKTAprime är väldigt lämpligt 
för detta ändamål i och med att det kan styras via en serieport vilket beskrivits ovan. Detta betyder att 
inga ingrepp i befintlig hård- och mjukvara behöver göras om man konstruerar ett kretskort med en 
”Internet-kontakt” i den ena ändan och en seriell kontakt i den andra och sedan konstruerar kortet så att 
det kan översätta Internetkommandon till seriella kommandon som ÄKTAprime förstår.  Kortet, som vi 
valt att kalla ÄKTAip blir således en slags tolk mellan ÄKTAprime och användarens webbläsare. 
Kortet sitter monterat innanför ÄKTAprimes chassi och för användaren ser det därför ut som en totalt 
integrerad del av systemet. För att komma ifrån systemets ganska komplicerade kemiska 
användningsområden beslutade vi oss för att försöka hitta ett annat användningsområde för systemet. 

4.1 Drinkblandaren 
Eftersom att ÄKTAprimes normala arbetsområde, som är proteinseparation, är ganska komplicerat 
bestämde vi oss tidigt för att försöka hitta någon annan, mer lättförstålig tillämpning av systemet för 
examensarbetet. Efter att vi satt oss in i systemets funktioner och arbetssätt förstod vi snart att det 
väldigt enkelt skulle kunna modifieras till en drinkblandare med exceptionell precision. Denna 
tillämpning kan anses som ganska oseriös men är tänkt att skapa ett extra intresse för produkten vid 
mässor etc. Som syns i Figur 3 skalar vi bort kolonnen och de sensorer som hör till fraktions-
detekteringen och använder oss enbart av pumpen, ventilerna, mixern och fraktionssamlaren. Switch-
ventilen används till att få rätt procentuell blandning mellan valfri, alkoholhaltig dryck från Buffer B 
och något av de åtta groggvirken som kan appliceras vid Buffer A. Mixern fungerar som shaker och 
blandar ihop alkohol och virke till en välsmakande drink och fraktionssamlaren samlar slutligen upp 
det läckra resultatet i rör. Injektionsventilen sitter kvar på systemet men används i dagsläget inte. 

Figur 3. Systemöversikt för drinkblandaren 
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4.2 Kommunikationsgränssnitt 
Det finns många olika sätt att styra ett system över Internet. Det absolut mest flexibla är att utveckla ett 
helt eget applikationsprogram som installeras på användarens dator Detta program kommunicerar 
sedan via Internet med någon form av styrprogram som man byggt in i systemet. Nackdelen med denna 
lösning är att man måste utveckla både ett program för användaren och ett för systemet samt att man 
måste distribuera ut sitt applikationsprogram till alla användare. Ett sätt att förenkla lite för sig är att 
bygga in en webbserver i systemet vilket innebär att användaren styr systemet från en helt vanlig 
webbläsare. Fördelen med denna lösning är att man slipper utveckling och distribution av ett eget 
applikationsprogram. I ÄKTAip har vi valt att använda oss av webbserverlösningen. 

4.3 Användarinterface 
När en användare vill komma i kontakt med sitt system och blanda en drink slår han igång sin 
webbläsare och ”surfar in” på den unika Internetadress som hans system har. ÄKTAip märker genast 
att någon vill ha kontakt och svarar med att skicka en webbsida till användaren. På denna sida finns ett 
litet välkomstmeddelande samt en inloggningsruta där användaren skall fylla i sitt användarnamn och 
lösenord. Efter kontroll av dessa svarar ÄKTAip med att skicka en ny webbsida där användaren kan 
välja vad han vill göra. Olika användare har olika rättigheter, vissa kanske bara tillåts utföra någon 
specifik körning av systemet medan t.ex. en administratör kan utföra alla tänkbara körningar samt 
ändra lösenord, göra kalibreringar etc. Allt detta görs alltså via html-kod som skickas mellan 
användaren och ÄKTAip. När ÄKTAip fått en instruktion av användaren att tex. blanda en specifik 
drink kör ÄKTAip igång ÄKTAprime genom att skicka styrkommandon till dess serieport. Läs mer om 
hur användaren styr systemet i kapitel 7.3 på sida 22. 

4.4 Komponentöversikt 

4.4.1 Mjukvara 
ÄKTAip består av ett antal mjukvarumässiga komponenter vilka syns i Figur 4. TCP/IP stacken är 
systemets yttersta utpost mot nätverket och sköter om upp- och nedpackning av data i så kallade 
Internetpaket. Den information som TCP/IP-stacken tar emot skickar den vidare till webbservern som 
analyserar informationen och beslutar vilka åtgärder som skall vidtas. Om åtgärden till exempel är att 
skicka en webbsida till användaren ger webbservern informationen, i det här fallet webbsidan, till 
TCP/IP stacken som packar ned den och ser till att den skickas till användaren. Om användaren i stället 
har begärt en körning av ÄKTAprime anropar webbservern ett styrprogram som sedan utför själva 
körningen av systemet. Mer information om respektive komponent finns i kapitel 6, 7, 8 och 9. 

Figur 4. Schematisk bild över mjukvaran i ÄKTAip 

ÄKTAip 

Operativsystem 

TCP/IP-
stack Webbserver Styrprogram 

för Prime 

 

Internet 
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4.4.2 Hårdvara 
För att kunna erbjuda den ovan beskrivna funktionaliteten behövs självfallet vissa hårdvarumässiga 
komponenter. För att kunna kommunicera över Ethernet behövs en så kallad Ethernet-krets. Denna ser 
till att data skickas enligt Ethernet-standard vad gäller dataordning, signalform etc. Ethernet-kretsen 
styrs från en mikrokontroller via adress- och databussen. Mikrokontrollern kontrollerar även 
ÄKTAprime via en serieport. Kommunikationsstandarden där är RS-232 vilket innebär att vi måste ha 
en RS-232 drivkrets för att få rätt signalnivåer etc. Samtliga av dessa kretsar måste strömförsörjas på 
något sätt. Då kretskortet som de sitter på kommer att monteras in i ÄKTAprime är det lämpligt att ta 
strömmen därifrån. På ÄKTAprimes kretskort sitter byglar där man kommer åt 32V, 12V och 5V. Vi 
har inte kunnat hitta någon information om hur mycket ström vi kan dra från de olika spänningsnäten i 
ÄKTAprime så därför skapar vi en strömförsörjningsdel hos ÄKTAip som kan matas av vilken som 
helst av dessa tre spänningar. 

Figur 5. Schematisk bild över hårdvaran i ÄKTAip 

MikrokontrollerEthernet-
krets RS-232 

Adress 

D 

S 
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5 Val av OS, TCP/IP-stack och hårdvara 
Vid val av hård- och mjukvarukomponenter till konstruktionen bedömde vi det som lämpligast att börja 
med TCP/IP-stacken. Detta eftersom att den är en mycket kritisk del av systemet och ställer krav på 
övriga komponenter. När stacken väl bestämts vet man om det behövs realtidsoperativsystem och om 
någon specifik Ethernet-controller stöds. Emellertid insåg vi snabbt att det skulle innebära en stor 
fördel om vi kunde använda någon av Amersham Biosciences inarbetade mikrokontrollrar eftersom 
detta skulle ge oss tillgång till emulatorer och företagets kunnande. 

5.1 Mikrokontroller 

5.1.1 Krav 
• Använda någon av de mikrokontrollerplattformar som redan används inom företaget 

• Tillräckligt med onchipmemory, ≥ 10k RAM, 128k ROM (flash) 

• Tillräckligt snabb  ≥ 10MHz 

• 16-bitars databredd (eventuellt även 32-bitar). 

• Seriekommunikation 

5.1.2 Val av mikrokontroller 
Företaget har relativt nyligen bytt sin systemplattform, från en 8-bitars Hitachi-kontroller till H8S-
2633, en 16 bitars kontroller även denna från Hitachi. Förutom denna mikrokontroller används PIC-
processorer. 

H8S-kontrollern är helt tillräcklig för examensarbetets ändamål. Det finns flera liknande 
mikrokontrollers som uppfyller kravspecifikationen men då både utvecklingsplattformar och kunskaper 
om H8S finns inom företaget finns ingen anledning att välja något annat. 

5.2 TCP/IP-stack 

5.2.1 Krav 
Det första och absolut viktigaste kravet är att stacken skall vara lämplig för inbäddade system. Det 
finns gott om TCP/IP-stackar som är avsedda för t.ex. Linux eller andra större system med dessa är 
oftast inte användbara i inbäddade system. Stacken vi söker måste framförallt ta upp så lite minne som 
möjligt för att kunna implementeras. 

En kravspecifikation upprättades enligt följande: 

• Minimal RAM och ROM-minnesanvändning 

• Non-copy-arkitektur = minimerad datakopiering inne i stacken 

• Portat mot vår processor (och OS) 

• Möjlighet att köra både med och utan operativsystem. 

• Egen ARP-hantering 

• Bra support 

• Lågt pris / gratis 
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5.2.2 Kandidaterna 
Efter att letat ett tag har vi funnit ett stort antal stackar men vi sållade snabbt ut sex stycken som extra 
intressanta. Dessa presenteras nedan: 

Interniche, NicheStack [4] 
• ROM & RAM –footprint 45-55 kByte 

• Kräver realtidsOS 

Interniche, NicheLite [5] 
• ROM 12 kByte 

• Ingen uppgift om RAM-krav  

CMX-TCPIP [6] 
• ROM 60- 140 kByte 

• Ingen uppgift om RAM-krav  

CMX-MicroNet [7] 
• ROM 15-20 kByte & RAM 2-4 kByte 

Kadak KwikNet [8] 
• ROM 40 – 60 kByte & RAM 4-5 kByte 

LwIP [9] 
• ROM 30-40 kByte & RAM 3-5 kByte 

• För full funktionalitet krävs ett realtidsOS 

Alla dessa stackar är speciellt designade för inbäddade system, och skulle i princip gå att använda. 
Både företaget Interniche och CMX har två olika alternativ av stack, en enklare lite mindre 
minneskrävande och en större med fler funktioner. I båda dessa fall kan de större versionerna väljas 
bort då Interniche-NicheLite och CMX-MicroNet har all funktionalitet som vår applikation kräver. 

I uppräkningen ovan har minnesbehovet för de olika stackarna angetts. Detta är en viktig uppgift som 
ofta är förvånansvärt svår att hitta. En av de fyra kandidaterna som är kvar är en gratis programvara 
under BSD-licens, lwIP. De övriga tre TCP/IP-stackarna saluförs under olika licensformer till högst 
varierande priser.  

NicheLite-stacken verkar erbjuda allt vi önskar utom att vi inte har hittat någon portning för vår 
processor, H8s. Vi har även haft kontakt med utvecklare på företaget Abelko i Luleå och erhållit deras 
erfarenheter av Interniche’s stack. Dom har i och för sig lyckats med att implementera stacken och har 
en färdig produkt, men dom kunde också berätta om att det tog väldigt lång tid för dom att komma dit. 
Nu är det lite svårt att dra några slutsatser av det, för stacken Abelko har använt är en tidigare version 
av NicheStack. 

CMX-MicroNet har allt som vår applikation behöver och som extra bonus så finns stacken redan 
portad mot H8s. MicroNet är dessutom väldigt snål med RAM-minnesanvändningen. CMX har även 
ett realtidsOS på sitt produktprogram. Detta kan vara en fördel eftersom att stack och OS från samma 
tillverkare borde kunna integreras relativt enkelt. 

Kadak KwikNet är också en intressant stack som har allt som behövs, den är dock inte portad mot H8s. 

LwIP är som tidigare nämnts en fri programvara som inte är portad mot H8s. Vi har däremot arbetat 
med den här stacken tidigare i ett projekt vid Luleå Tekniska Universitet. Den enda riktiga fördelen 
med lwIP är nog det att den är gratis vilket emellertid även kan innebära en nackdel – man är inte 
garanterad någon som helst support.  
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5.2.3 Valet och kvalet 
Det var svårt att välja bland dessa TCP/IP-stackar, särskilt som dom inte var speciellt duktiga på att 
lämna ut tekniska specifikationer. Priset för de kommersiella stackarna varierade mellan drygt 
50.000 kr för CMX-MicroNet till över 200.000 kr för Interniches stack. CMX-MicroNet var billigast, 
redan portad och företaget har även OS anpassade för stacken vilket gjorde att vi förordade denna till 
projektet. 

När vår uppdragsgivare fick klart för sig hur dyra TCP/IP-stackar är så blev det stopp, budgeten för 
examensarbetet tillät inte dessa kostnader. Vi blev istället tvungna att välja lwIP istället eftersom att 
denna stack är gratis. 

5.3 Operativsystem 

5.3.1 Krav 
Då valet av stack föll på lwIP och portningen av den stacken inbegriper både semaforer och trådar, så 
krävs ett realtidsoperativsystem. Efter en ganska snabb undersökning på marknaden för 
realtidsoperativsystem kunde vi konstatera att de flesta kommersiella OS hade ett pris över 
examensarbetets budget.  

• Realtids OS 

• Litet, max 60kByte 

• Färdigportat mot mikrokontrollern alternativt lätt att porta 

• Lågt pris /gratis 

5.3.2 uCOS-II 
Efter ett tips från personal på företaget hittade vi operativsystemet uCOS-II [10] som har all 
funktionalitet vi behöver, och kostar ca 500 kr. Läs mer om uCOS-II i kapitel 9 på sidan 30. 

5.4 Ethernetkontroller 

5.4.1 Kravspecifikation 
Ethernetkontrollern skall möjliggöra kontakt mellan Hitachi-processorn H8s och ett ethernetnätverk. 
Vidare är det bestämt att nätverkskabeln ska vara av typen twisted pair. Kravlistan ser därför ut så här. 

Ethernetkontrollern måste ha : 

• Databuss på 16 bitar, men även gärna stödja 8 och 32 bitar. 

• TP-interface 

• Enkretslösning 

• Inbyggt minne för frames 

• Inbyggda funktioner för hantering av omsändning, CRC med mera 

 

Bedömningen påverkas även av faktorer som dokumentation, kretsens ålder och förväntade livslängd. 
Många moderna kontrollers har fina funktioner så som höga hastigheter (100 Mbps) och full duplex. 
Då kretsen skall användas i ett inbäddat system vilket i sammanhangen får betecknas som långsamt är 
detta funktioner som inte kommer att nyttjas och således inte påverkar bedömningen av kretsen. 
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5.4.2 Kandidaterna. 
Efter en ordentlig genomgång av marknaden valde vi att titta närmare på följande tillverkare och 
kretsar: 

Cirrus Logic [11] 
CS8900A, CS8920A 

TDK [12] 
78Q2120, TDK 78Q2132 

National Semiconductor [13] 
DP8390D, DP83907, DP83905, DP83902A DP83901A  
DP83916 SONIC-16, DP83932C, DP83934 SONIC-T, DP83936AV 

Intel [14] 
82562, 82559ER, 82559ER, 82559, 82558, 82550, 21143 

SMSC [15] 
LAN91C95, LAN91C96, LAN91C961, LAN91C100FD, LAN91C110, LAN91C111, LAN83C171, 
LAN83C175, LAN83C180, LAN83C183 

Realtek [16] 
RTL8019AS, RTL8029AS, RTL8139, RTL8130, RTL8139B(L),  RTL8139C(L),  RTL8139C(L)+,  
RTL8100(L),  RTL8100B(L), RTL8150 

AMD [17] 
79C973, 79C975, 79C940 

Av dessa var många designade för PCI-buss, vilket nästan alltid betyder att den bara stöder 32bitars 
buss. Bussbredd och kravet på enchipslösning har därför uteslutit många kretsar. 

AMD 79C940 och 79C961A kunde varit bra kandidater om inte det interna minnet hade varit så snålt, 
128+136 byte. 

National Semiconductors produkter har också för lite minne i de flesta fall, och verkar överhuvudtaget 
rätt ålderstigna. 

 

5.4.3 De intressantaste alternativen. 

Realtek RTL8019AS 
ISA-bus baserad 10 mbps controller med 16Kbyte on-chip RAM. Finns i 5 V version. 

Fördelar 

• Stort internt minne 

• Swapbar mellan little och big endian 

Nackdelar 

• Dålig dokumentation 
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Cirrus Logic CS8900A 
ISA(8/16bit)-buss baserad 10mbps controller med 4Kbyte onchip RAM. Finns i både 5 och 3.3 V 
versioner. CS8920A är nästan identisk. 

Fördelar. 

• Kräver minimum av CPU-overhead 

• Mycket och ganska bra dokumentation 

Nackdelar 

• Gammal design 

• Egentligen en ISA-design 

• Långsam buss 

• Little endian 

 

SMSC 91C96 
ISA och PCMCIA bus baserad 10 mbps controller med 6Kbyte on-chip RAM. Finns i både 5 och 
3.3 V versioner, 3.3 V klarar 5V I/O. 

Fördelar 

• Kräver minimum av CPU-overhead 

• God dokumentation 

Nackdelar 

• ISA-design 

• Little Endian 

• Design från 1997 

 

SMSC 91C111 
8/16/32-bit buss 10/100 mbps controller med 8Kbyte onchip RAM. 3.3V spänningsmatning med 5 
V tålighet på I/O. 

Fördelar 

• Kräver minimum av CPU-overhead 

• Modern design, släpptes i februari 2001 

• Både upp och nedskalbar till 32 resp 8 bitars buss 

• Generic busdesign, alltså inte en PCI eller ISA-bus design 

• En del trevliga funktioner för den interna minneshanteringen 

Nackdelar 

• Lite knappt med dokumentation, framförallt elektrisk design och layout 

• Little Endian 
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5.4.4 Sammanfattning 
Realteks RTL8019AS stryks direkt, den enda påtagliga fördelen är det stora onchip-minnet på 
16Kbyte, men ett så stort minne kan knappast vara nödvändigt i vår inbäddade miljö. Det allra sämsta 
med detta chip är den smått katastrofala dokumentationen. Efter genomläsning så var en massa frågor 
angående funktioner och liknande obesvarade. 

 

Cirrus Logics CS8900A/CS8920A största styrka ligger nog i dokumentationen. I och med att vi har 
arbetat med den tidigare vet vi dock att det finns några dåligt dokumenterade delar, men detta gäller 
troligen även de andra kretsarna, vi har bara inte upptäckt det än. Däremot känns det lite tråkigt att 
chipet är en gammal ISA-design. Framtiden för chipet är svår att sia om, det är visserligen ett gammalt 
chip och som sagt ISA (utdöende teknologi), men Cirrus hårdlanserar den numera som en embedded-
eth.controller så att så länge inte Cirrus tar fram någon ersättare så förblir det troligen i produktion. 

 

SMSC verkar vara på alerten vad det gäller ethernetcontrollers. Två bra kandidater därifrån verkar vara 
LAN91C96 och LAN91C111. LAN91C96 är en äldre ISAbus-design som ändock känns något 
fräschare än CS8900A. Att jämföra den med CS8900A är absolut rätt, dom ligger rätt lika i pris, ålder 
och funktioner. CS8900A har mer dokumentation än LAN91C96 men om den senare är mer välskriven 
så finns det ingen fördel där för Cirrus. LAN91C96 har lite snabbare buss och stödjer även 
Motorola 68000 buss, den har även mer onchipRAM. 

Även här är framtiden svår att förutse, men då SMSC har en alldeles nyutvecklad krets för embedded 
applications så finns ju risken att försäljningen så småningom stannar av för den här kretsen. 

I valet mellan Cirrus Logic’s CS8900A och SMSC LAN91C96 så väljer vi kretsen från SMSC. 

 

Slutligen, LAN91C111, det senaste tillskottet från SMSC. Den här kretsen tycker vi helt klart är den 
mest intressanta. För det första är det ingen gammal ISA design, istället har det implementerats en 
generell 8/16/32-bitars buss. Vidare så har den 8Kbyte onchipRAM, 10/100Mbps-support och en 
trevlig hantering av det inbyggda minnet. 

Priset, 19US$, är dock högre än för de andra konkurrenterna men man kan förmoda att priset kommer 
att sjunka under den kommande tiden. 

Största bristen finner vi i dokumentationen, den känns inte riktig färdigskriven än och ”applikation 
notes” lyser nästan helt med sin frånvaro. Det här ska inte tolkas som att det inte går att bygga en 
konstruktion med den här kretsen, men om man jämför med t.ex. dokumentationen till LAN91C96, så 
har den mer detaljerade beskrivningar på hur allt fungerar. 

5.4.5 Slutsats 
Välja LAN91C111 på grund av att den är modern och därigenom förhoppningsvis mer framtidssäker. 
Med tiden bör priset går ner och dokumentationen förbättras. 

5.4.6 Ändrade planer 
Efter otaliga veckors arbete med att försöka skriva en drivrutin till LAN91C111 hade vi inte lyckats få 
fram något som fungerade tillfredsställande. Vi hade hittat många luckor i dokumentationen och kunde 
således inte få svar på många nödvändiga frågor. Efter ett krismöte insåg vi att ett kretsbyte var enda 
lösningen. Vi bestämde oss förr att byta till Cirrus Logics krets CS8900 och börja om från början med 
drivrutinen. Då vi arbetat med CS8900 tidigare skulle vi kunna återanvända en del erfarenheter och 
kod.
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6 TCP/IP-stack 

6.1 Allmänt om TCP/IP 
Man använder ordet stack för att TCP/IP är en samling av protokoll som är ’staplade’ på varandra i 
flera lager. Dessa lager kommunicerar med varandra via bestämda gränssnitt. För att förstå TCP/IP–
stackens arkitektur kan man använda sig av olika förklarande modeller. En bra modell för att förklara 
TCP/IP’s lageruppbyggnad är DoD reference model, en annan känd modell är OSI-modellen. OSI-
modellen passar dock inte riktigt för TCP/IP eftersom att lagrens gränssnitt inte riktigt stämmer. 

DoD-modellens lager: 
 

Applikations lager. Här återfinns applikationer som 
använder nätverket, t.ex. Telnet, email och FTP. 

 

Transport lager. Erbjuder kontakt mellan två olika 
applikationer. Består av TCP och UDP -protokollen 

 

Nätverks lager. Ser till att datagram når sin destination. 
Lagret består i huvudsak IP men även ICMP protokollet hör 
till detta lager 

 

Länk lager. Protokoll för det fysiska mediumet exempelvis 
ethernet eller slip. 

 

 

 

Tanken med denna uppbyggnad är att de olika lagren inte behö
veta hur gränssnittet ser ut. 

Vi tar ett exempel: 

Vi tänker oss att ett email ska skickas. Hur det skall gå till be
Mail Transfer Protocol (SMTP). Den sändande datorn sätter sam
och ska nu skicka den till en annan dator, i praktiken en an
Applikationen i den sändande datorn litar på att det finns ett 
datorns applikation, men bryr sig inte om hur det är uppbyg
Transportlagret. 

I Transportlagret tar TCP-protokollet emot meddelandet, o
meddelandet är stort kan TCP dela upp det i ett antal mindre d
som inte har kommit fram. I den mottagande datorn ser TCP till
det ursprungliga meddelandet, i rätt ordning. Där upptäcks de
omsändning begärs. TCP skickar datagrammen till Nätverkslagr

I Nätverkslagret tar IP-protokollet hand om datagrammen, här 
till rätt dator. 

Slutligen kommer Länklagret att paketera datagrammen i paket 
fysiska nätverket. 

 
Processapplication layer 

Consists of processes and 
applications that uses the 

network  

Host to host transportlayer 
Provides end to end data 

delivery service 

Internetwork layer 
Defines the datagram  and 
handles the routing of data  

Network access layer 
Consists of routines for 

accessing physical networks  
Figur 6. De vedertagna engelska namnen 
 på lagren i DoD reference model 
ver veta någon om varandra utan bara 

stäms av några protokoll, bl.a. Simple 
man ett meddelande enligt dessa regler 
nan emailapplikation i en mailserver. 
fungerande sätt att nå den mottagande 
gt, utan sänder bara meddelandet till 

ch omvandlar det till datagram. Om 
atagram. TCP ser till att sända om det 

 att sätta ihop de olika datagrammen till 
t även om något datagram saknas och 
et för sändning. 

adresseras datagrammen så dom hittar 

(packets) för att sen skicka dom på det 
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Epostklienten sätter ihop ett
meddelande

TCP protokollet delar eventuellt
upp meddelandet i mindre
datagram, sänder om på
begäran

IP protokollet adresserar
datagrammen

Ethernet-protokollet anger den
fysiska adressen till mottageren,
lägger även till checksumma

Meddelandet når epost-servern

TCP protokollet sätter ihop
meddelandet, begär ev.
omsändning

IP protokollet kontrollerar om
datagrammet ska till TCP

Kontrollerar checksummam, tar
bort ethernetheader och skickar
datagrammet till IP

Sändande dator Mottagande dator

 
Figur 7. Exempel på nätverkskommunikation över internet 

  

När meddelandet färdas genom stacken kommer varje lager att lägga till ett huvud (header) som är 
specifik för varje lager. 

 

 

Figur 8. Hur ”headers” läggs till i de olika lagren 
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6.1.1 TCP/UDP 
TCP-headern har följande utseende: 

 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
 |         Source Port           |      Destination Port         | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |                       Sequence Number                         | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |                    Acknowledgement Number                     | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |Offset |(reserved) |   Flags   |          Window               | 
 |       |           |U A P R S F|                               | 
 |       |           |R C S S Y I|                               | 
 |       |           |G K H T N N|                               | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |        Checksum               |      Urgent Pointer           | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |         Datagram... 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

• Source Port - Talar om vilken applikation svaret skall sändas till. 

• Destination Port - Talar om vilken applikation som data informationen är avsedd för, ex. FTP protokoll, mail 
server m.m.  

• Sequence Number - Anger var i ursprungmeddelandet den första byten i datagrammet ska vara 

• Acknowledgement Number -Bekräftelse på att datagrammet kommit fram, anger  ”sequence number” på 
önskat nästa datagram 

• Offset - Pekar på första databyten 

• Flags  
• URG - Anger att TCP-segmentet innehåller brådskande data.  
• ACK - Anger att Acknowledgement Number är giltigt 
• PSH - Tvingar iväg ett segment fast det inte nått maxstorlek 
• RST - Avslutar en uppkoppling omedelbart. Sänds vid olika feltillstånd. 
• SYN - Används för att meddela mottagaren att en ny uppkoppling önskas, och att detta är första 

segmentet  
• FIN - Används för att avsluta sessionen  

• Window - Största antal bytes som accepteras i segmentet 

• Checksum - För att kontrollera att headern och data fältet inte ändrats/blivit skadat. 

• Urgent Pointer - Pekar på första på första byten data (endast betydelsefull om URG flaggan är satt)  

 

I TCP-headern finns inga adresser utan bara vilka portar som används. Adressen sköts av istället av IP-
lagret. Med hjälp av portarna vet TCP vilken applikation som meddelandet ska sändas till. 

Figur 9. TCP-header 
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6.1.2 IP 
IP-headern ser ut så här. 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
 |Version|  IHL  |      TOS      |         Total Length          | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |        Identification         |Flags|    Fragment Offset      | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |      TTL      |   Protocol    |       Header Checksum         | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |                         Source Address                        | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |                       Destination Address                     | 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 |         Data... 
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

• Version - Vilken Ipversion som används. 

• IHL - Längden på Ipheadern i 32bitars block, minsta headern är 20 bytes så minsta värdet i detta fält är 5. 

• TOS - Type Of Service, används inte idag 

• Total length - Totala längden på paketet, både header och data, i bytes 

• Identification - Används för att identifiera olika paket om de är fragmenterade 

• Flags - Används också om paket är fragmenterade 

• Fragment offset - Var fragmentet skall vara i originaldatagrammet 

• TTL - Antal hopp som ett paket skall leva på nätverket, varje router minskar värdet med 1, vid 0 dödas 
paketet 

• Protocol - Vilket protokoll som lagret ovanför består av (ex. UDP, TCP) 

• Header checksum - Kontrollsumma för headern, obs ej data. 

• Source address - Sändarens IP-adress 

• Destination address - IP-adress till mottagaren 

6.1.3 Ethernet 
 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
    |       Ethernet destination address (first 32 bits)            | 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
    | Ethernet dest (last 16 bits)  |Ethernet source (first 16 bits)| 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
    |       Ethernet source address (last 32 bits)                  | 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
    |        Type code              | 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
    |  IP header, then TCP header, then data                        | 
    |                                                               | 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
    |                       Ethernet Checksum                       | 
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

Figuren är självförklarande förutom ”Type code” som betyder vilken typ av data som Ethernet-paketet 
innehåller. De koder som berör detta projekt är 0800 för TCP/IP och 0806 för ARP. 

Figur 10. IP-header 

Figur 11. Ethernet-paket 
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6.2 LwIP 
I ÄKTAip har vi använt en TCP/IP-stack som heter lwIP, den är utvecklad av Adam Dunkels som ett 
examensarbete hos SICS (Swedish Institute of Computer Science). LwIP är en minimal 
implementaition av TCP/IP speciellt designad för inbäddade system.  

LwIP erbjuder full TCP-funktionalitet med minimal RAM-minnesanvändning, stacken klarar sig med 
4kB RAM och 30-40 kB ROM, stacken erbjuder även följande funktioner: 

• Stöd för flera nätverksinterface, inklusive packet forwarding 

• ICMP (Internet Control Message Protocol) för nätverksdebugging 

• UDP (User Datagram Protocol) 

• No-copy API, för minimerad minnesanvändning 

• Berkeley socket API 

LwIP är fri att använda under en BSD-liknande licens och all källkod är tillgänglig. 

För full dokumentation av stacken och licensvillkor hänvisas till 
http://www.sics.se/~adam/lwip/documentation.html 

6.2.1 Portning av lwIP 
Då LwIP inte tidigare är portad mot H8s och uCOS har vi gjort detta. LwIP är skrivet för att vara 
portabelt mellan olika plattformar. Därför finns alla plattformspecifika funktioner i filen sys_arch.c och 
det räcker med att implementera en ny sådan för att porta lwip till ett nytt system. Sys_arch.c 
tillhandahåller funktioner för att hantera trådar, mailboxes och semaforer. 

Funktionsanrop som måste implementeras i sys_arch.c 

SYS_MBOX_NEW 
sys_mbox_t sys_mbox_new(void) 

Skapar en tom mailbox, skall returnera en mailbox av typen sys_mbox_t. 

SYS_MBOX_FREE 
void sys_mbox_free(sys_mbox_t mbox) 

Avallokerar en mailbox som inte längre behövs. Mailboxens minne kan frigöras eller mailboxen kan 
återlämnas till en pool, det är upp till programmeraren. Om mailboxen innehåller meddelanden är det 
ett tecken på något programmeringsfel. 

SYS_MBOX_POST 
void sys_mbox_post(sys_mbox_t mbox, void *data) 

Postar *data till mailboxen. *data är en godtycklig pekare men kan även vara en NULLpekare och har 
då en speciell betydelse, se sys_mbox_fetch. 

SYS_ARCH_MBOX_FETCH 
u16_t sys_arch_mbox_fetch(sys_mbox_t mbox, void **data, u16_t timeout) 

Blockerar tråden tills dess att det kommer ett meddelande i mailboxen, dock max i ”timeout” 
millisekunder. Om ”timeout” argumentet är noll skall tråden blockeras till dess ett meddelande 
anländer. Funktionen skall returnera tiden den fått vänta på ett meddelande om inte timeout inträffat då 
den returnerar 0. Eftersom ett returvärde på 0 indikerar att en timeout har inträffat får inte funktionen 
returnera 0 även om det gått noll millisekunder utan då returnerar vi 1 istället. 

LwIP använder mailboxar för den interna tidtagningen, därför kan meddelandet i mailboxen vara en 
NULLpekare och det indikerar att meddelandet skall ignoreras. 

http://www.sics.se/~adam/lwip/documentation.html
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SYS_SEM_NEW 
sys_sem_t sys_sem_new(u8_t count) 

Skapar och returnerar en ny semafor, ”count” anger begynnelsetillståndet för semaforen. 

SYS_ARCH_SEM_WAIT 
u16_t sys_arch_sem_wait(sys_sem_t sem, u16_t timeout) 

Blockerar tråden i väntan på att semaforen signaleras. Om ”timeout” inte är noll blockeras tråden i max 
”timeout” millisekunder. Funktionen returnerar tiden i millisekunder som tråden varit blockerad, 
returnerar 0 om timeout har skett. 

SYS_SEM_SIGNAL 
void sys_sem_signal(sys_sem_t sem) 

Signalerar en semafor. 

SYS_SEM_FREE 
void sys_sem_free(sys_sem_t sem) 

Avallokerar en semafor. 

SYS_INIT 
void sys_init(void) 

LwIP anropar denna funktion, här läggs alla initieringar av sys_arch lagret in. 

SYS_ARCH_TIMEOUTS 
struct sys_timeouts *sys_arch_timeouts(void) 

Returnerar en pekare till listan med timeouts som hör till den tråd som anropade den här funktionen. 
Får inte returnera NULL. Varje tråd har en egen lista med aktuella timeouts, listan är en struktur av 
länkade sys_timeout vilka finns definierade i sys.h . 

SYS_THREAD_NEW 
void sys_thread_new(void (* function)(void *arg), void *arg) 

Startar en ny tråd, påbörjar exekvering vid ”function”, ”arg” skickas med som argument till funktionen. 
Behöver inte implementeras ifall man inte tänkt låta lwIP själv starta nya trådar, t.ex. web-server. 

6.2.2 Portning av lwIP i ÄKTAip 
Vi har portat lwIP mot uCOS-II och använt oss av de realtidsfunktioner som uCOS erbjuder. 
Portningen av funktionerna sys_mbox_new, sys_mbox_free, sys_sem_new, sys_arch_sem_wait, 
sys_sem_signal och sys_sem_free erbjöd inga problem. Med sys_mbox_post resp 
sys_arch_mbox_fetch blev det värre eftersom att lwIP vill kunna skicka NULL-pekare via mailboxes 
då ucOS tolkar en NULL-pekare i mailboxen som att mailboxen saknar meddelande. 

Det löste vi genom att skapa en annan pekare som pekar på någonting: 
static int fakenull; 
int *const fakeNULLptr = &fakenull; // Unchangeable pointer 

Nu går det bra att byta ut en NULL-pekare mot fakeNULLptr och skicka den istället. 
if( data == NULL){ 
 data = fakeNULLptr;} 

sys_mbox_fetch kollar emottagna meddelanden om denna pekare finns med och byter i så fall ut den 
mot NULL. 

if (*data == fakeNULLptr ){ 
 *data = NULL;} 
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Ett av argumenten i funktionen sys_arch_mbox_fetch är en pekare till var meddelandet ska läggas. Om 
den pekaren är NULL är vi inte intresserad av meddelandet vilket i så fall kastas. 

if (data == NULL ){ 
 junk = OSMboxPend( mbox, timeout, &ucErr );   

Funktionen sys_thread_new kan i nuvarande version bara skapa en ny tråd. Elegantast vore givetvis att 
nya trådar skapas helt dynamiskt vilket känns som en bra sak att införa i framtiden. Anledningen till 
denna förenkling är att i uCOS-II ska alla trådar skapas innan multitaskingen startas, det här går att 
komma runt, men det är rätt trixigt, så i vår programvara har vi inte lagt ned möda på detta. 

6.2.3 Konfigurering 
I filen lwipopts.h kan man göra en del inställningar för lwIP. De saker som vi har ställt in är: 

PBUF_POOL_SIZE  som bestämmer hur många pbuffar som finns allokerade i lwIP. Vi har valt 7st. 

PBUF_POOL_BUFSIZE bestämmer hur stor varje pbuf ska vara. ÄKTAip använder 128bytes. 

Stora pbuffar är bra om man ofta har stora datapaket till och från lwIP, då blir det mindre overhead 
genom att det inte behövs lika många länkade pbuffar. Nackdelen med stora pbuffar är att dom tar 
onödigt mycket minne i anspråk. 

#define PBUF_LINK_HLEN anger hur många byte som behövs till headern för länklagret. För ethrnet 
ska det vara 14.  

 

6.2.4 Drivrutin för CS8900A 
Det går att hantera ethernetkontrollern CS8900 på en del olika sätt. Överföring av datapaket kan ske i 
I/O-mode, memory-mode eller med Direct Memory Access, DMA. Man kan även välja mellan att 
använda interrupt eller polling för att få veta när det är dags att ta hand om någon händelse. I vår 
konstruktion har vi valt I/O-mode för kommunikation och interrupt för händelserapportering. DMA-
mode är det bästa när man vill ha hög dataöverföringshastighet men det måste samtidigt finnas mycket 
minne vilket gör att detta inte lämpar sig i vårt system. Memory-mode ger lite snabbare kommunikation 
än I/O-mode men på grund av en smart konstruktionslösning av kretsen är det bara mycket lite 
snabbare. Då I/O-mode är default vid spänningspåslag och hårdvarukonstruktionen blir lättare med 
färre addressledningar så föll valet på denna mode. Vi valde även bort pollning till förmån för 
interruptstyrd hantering. Interrupt är knappast svårare att implementera men är lite effektivare, särskilt 
om det är lite nätverkstrafik. 

Drivrutinen vi använder är utvecklad av Leon Woesterberg och den stöder både pollning och interrupt. 

Funktionen ”cs8900_service(struct cs8900state *csstate)” har en nyckelroll i 
drivrutinen, den här funktionen kan antingen anropas när ett interrupt sker, men den kan också tryggt 
pollas hur ofta som helst. 

I nätverksinterfacets state-variabel (netif->state) ligger det en variabel ”need_service”. Cs8900_service 
kontrollerar om det finns något att ta hand, ex.vis att det kommit ett nätverkspaket eller att ett 
sändningsförsök har misslyckats.  

cs8900if_input(struct netif *netif) är den funktion som anropar stacken när drivrutinen har 
ett datapaket till stacken. 

cs8900if_output(struct netif *netif, struct pbuf *p,struct ip_addr *ipaddr)  

är den funktion som stacken anropar när den vill sända ett paket. 
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7 Webbserver 

7.1 Allmänt 
Webbservern kan sägas vara hjärtat av ÄKTAip. När en användare vill kommunicera med ÄKTAip 
skickas data ut på Internet i form av IP-paket. När paketen anländer till ÄKTAip tar TCP/IP stacken 
(lwIP) emot dessa, packar upp dem och lämnar över informationen till webbservern. Denna kollar nu 
igenom vilken information som har skickats från användaren och ser till att lämpliga åtgärder vidtas, 
till exempel att skicka en viss webbsida till användaren eller att köra igång ÄKTAprime. 

Som beskrivs i resultatdelen av rapporten så fungerar inte TCP/IP-stacken helt tillfredsställande ännu. 
Detta har medfört att inte alla av de webbsidor som beskrivs i detta kapitel har kunnat köras i ÄKTAip. 
Samtliga skärmdumpar är  därför tagna från en körning i en vanlig PC i stället. 

7.2 Funktion 
ÄKTAip skickar inte ut webbsidor på eget bevåg utan svarar bara på begärda anrop. 
Informationsutbyte mellan ÄKTAip och en användare går alltså till så att användaren via sin 
webbläsare begär en specifik sida och ÄKTAips webbserver svarar med att skicka den begärda sidan 
till användaren. En begäran från en webbläsare kan se lite olika ut beroende på vilken läsare som 
används men nyckelordet ”GET” följt av den begärda sidans namn ingår alltid. ÄKTAips webbserver 
letar således efter detta nyckelord i alla inkommande meddelanden och kan på detta sätt sedan filtrera 
ut den begärda sidans namn. När detta är gjort letar den i sitt minne efter en sida som matchar begäran 
och om en matchning existerar skickas denna till användaren. Om ingen sida med det begärda namnet 
existerar skickas i stället en sida med ett felmeddelande. 

7.3 Webbsidor 
Samtliga ÄKTAips webbsidor är uppbyggda kring samma mall. I mitten är ett stort huvudfönster där 
information visas och inmatningar görs. Till vänster om huvudfönstret är ett menyfönster där 
användaren kan navigera mellan olika sidor. Under menyfönstret visas information om vilken 
användare som är inloggad. I överkant av fönstret är två bilder. Den vänstra är Amersham Biosciences 
företagslogotyp och fungerar som en länk till företagets hemsida. Den högra är en logotyp som vi har 
gjort till ÄKTAip. 

 
Figur 12. Webbsidornas uppbyggnad 
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7.3.1 Inloggning 
Den första sidan man möts av som användare när man anropar systemet är Index.html. På denna sida 
finns bara ett litet välkomstmeddelande samt en länk för att logga in. När man klickar på denna länk 
kommer en inloggningsruta upp där man skall skriva in sitt användarnamn och sitt lösenord. Både 
användarnamn och lösenord skickas krypterat för att försvåra för obehöriga att fånga upp det. Utifrån 
vem som har loggat in kommer ÄKTAip att presentera olika sidor beroende på vilken behörighet ens 
användare har. För närvarande har ÄKTAip bara två olika användare inlagda, admin och user. 

Om vi, som i Figur 13, loggar in med administratörsanvändaren admin kommer ÄKTAip att skicka en 
sida speciellt anpassad för adminanvändaren. I huvudfönstret meddelas att man har loggat in som 
admin och i menyfönstret har ett antal alternativ dykt upp. Administratörsanvändaren har givetvis 
rättighet att utföra alla kommandon som för närvarande finns implementerade i ÄKTAip och det är 
dessa som listas i menyfönstret. Om vi i stället loggar in som user ser fönstret lite annorlunda ut. Borta 
är nu några av de alternativ som en administratör kan välja på i menyfönstret och texterna ser lite 
annorlunda ut.  

Som ses i Figur 14 så kan både user och admin köra systemet samt läsa information om ÄKTAip. 
Endast administratören kan göra inställningar av systemet (buffertinställningar) samt ändra lösenord.  

Figur 13. Inloggning 

Figur 14. Inloggad som admin respektive user 
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7.3.2 Körning av systemet 
Om man vill göra en körning av systemet, dvs. 
blanda en drink, klickar man på länken ”Körning” 
i menyfönstret. Webbsidan som dyker upp har ett 
antal fält för inmatning av olika parametrar. I 
fälten finns redan ifyllt de parametrar som 
användes vid föregående körning. Vill man ändra 
något värde ersätter man bara det gamla med ett 
nytt.  

Som beskrivits ovan så har systemet möjlighet att 
hantera åtta olika buffertar via sin inloppsventil. 
Vilken av dessa man vill använda i körningen 
väljs i rullgardinsmenyn vid rubriken ”Buffer”. 
Vid rubriken flöde anges det flöde i ml/min som 
pumpen kommer att arbeta med. Ett högre flöde 
ger naturligtvis en snabbare körning men kanske 
inte en lika god blandning av drinken. 
Gradienttalet anger vilken procentuell blandning 
man vill ha mellan vald buffert och alkohol och 
kan sättas mellan 0 och 100% där 0% är ren 
buffert och 100% är ren alkohol. Att procenthalten 
benämns som gradient kan tyckas konstigt men 
det är gjort med tanke på en framtida utbyggnad 
av ÄKTAip då det skall vara möjligt att styra hela 
proteinseparationskörningar via Internet.  När man 
är nöjd med sina inställningar och vill starta 
systemet klickar man på knappen ”Starta 
ÄKTAprime”. Detta medför att ett meddelande 
postas från användarens dator till ÄKTAprime. I 
meddelandet finns all information som användaren 
matat in och denna filtrerar webbservern ut och 
förmedlar vidare till styrprogrammet för Prime. 
Styrprogrammet kör igång systemet enligt de 
parametrar som användaren har angivit och 
stänger sedan av systemet när det är färdigt med 
sitt uppdrag. 

7.3.3 Administratörsinställningar 
Som administratör kan man gå in och ändra 
namnen i rullgardinsmenyn för buffertarna. Detta 
görs från sidan för Buffertinställningar. När sidan 
kommer upp är de tidigare värdena på 
buffertnamnen ifyllda. Nu kan man gå in och 
editera namnen för de olika buffertarna och när 
man är nöjd klickar man på knappen ”Spara 
buffertinställningar”. I Figur 16 har tillexempel 
Buffer4 nu definierats som Fruktsoda. Vid nästa 
körning av systemet kommer det nya namnet att 
synas i rullgardinsmenyn. Som administratör kan 
man även ändra de olika användarnas lösenord 
från webbsidan ”Ändra lösenord”. Värt att 
observera när man ändrat lösenord eller 
buffertnamn är att efter det att man slagit av 
strömmen till ÄKTAip kommer alla inställningar 
att återställas till sina ursprungsvärden. Detta 
beror på att ÄKTAip inte har något inbyggt batteri 
eller EEPROM och därför inte kan komma ihåg information vid spänningsbortfall. 

Figur 15. Parameterinställningar 

Figur 16. Buffertinställningar 

Figur 17. Ändring av lösenord 
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7.3.4 Statiska sidor 
Somliga av ÄKTAips webbsidor är helt statiska i den meningen att de ser exakt likadana ut varje gång 
de visas. Exempel på sådana sidor är välkomst- och inloggningssidan. Dessa sidor är skrivna i ren html-
kod och är sparade som långa teckenkonstanter i separata h-filer. Att lägga in html-kod i C-filer kan 
medföra vissa problem eftersom C-kompilatorn kan misstolka vissa tecken. Tillexempel kommer ett 
citationstecken (”) av C-kompilatorn att betraktas som ett slut på strängen fast än det inte är det. För att 
komma förbi detta problem har vi uttryckt varje enskilt tecken av html-koden i hexadecimal form. Så 
en webbsida vars html-kod ser ut så här: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN"> 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Welcome</TITLE> 
<LINK REL=StyleSheet HREF="stilmall2.css" TYPE="text/css" MEDIA=screen> 
</HEAD> 
<style TYPE="text/css"> 
    body { margin-left: 0%; } 
</style> 
<BODY> 
<BR><BR><BR> 
<h2 align=center> Välkommen till &AumlKTAip!</h2>  
<h3 align=center> Du m&aringste b&oumlrja med att <a href="Login.html" 
OnmouseOver="window.status='Logga in'; return true" OnMouseOut="window.status=' '; 
return true" > logga in</a></h3> 
</BODY> 
</HTML> 

definieras i en h-fil så här: 

static const char httphtmlwelcome[] = 
{ 
0x3C, 0x21, 0x44, 0x4F, 0x43, 0x54, 0x59, 0x50, 0x45, 0x20, 0x48, 0x54, 0x4D, 0x4C, 
0x20, 0x50, 0x55, 0x42, 0x4C, 0x49, 0x43, 0x20, 0x22, 0x2D, 0x2F, 0x2F, 0x57, 0x33, 
0x43, 0x2F, 0x2F, 0x44, 0x54, 0x44, 0x20, 0x48, 0x54, 0x4D, 0x4C, 0x20, 0x34, 0x2E, 
0x6C, 0x6F, 0x67, 0x67, 0x61, 0x20, 0x69, 0x6E, 0x3C, 0x2F, 0x61, 0x3E, 0x3C, 0x2F, 
. 
. 
. 
0x3E, 0x0D, 0x0A, 0x3C, 0x2F, 0x42, 0x4F, 0x44, 0x59, 0x3E, 0x0D, 0x0A, 0x3C, 0x2F, 
0x48, 0x54, 0x4D, 0x4C, 0x3E, 
}; 

Om man skall försöka beskriva webbserverns arbetssätt när en användare begärt upp en webbsida så 
skulle det i förenklad pseudo-kod kunna se ut så här: 

Include Welcome.h // Inkludera h-fil med html-kod 

Data = netconn_recv(conn) // Läs in användarens begäran i Data 

if strncmp(Data, ”GET Welcome.html”) == 0 { // Kolla vilken sida som begärts 

     netconn_write(httphtmlwelcome) // Skicka begärd sida 

} 

I exemplet ovan så kontrolleras endast om sidan Welcome.html är begärd. ÄKTAip har i själva verket 
en lång lista med if-satser som var och en kollar efter en specifik sida. Netconn_recv och netconn_write 
är två funktioner i stacken. Netconn_recv används för att ta emot data från nätverket medan 
netconn_wrie används för att skicka ut data på nätverket. 
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7.3.5 Dynamiska sidor 
De sidor som kan förändras mellan varje gång 
de visas är så kallade dynamiska sidor. Ett 
exempel på en dynamisk sida är sidan för 
körning av systemet i Figur 18. De värden som 
användes vid den senaste körningen för flöde, 
gradient och antal rör är redan ifyllda när sidan 
kommer upp. Dessutom är listan för olika 
buffertar uppdaterad enligt administratörens 
senaste Buffertinställningar. Denna dynamik 
har skapats genom att använda C makron med 
parametrar.  

Låt oss belysa det hela med ett litet exempel: 
Html-koden för att skapa rullgardinsmenyn för 
Buffertval skulle kunna se ut på följande sätt. 

 

<TR><TD>Buffer:</TD><TD><SELECT 
NAME="Buffer"> 
<OPTION VALUE="1">-Buffer 1-</OPTION> 
<OPTION VALUE="2">-Buffer 2-</OPTION> 
<OPTION VALUE="3">-Buffer 3-</OPTION> 
<OPTION VALUE="4">-Buffer 4-</OPTION> 
<OPTION VALUE="5">-Buffer 5-</OPTION> 
<OPTION VALUE="6">-Buffer 6-</OPTION> 
<OPTION VALUE="7">-Buffer 7-</OPTION> 
<OPTION VALUE="8">-Buffer 8-</OPTION> 

</SELECT></TD></TR> 

Denna kod skulle dock ge en helt statisk rullgardinsmeny där de olika buffertarna alltid skulle heta 
Buffer 1, Buffer 2, Buffer 3 etc. För att i stället få rullgardinsmenyn att reflektera administratörens 
buffertinställningar så använder vi oss, som redan nämnts, av C-makron med parametrar. Html-koden 
ovan skulle då i stället se ut som följande #define-makro: 

#define PARAM_BUFF(B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8) \ 
"<TR><TD>Buffer:</TD><TD><SELECT NAME=\"Buffer\">\ 
<OPTION VALUE=\"1\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"2\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"3\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"4\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"5\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"6\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"7\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"8\">%s</OPTION>\ 
</SELECT></TD></TR>\n",\ 
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 

Där alltså själva C-makrot PARAM_BUFF innehåller html-koden för rullgardinsmenyn men där vi bytt 
ut buffertnamnen mot %s. %s kommer således att bytas ut mot de parametrar som makrot anropats 
med, dvs. B1, B2, B3 osv. Nu är det alltså upp till den som anropar makrot vad som kommer att stå i 
rullgardinsmenyn. För detta ändamål har vi skapat en teckenarray som heter buffert enligt: 

char Buffert[8][20]; 

där vi sparat ned  administratörens buffertnamninställningar. Nu kan vi helt enkelt skicka denna del av 
html-koden med netconn_write-kommandot och på så sätt få en dynamisk rullgardinsmeny. Koden för 
detta ser alltså ut enligt följande. 

netconn_write(PARAM_BUFF(Buffert[0], Buffert[1], Buffert[2] ...)); 

Denna skrivning skickar ju dock bara html-koden för själva rullgardinsmenyn och inte för hela sidan. 
Trots att vi beskrivit vissa sidor som dynamiska så är faktiskt den mesta informationen på dem statisk. 
Det är bara rullgardinsmenyer och vissa inmatningsfält som egentligen är dynamiska. På grund av detta 

Figur 18. Ett exempel på en dynamisk sida 
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har vi kunnat dela upp dom dynamiska sidorna i olika delar där den statiska delen skickas över enligt 
beskrivningen i kapitel 7.3.4 medan den dynamiska delen skickas över enligt beskrivningen ovan. En 
skrivning av en dynamisk sida sker alltså med hjälp av flera netconn_write-anrop. En h-fil för en 
dynamisk sida kan alltså se ut på följande vis. 

static const char httphtmlparametershead[] = 
{ 
0x3C, 0x21, 0x44, 0x4F, 0x43, 0x54, 0x59, 0x50, 0x45, 0x20, 0x48, 0x54, 0x4D, 0x4C, 
0x20, 0x50, 0x55, 0x42, 0x4C, 0x49, 0x43, 0x20, 0x22, 0x2D, 0x2F, 0x2F, 0x57, 0x33, 
0x43, 0x2F, 0x2F, 0x44, 0x54, 0x44, 0x20, 0x48, 0x54, 0x4D, 0x4C, 0x20, 0x34, 0x2E, 
. 
. 
. 
}; 

#define PARAM_BUFF(B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8) \ 
"<TR><TD>Buffer:</TD><TD><SELECT NAME=\"Buffer\">\ 
<OPTION VALUE=\"1\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"2\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"3\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"4\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"5\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"6\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"7\">%s</OPTION>\ 
<OPTION VALUE=\"8\">%s</OPTION>\ 
</SELECT></TD></TR>\n",\ 
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 

static const char httphtmlparametersfoot[] =  
{ 
0x3C, 0x54, 0x52, 0x3E, 0x20, 0x3C, 0x54, 0x44, 0x3E, 0x52, 0x26, 0x6F, 0x75, 0x6D, 
0x6C, 0x72, 0x73, 0x74, 0x6F, 0x72, 0x6C, 0x65, 0x6B, 0x3A, 0x3C, 0x2F, 0x54, 0x44, 
0x3E, 0x0D, 0x0A, 0x3C, 0x54, 0x44, 0x3E, 0x20, 0x3C, 0x4C, 0x41, 0x42, 0x45, 0x4C, 
. 
. 
. 
}; 

I webbservern skickas en sådan sida med hjälp utav minst tre netconn_write anrop. 

Include Parameters.h // Inkludera h-fil med html-kod 

Data = netconn_recv(conn) // Läs in användarens begäran i Data 

if strncmp(Data, ”GET Parameters.html”) == 0 { // Kolla vilken sida som begärts 

 netconn_write(httphtmlparametershead);  // Skicka huvudet av begärd sida 

 netconn_write(PARAM_BUFF(Buffert[0], Buffert[1]...)); // Skicka det dynamiska 

 netconn_write(httphtmlparametersfoot); // Skicka svansen  
} 

Observera att i samtliga exempel ovan så är koden något förenklad för att den skall bli så lättolkad 
som möjligt. 
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7.3.6 Inmatning av data 
All information som skickas från ÄKTAip till användaren skickas, som tidigare nämnts, i form av 
webbsidor. När användaren vill skicka tillbaka information till ÄKTAip tex. lösenord, 
flödesinställningar etc. så sker det på ett litet annorlunda sätt. Vi skall försöka åskådliggöra detta 
genom att titta lite närmare på sidan för parameterinställningar. 

När användaren har klickat på länken ”Körning” i menyfönstret skickar ÄKTAip över webbsidan som 
heter ”Parameters.html”. Den del av hemsidan som innehåller inmatningsfält och rullgardinsmeny är 
skapat med hjälp av ett så kallat formulär eller ”FORM” på html-språk. Koden för detta formulär ser 
förkortat ut på detta sätt: 

<FORM ACTION="params.egi" METHOD=GET> 
<TR><TD>Fl&oumlde:</TD><TD><INPUT NAME="Flow" MAXLENGTH="2" SIZE="2">ml/min</TD>  ↵ 
</TR> 
<TR><TD>Gradient:</TD><TD><INPUT NAME="Gradient" VALUE="50" MAXLENGTH="2" SIZE="2"↵ 
ALIGN="right"> % </TD></TR> 
. 
. 
. 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Starta ÄKTA prime"> 
</FORM> 

I formuläret fyller användaren i värden och dessa måste nu på något sätt skickas tillbaka till 
webbservern. För formulär finns det två olika metoder att göra detta. Den metod som vi har valt att 
använda oss av heter GET och fungerar precis som ett vanligt sidanrop med den skillnaden att även de 
inmatade värdena finns med i själva anropet. Denna lösning är därför relativt enkel att implementera i 
webbservern. Vi har ju tidigare nämnt att när en webbläsare begär en sida från en webbserver sker detta 
med ett anrop som ser ut ungefär som 

”GET sida.html”.  

På samma sätt kommer en GET-överföring av data från ett formulär att se ut men nu är alltså även datat 
med i anropet. I exemplet ovan så kommer anropet till webbservern att se ut ungefär så här: 

”GET Params.egi?Buffer=2&Flow=13&Gradient=50&Nr_of_Tubes=7&Tube_size=4000” 

Som synes så inleds alltså datasträngen med ett frågetecken och de olika parametrarna skils åt av &-
tecken. Med hjälp av dessa indikatorer kan vi i webbservern relativt enkelt filtrera ut de olika 
parametrarna. Denna filtrering har vi valt att göra med C-funktionen strtok som är tänkt att användas 
för just sådana ändamål. Inargument till funktionen är den sträng som man vill ha uppstyckad samt en 
sträng med det eller de tecken som används som separator. 

Token = strtok(”GET Params.egi?Buffer=2&Flow=13&Grad...”,”&”); 

Strtok returnerar en pekare till första tecknet i första parametern. För att få ut nästa parameter ur 
strängen anropar man strtok igen men nu med NULL som första argument vilket talar om för strtok att 
leta efter nästa parameter i samma sträng som tidigare. Observera att strtok endast returnerar pekare till 
parametrarna så om man vill ha tag själva värdena för dessa till exempel kopieras med hjälp av strcpy. 

Ett litet förenklat exempel kanske gör det hela mer lättbegripligt. 
Data = netconn_recv(conn) // Läs in användarens begäran i Data 

if strncmp(Data, ”GET Params.egi”,14 ) == 0 { // Kolla vilken sida som begärts 

Parameters = strchr(Data,'?')+1; // Rensa bort allt före frågetecknet 

token = strtok(Parameters,"&"); // Hitta första parametern 

strcpy(Param.Buffert, &token[7]); // Kopiera över värdet till Param 

token = strtok(NULL,"&"); // Hitta nästa parameter 

strcpy(Param.Flow, &token[5]); // Kopiera över värde 

. // OSV. 

. 

. 

} 
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8 Styrprogram för ÄKTAprime 
För att utföra själva körningen av Prime-systemet har vi skrivit ett separat styrprogram. Detta program 
använder sig av några av de seriella styrkommandon som beskrivits i kapitel 3.2. Programmet startas 
igång direkt när ÄKTAip startas men får omedelbart stanna och vänta på en semafor från webbservern. 
Denna semafor signaleras först när en användare har matat in körningsparametrar och begärt att 
systemet skall startas. Styrprogrammet läser då in parametrarna direkt från den struktur där 
webbservern sparat dem, gör vissa beräkningar och omformateringar av datat och börjar sedan skicka 
ut styrkommandon på serieporten.  

Webbservern och styrprogrammet använder alltså en gemensam struktur för lagring av körnings-
parametrar. 

struct AKTA { 
 char Flow[3]; 
 char Gradient[4]; 
 char Buffert[2]; 
 short int Tubes; 
 short int Volume; 
} Param; 

 Om man vill spara ner ett värde i strukturen, tex. hur många rör man vill fylla görs det enkelt med 
anropet Param.Tubes = 4;  

I ÄKTAips webbsida för körning av systemet kan användaren ställa in hur stora och hur många rör som 
skall fyllas. Detta kräver att  ÄKTAprime byter rör precis när den specificerade volymen uppnåtts och 
sedan avbryter körningen när det sista provröret är fyllt. Det finns dock inte implementerat något 
seriellt styrkommando med denna funktion så för att lösa problemet måste styrprogrammet själv räkna 
ut hur lång tid  varje rör måste fyllas utifrån de uppgifter som användaren har matat in om flöde och 
rörvolym. Detta görs enkelt med formeln 

FillTime = (short)(((long)Tube_volume*(long)60)/(atol(Flow)*1000)); 

där FillTime blir den tid, i sekunder, som det tar att fylla ett rör. För att få programmet att vänta exakt 
rätt tid innan det skickar ut ett kommando att byta till nästa rör använder vi oss av en OS-funktion som 
heter OSTimeDlyHMSM. Denna funktion sätter programmet i ett väntläge tills angiven tid har förflutit. 
Som funktionsnamnet antyder vill funktionen ha tidsargumentet uppdelat i timmar, minuter, sekunder 
och millisekunder. FillTime är dock tiden i sekunder (tex. 153 sekunder) och denna måste alltså räknas 
om. Eftersom att vi aldrig kommer att köra med så låga flöden att det skulle ta timmar att fylla ett rör 
sätter vi H till noll. En noggrannhet i millisekunder är ointressant eftersom att systemet har egna 
oförutsägbara fördröjningar och för att flödet är så lågt att några millisekunders längre eller kortare 
körning inte skulle påverka volymen nämnvärt. Detta argument sätter vi således också till noll. Antalet 
minuter räknas ut genom att heltalsdividera FillTime med 60 och antalet sekunder genom att 
restdividera FillTime med 60. 

min = FillTime / 60; 

sec = FillTime % 60; 

OSTimeDlyHMSM(0,min,sec,0); 

Detta ger således den tid som det tar att fylla varje rör med specificerad volym under det inställda 
flödet. Själva fyllningssekvensen av rören i fraktionssamlaren inleds med att buffertventilen vrids till 
rätt buffert och att en ventil på fraktionssamlaren vrids så att flödet går ned i provrören och inte ut i 
slasken. Efter detta ställs flödet in och pumpen startas. Direkt när pumpen startats startar även 
gradientventilen som sköter om själva doseringen av alkohol i bufferten enligt beställd procentsats. Nu 
väntar programmet den uträknade tiden det skall ta att fylla ett rör innan det matar fram nästa rör eller 
stänger av pumpen i fall detta var det sista röret som skulle fyllas. 
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9 Realtidsoperativsystem 
ÄKTAip använder sig av ett realtidsoperativsystem eftersom att ett sådant möjliggör en smidig 
utveckling av tidskritiska applikationer. Systemet håller ordning på olika processer och fördelar 
processortid mellan dem på ett rättvist sätt. Det som är mest tidskritiskt får alltid företräde och 
behandlas således så snabbt och effektivt som möjligt. Det är lätt att lägga till och ta bort processer och 
systemet erbjuder sätt att enkelt skicka meddelanden mellan de olika processerna. I ÄKTAip är det 
främst TCP/IP-stacken som skulle vara mycket svår att implementera utan dessa funktioner. 

9.1 uCOS-II 
Som beskrivits ovan i denna rapport har vi valt att använda oss av ett operativsystem som heter uCOS-
II. uCOS-II är skrivet av amerikanen Jean Labrosse och är en uppföljare till Labrosses tidigare väldigt 
uppmärksammade operativsystem uCOS. uCOS och uCOS-II (hädanefter bara kallat uCOS) skiljer sig 
från de flesta andra realtidsoperativsystem för inbäddade applikationer eftersom att de är gratis så länge 
man inte använder dem i en kommersiell produkt. Till uCOS har Labrosse skrivit en utmärkt bok [18] 
som mycket väl skulle kunna användas som en lärobok för realtidsoperativsystem i allmänhet och 
uCOS i synnerhet. Boken heter ”uCOS-II, the real time kernel” och är en tjock tegelsten ungefär 
femhundra sidor, rikt illustrerad och med utförliga förklaringar. I boken finns hela programmets 
källkod dokumenterad med kommentarer och allt. Källkoden finns även på en medföljande CD 
tillsammans med en portning till Intels X-86 arkitektur. På uCOS hemsida kan en mängd andra färdiga 
portningar laddas hem för olika processorer och kompilatorer. 

9.2 OS-funktioner 
När man arbetar med ett realtidsoperativsystem delar man upp arbetet som behöver utföras i små 
delprogram, eller trådar. Varje tråd får en egen prioritet, egna processorregister och ett eget 
stackutrymme. Operativsystemet håller ordning på alla trådar och beslutar vilken tråd som skall få köra 
för tillfället. Detta beslut baseras på trådens prioritet samt vilket läge tråden befinner sig i. I uCOS kan 
en tråd befinna sig i fyra olika lägen: ”DORMANT”, ”READY”, ”RUNNING” och ”WAITING”. I 
”DORMANT”-läget finns tråden i processorns minne men den har inte gjorts tillgänglig för 
operativsystemet ännu. ”READY” är en tråd när den är klar för körning men har lägre prioritet än den 
tråd som körs för tillfället. Tråden som körs är i läge ”RUNNING”. En tråd är ”WAITING” när den 
står och väntar på att en specifik händelse skall inträffa. Detta kan t.ex. vara att en delad resurs blir 
ledig (t.ex. en skrivare) eller att en knapp trycks in. 

De olika trådarna behöver sätt att kommunicera med varandra. En tråd kanske behöver ett resultat som 
en annan tråd räknar fram varför den första tråden inte kan köras förrän den andra är klar. Då måste ju 
den andra tråden på något sätt meddela den första att den är klar och kanske till och med vart resultatet 
finns att hämta. UCOS erbjuder flera olika sätt för trådar att kommunicera med varandra men de som vi 
har använt oss av i vårat arbete är semaforer, brevlådor och köer. 

9.2.1 Semaforer 
En semafor kan ses som en nyckel som tråden måste ha innan den kan fortsätta köra. Om någon annan 
använder nyckeln just nu får tråden snällt stå och vänta tills den blir ledig. En  sådan semafor kan t.ex. 
användas till en skrivare där naturligtvis bara en tråd åt gången får skriva ut. Om flera trådar står och 
väntar på samma semafor blir det den tråd med högst prioritet som får ta den när den blir ledig. Man 
kan även använda sig av räknande semaforer. En sådan semafor kan ses som flera nycklar till samma 
sak och tillåter alltså flera trådar att använda samma resurs. Ett exempel på detta är de buffertar som vi 
använder för att ta emot och skicka tecken på serieporten. Om vi tänker oss att bufferten rymmer 10 
tecken så har vi initierat en semafor med värdet 10. Varje gång en tråd lägger in ett tecken i bufferten 
måste den ta en nyckel, dvs. semaforen räknas ner, och varje gång en tråd tömmer ett tecken ur 
bufferten återlämnas en nyckel, dvs. semaforen räknas upp. Om tio trådar i följd lägger in ett tecken i 
bufferten är denna full och semaforen kommer således att ha värdet 0. Nu finns det alltså inga nycklar 
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kvar till nästa tråd som vill lägga in ett tecken utan denna får stå och vänta tills bufferten tömts på ett 
tecken. 

9.2.2 Brevlådor 
En brevlåda är ett mer sofistikerat sätt att skicka meddelanden mellan trådar än vad semaforer är. 
Själva brevet är egentligen en pekarvariabel som en tråd postar i brevlådan. Operativsystemet agerar 
sedan brevbärare och levererar pekaren till den tråd som vill ha den. Den sändande och mottagande 
tråden måste på förhand veta vilken typ av data pekaren egentligen pekar på. 

9.2.3 Köer 
En kö kan beskrivas som flera brevlådor på varandra vilket möjliggör för en tråd att skicka flera 
meddelanden till en annan tråd. Meddelandena stackas i kön så det meddelande som skickades först är 
även det som plockas ut först. Precis som med brevlådor så måste både sändare och mottagare vara 
överens om vilken typ av data meddelandena pekar på för att det skall vara lönt att skicka. 
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9.3 Avbrottshantering 
Ett avbrott är en hårdvarumekanism som används för att tala om för uCOS att en extern, asynkron 
händelse har inträffat. Till exempel att någon har tryckt på en knapp eller att ett meddelande har 
inkommit på serieporten. När ett avbrott inträffat sparar processorn undan sina register på den 
pågående trådens stack och hoppar sedan till en fördefinerad avbrottshanteringsrutin. 
Avbrottshanteringsrutinen tar hand om den inträffade händelsen och när detta är klart hoppar uCOS till 
den tråd som för närvarande har högst prioritet. Observera att detta inte behöver vara den senast körda 
tråden eftersom att avbrottet kan ha gjort en annan tråd med högre prioritet redo för körning. 

Avbrottshanteringsrutinen bör enligt Jean Labrosse vara skriven i assembler. Anledningen till detta är 
att man måste vara helt säker på i vilken ordning olika register läggs på stacken och det kan man inte 
vara i fall man skriver funktionen i C eftersom det då är upp till kompilatorn att bestämma ordning. Att 
sitta och skriva invecklade avbrottsfunktioner i assembler är emellertid inte något man gärna gör ifall 
man kan undvika det varför vi konstruerat dem på följande sätt. 

_Avbrottsfunktion i assembler 

 Spara undan processorregister 
 Justera några variabler 

 Anropa C-funktion som utför själva avbrottshanteringen 

 Återställ processorregister 
 Return from exeption 

Vi ersätter ovanstående med en riktig avbrottsfunktion i assembler för att förtydliga arbetssättet. 
Funktionen heter INT_TX1_SCI1 och tar hand om de avbrott som uppkommer vid sändning av tecken 
på serieport 1. Funktionen anropar C-funktionen INT_TXI1_C vilken sköter själva inladdningen av 
data som skall sändas på serieporten. 

_INT_TXI1_SCI1: 

 PUSH.L ER0 ; Push registers onto stack 
 PUSH.L ER1 
 ... 

 MOV.B @_OSIntNesting, R6L ; tell uCOS we're in an ISR  
 INC.B R6L 
 MOV.B R6L, @_OSIntNesting 

 CMP.B #1,R6L; if (OSNesting == 1) 
 BNE else0 
 MOV.L @_OSTCBCur, ER6 ; Save current task's SP into its TCB 
 MOV.L ER7, @ER6 

else0: 
 JSR @_INT_TXI1_C ; Call C-funktion that takes care of serialTX int. 
 JSR @_OSIntExit ; Notify uC/OS-II about end of ISR 

 POP.L ER6 ; Pop registers 
 POP.L ER5 
 ... 

 RTE 

----------------------------------------------------------------------------------- 

void INT_TXI1_C(void) 
{ 
 unsigned char c; 
 unsigned char err; 

 c = TxGetChar(&err);  // Get char to send 

 if (err == COMM_TX_EMPTY) { 
  SCI1.SCR.BIT.TIE = 0; // Dissable Tx interrupt  
 } 

 else { 
  SCI1.TDR = c;  // Load character 
  SCI1.SSR.BIT.TDRE = 0; // Clear flag 
 } 
} 



Realtidsoperativsystem   

33 

9.4 OSTicks 
Ett OSTick är ett avbrott som inträffar periodiskt med en viss frekvens.  För att 
tidshanteringsfunktonerna i uCOS skall fungera måste vi erbjuda OSTicks med en frekvens på mellan 
10 och 100 Hertz. Detta har vi löst genom att sätta upp TPU0 som en räknare som ger avbrott med 100 
Hz och i avbrottsrutinen anropa OSTimeTick för att markera att ett tick har inträffat.  

TPU0 konfigureras alltså att ge avbrott med en frekvens på 100 Hz. Denna frekvens kan dock enkelt 
ändras med hjälp av makrot OS_TICKS_PER_SEC i filen OS_CFG.H. Själva initieringen av TPU0 sker i 
C-funktionen AppTickInit() i main-filen. Hur denna funktion ser ut framgår nedan. Funktionen 
anropas med OS_TICKS_PER_SEC som argument vilket innebär att tick_rate får detta värde. TPU0 sätts 
upp som en periodisk räknare med en frekvens på 1/16 av systemklockan (kristallen) vilket är 
18,432MHz/16 = 1,152 MHz. För varje sådant tick räknar alltså räknaren upp ett steg. När den kommer 
till det värde som skrivits in i TGRA-registret ges ett avbrott och avbrottshanteringsrutinen ser till att 
räknaren nollas. Avbrottet anropar även OS-funktionen OSTimeTick vilken talar om för uCOS att ett 
klocktick har inträffat. 

TGRA registret är 16-bitar långt vilket gör att det största tal som kan skrivas in där är 65535. Detta 
innebär att vi inte kan få interrupt med en lägre frekvens än ca 18 Hz. Vi kör uCOS med dess maximala 
frekvens, 100 Hz, så för oss är detta inte något problem men operativsystemet är specificerat för 
frekvenser ända ned till 10 Hz. Vi kan, som nämnts ovan, inte komma ned i avbrott med lägre frekvens 
än 18 Hz men problemet kan lösas genom att erbjuda en lösning där avbrottsrutinen inte behöver 
anropa OSTimeTick varje gång. För detta ändamål har vi infört variabeln ”TickFactor”. Detta är en 
variabel som håller reda på hur många avbrott det krävs innan OSTimeTick skall anropas. Denna 
variabel används följaktligen i både initieringen av TPU0 dvs. i funktionen AppTickInit(), nedan, och 
i avbrottshanteringsrutinen OSTickISR(). 

void  AppTickInit (INT16U tick_rate) { 
 INT32U  OSTickCycle, InterruptCycle; 
 
 FactorCounter = 0; 
 
 OSTickCycle = (INT32U)SYSCLK / (INT32U)(16 * tick_rate); 
 InterruptCycle = OSTickCycle; 
 TickFactor = 1; 
 
 while (InterruptCycle > 65535) { 
  TickFactor++; 
  InterruptCycle = OSTickCycle / (INT32U)TickFactor; 
 } 
 
/* Set up TPU 0 as periodic counter with length given by TGRA */ 

 MSTP.CRA.BIT.B5 = 0;  // No module stop (power-down) for TPU 
 TPU0.TCR.BIT.CCLR = 1;  // Clear by TGRA 
 TPU0.TCR.BIT.CKEG = 0;        // Count on rising edge 
 TPU0.TCR.BIT.TPSC = 2;        // SYSCLK/16 
 
 TPU0.TIOR.BIT.IOA = 0x3; // Toggle TIOCA0 at match (debugging purp.) 
 TPU0.TGRA = (INT16U)InterruptCycle; // Periodic counter cycle 
 TPU0.TIER.BIT.TGIEA = 1; // Enable interrupt, INT_TGI1A_TPU0 
 TPU.TSTR.BIT.CST0 = 1;  // Start timer 
} 

9.5 Portning 
För att få operativsystemet att fungera tillsammans med vår processor, Hitachi H8s, måste det anpassas 
till denna, eller portas som det heter på datorspråk. uCOS är skrivet med tanke på att det skall kunna 
köras på en mängd olika processorer så portningen är enklare än på många andra operativsystem. Det 
mesta skrivs i vanlig C-kod men de delar av portningen som handlar om hur uCOS skall manipulera i 
processorregister måste skrivas i assembler. För att lyckas med en bra portning måste man vara väldigt 
insatt i hur den processor och den kompilator man tänkt använda fungerar. Vad gäller processorn så 
måste man vara insatt i hur stack, stackpekare och interna register är uppbyggda. Hos kompilatorn 
måste man vara säker på att den producerar ”reentrant” kod samt känna till hur dess 
instruktionsuppsättning ser ut i assembler. Själva portningen skrivs i tre separata filer, OS_CPU.H, 
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OS_CPU_A.ASM och OS_CPU_C.C vilka förklaras närmare nedan. Dessa filer är de enda filer i 
operativsystemet som innehåller processorspecifik kod.  

Som nämns ovan så finns det en mängd med färdiga portar för nedladdning från uCOS hemsida på 
Internet. Om man har tur hittar man en färdig portning för sin processor och kompilator där. När vi 
skulle skriva vår portning fanns det ingen färdig portning för H8s men vi hittade en port skriven till 
H8s föregångare H8 för IARs kompilator. Vi använder oss av Hitachis egen kompilator HEW men 
laddade ändå hem H8 portningen för att ha något att utgå ifrån. 

9.5.1 OS_CPU 
Denna fil innehåller #define konstanter, makron och typdefinitioner. Under de följande fyra rubrikerna 
diskuteras portningsaspekter som samtliga är implementerade i OS_CPU.H. 

Datatyper 
uCOS använder sig inte av C’s egna datatyper short, int, long etc. eftersom att dessa är olika stora i 
olika processorer. Istället används datatyper som heter: INT8U, INT8S, INT16U etc. som alltså är 
portabla mellan olika system. Dessa måste dock definieras så att de passar den processor man 
använder. Så här har vi definierat datatyperna för att de skall passa H8s: 

typedef unsigned char BOOLEAN; 

typedef unsigned char INT8U;  /* Unsigned  8 bit quantity  */ 

typedef signed char  INT8S;  /* Signed    8 bit quantity */ 

typedef unsigned short INT16U;  /* Unsigned 16 bit quantity */ 

typedef signed short INT16S;  /* Signed   16 bit quantity */ 

typedef unsigned long INT32U;  /* Unsigned 32 bit quantity */ 

typedef signed long  INT32S;  /* Signed   32 bit quantity */ 

typedef float  FP32;  /* Single precision floating point */ 

typedef double  FP64;  /* Double precision floating point */ 

Avslagning och påslagning av avbrott 
Som alla andra realtids-OS måste uCOS kunna slå av avbrott när kritisk kod skall processas och sedan 
kunna slå på dem igen. Anledningen till detta är att man vill vara helt säker på att koden inte kan ändras 
av en avbrottsrutin samtidigt som operativsystemet arbetar med den. I uCOS görs detta med två 
makron: OS_ENTER_CRITICAL() och OS_EXIT_CRITICAL(). På de ställen där det finns kritisk kod som 
måste skyddas ser det alltså ut så här: 

OS_ENTER_CRITICAL(); 
 /* Kritisk kod */ 
OS_EXIT_CRITICAL(); 

Dessa makron måste definieras så att de fungerar för H8s med den kompilator man använder, i vårat 
fall Hitachis kompilator HEW. För att stänga av och sätta på avbrott i H8s så måste man ändra på en 
speciell bit i processorns ”Condition Code Register” (CCR-registret). I HEW finns en speciell typ av 
funktioner som kallas intrinsiska funktioner. Dessa används just för att manipulera i system register 
som tex. CCR. Funktionen ”set_imask_ccr()” kontrollerar den bit i CCR registret som styr 
avbrottshanteringen. Observera att de intrinsiska funktionerna inte är några vanliga C-funktioner utan 
helt kompilatorspecifika funktioner som enbart fungerar med HEW. Om man vill slå av avbrott skriver 
man således ”set_imask_ccr(1)” och när man vill slå på dem igen ”set_imask_ccr(0)”. Alltså skulle 
man kunna definiera makronen på följande vis. 

#define OS_ENTER_CRITICAL()  set_imask_ccr(1);        

#define OS_EXIT_CRITICAL()  set_imask_ccr(0); 

Detta är en väldigt enkel lösning men har den nackdelen att om funktionen anropas när avbrotten redan 
är avslagna kommer de att vara påslagna när funktionen kört klart.  Ett bättre sätt är således att först 
kolla upp vilken status avbrotten har innan vi slår av dom och sedan återställer dem till ursprungsstatus 
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när allt är klart. För detta ändamål har uCOS en lokal variabel, cpu_sr, implementerad i alla funktioner 
som behöver kunna slå av och på avbrott. Nu kan vi alltså definiera makronen så här: 

#define OS_ENTER_CRITICAL()  cpu_sr = get_imask_ccr();  / 
     set_imask_ccr(1); 

#define OS_EXIT_CRITICAL()  set_imask_ccr(cpu_sr); 

Stacktillväxt 
Stacken hos H8s växer från höga minnesadresser till låga. Detta måste definieras för uCOS och görs 
genom att definiera makrot OS_STK_GROWTH till 1. 

#define OS_STK_GROWTH 1 

Trådbyte 
När uCOS byter från en tråd med låg prioritet till en tråd med högre prioritet anropas en funktion som 
heter OS_TASK_SW(). Vad som måste ske vid ett trådbyte är att den avbrutna trådens processorregister 
sparas undan på dess stackutrymme och den högre prioriterade trådens register läses in från dess stack. 
Då detta är precis vad som sker när ett avbrott har inträffat implementeras OS_TASK_SW() som ett 
avbrott med hjälp av en trap-instruktion. En trap-insruktion kan beskrivas som ett mjukvaruavbrott. När 
kommandot trapa anges i koden hanteras detta precis som om ett avbrott har inträffat. OS_TASK_SW() 
definieras således så här: 

#define OS_TASK_SW() trapa(0) 

Avbrottshanteraren har konfigureras så att trapa(0) pekar på en funktion i filen OS_CPU_A.SRC som 
heter OSCtxSw(). Läs mer om denna funktion nedan. 

9.5.2 OS_CPU_A 
Denna fil innehåller fyra funktioner i assembler: 

OSStartHighRdy() 
OSCtxSw() 
OSIntCtxSw() 
OSTickISR() 

Anledningen till att dessa har skrivits i assembler är främst att vi vill ha full kontroll på i vilken ordning 
olika processorregister skrives och läses. Då HEW erbjuder både ”in-line assembler” och C-funktioner 
för att manipulera direkt i processorregister så skulle dessa assemblerfunktioner nog även kunnat 
skrivas i C-filer. Dock så får man en hel del stöd i dokumentationen av uCOS ifall man använder 
assemblerfunktioner. 

Nedan kommenteras dessa fyra funktioner ganska översiktligt. För en mer detaljerad förklaring 
hänvisas till koden i appendix och till Jean Labrosses bok MicroC/OS-II. 

OSStartHighRdy() 
Denna funktion anropas vid uppstarten av uCOS och startar igång den tråd som för närvarande har 
högst prioritet. Stacken hos en tråd som är redo att köras ser alltid ut som om ett avbrott just har 
inträffat så att alla processorregister blivit nedsparade på stacken. För att köra igång en sådan tråd 
behöver man alltså bara återställa alla processorregister från stacken och sedan exekvera en RTE-
instruktion (Return from Exeption). 

OSCtxSw() 
Som beskrivits ovan så sker ett trådbyte genom att trigga en trap-instruktion och denna trap-instruktion 
anropar OSCtxSw(). Vad OSCtxSw() sedan gör är att spara undan pågående tråds register och 
stackpekare, peka ut nästa tråd som skall köras samt återställa dess register och stackpekare. Allt 
avslutas med en RTE-instruktion. 
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OSIntCtxSw() 
När ett avbrott har inträffat och körts färdigt och den tråd som har högst prioritet skall köras igång igen 
anropas OSIntCtxSw. Denna funktion är mycket lik OSCtxSW men med den skillnaden att den inte 
behöver spara undan alla register och stackpekare på stacken eftersom att vi kommer från ett avbrott. 

OSTickISR() 
uCOS kräver en periodisk klocka på mellan 10 och 100 Hz för att systemets tidshanteringsfunktioner 
skall fungera. Som klocka använder vi avbrott från TPU-kanal 0. OSTickISR är själva avbrotts-
funktionen för klockavbrotten från TPU0 och nollar egentligen bara TPU-räknaren samt anropar 
funktionen OSTimeTick vilket talar om för uCOS att ett OSTick har inträffat. Läs mer om OSTicks i 
kapitel 9.4 på sida 33. 

9.5.3 OS_CPU_C 
Denna portningsfil innehåller sex C-funktioner. 

OSTaskStkInit() 
OSTaskCreateHook() 
OSTaskDelHook() 
OSTaskSwHook() 
OSTaskStatHook() 
OSTimeTickHook() 

Av dessa är det egentligen bara OSTaskStkInit som är intressant och som behöver innehålla någon kod. 
De övriga måste deklareras men kan i övrigt vara tomma. De anropas vid specifika OS-händelser och 
är således lämpliga för debugginformation, statistikinsamling etc. 

OSTaskStkInit() 
Denna funktion anropas varje gång en ny tråd skapas. Funktionens uppgift är att initiera trådens eget 
stackutrymme och få det att se ut som att ett avbrott just inträffat så att alla processorregister är sparade 
på stacken. 
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10 Seriell kommunikation 
Eftersom kommunikationen mellan ÄKTAip och ÄKTAprime skall ske med seriella styrkommandon 
är det nödvändigt att implementera detta i ÄKTAip. Denna implementering innebär dels att sätta upp 
processorn på rätt sätt men även lösningar på hur de seriella dataströmmarna skall tas omhand för att 
minimera risken att förlora tecken. Vi har löst problemet med hjälp av speciella buffertar vilka beskrivs 
närmare nedan. 

10.1 Allmänt 
Vår processor H8s har fem oberoende seriekommunikationskanaler vilka kan hantera både synkron och 
asynkron kommunikation. Vid synkron kommunikation har man en klocka som synkroniserar det data 
som skall skickas. Kommunikationen mellan ÄKTAip och ÄKTAprime sker emellertid med asynkron 
seriekommunikation. Vid asynkron seriekommunikation har man ingen klocka utan synkroniseringen 
av data sker vid varje enskilt tecken i stället. Detta fungerar så att varje tecken inleds med en startbit 
(nolla) och avslutas med en eller två stopbitar (ettor). Startbiten talar om för mottagaren att en 
överföring av ett tecken är på väg och stopbiten/bitarna indikerar att sändningen av tecknet är färdig 
samt ger en viss fördröjning till nästa tecken som skall skickas. När ingen överföring sker hålls ”linjen” 
hög. Data skickas med den minst signifikanta biten först (D0). Paritetsbiten är en kontrollbit som kan 
användas för att kontrollera att tecknet verkar ha kommit fram oförvanskat. 

Det förutsätts att mottagaren vet med vilken hastighet varje enskild bit skickas. Denna hastighet brukar 
betecknas som bithastighet eller bps vilket står för ”bits per second”. Teoretiskt sett kan man skicka 
data med vilken godtycklig hastighet som helst (inom rimliga gränser) men industrin har standardiserat 
ett antal hastigheter vilka H8s stöder.  

10.2 Överföringsstandard 
Som beskrivits ovan sker seriell kommunikation genom att en signal varierar mellan två olika nivåer. 
Men vilken typ av signal är det vi pratar om? Är det en spänning eller en ström som varierar eller är det 
kanske rent av en frekvens? Svaret på frågan är att det kan vara vilken som helst av dessa eller viken 
annan tänkbar signal som helst. Tex. ljuspulser, mekaniska rörelser, ljud etc. För att kommunikationen 
skall gå fram krävs ju att båda sändare och mottagare kan tolka samma signaler och för detta ändamål 
har olika standarder utarbetats. Standarderna specificerar bland annat signalens beskaffenhet, 
gränssnittets mekaniska aspekter och funktion. En av de absolut vanligaste standarderna i hela världen 
är RS-232C som utarbetades så tidigt som 1969.  

Figur 19. Ett seriellt teckens uppbyggnad 
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10.2.1 RS-232C 
RS-232C specificerar bland annat: 

• Dataöverföringen sker med en elektrisk signal som inte får överstiga ±15 volt. 

• Sändaren måste kunna producera +5 till +15 volt (logisk 0:a) samt –5 till –15 volt (logisk 1:a) 

• Mottagaren måste kunna acceptera signaler från +3 till +15 volt (logisk 0:a) samt från –3 till –15 
volt (logisk 1:a) 

• Datahastigheten får inte överstiga 20000 bitar per sekund. 

• Avståndet mellan sändare och mottagare får inte vara mer än 50 feet. 

• Kontakten skall vara en 25-polig D-sub. 

10.3 Implementation 
All kommunikation mellan ÄKTAip och ÄKTAprime sker seriellt enligt RS-232. På ÄKTAips 
processor har serieport ett använts (RxD1, TxD1). För att skapa rätt spänningsnivåer används en 
drivkrets från Maxim Semiconductors med beteckningen MAX202. Denna drivkrets inverterar 
processorns signaler så på processorsidan representeras en logisk etta av en hög spänningsnivå medan 
den på RS232-sidan representeras av en låg spänningsnivå.  

Programmering av processorn sker också med seriell kommunikation och för detta används serieport 2. 
På kortet sitter två niopoliga D-subar. Hanen används för ÄKTAprime medan honan är till för 
programmeringen. Konfigurationen för bägge portarna är 9600 Baud, ingen paritet, 8 bitars data och en 
stopbit. Att niopoliga D-sub kontakter använts i stället för 25-poliga som standarden anger beror på att 
de flesta persondatorer gått ifrån RS232-standarden på denna punkt och i stället använder 9-poliga 
kontakter. 

10.4 Sändning och mottagning 
Sändning av data från processorn sker genom att man skriver det tecken som skall skickas till ett 
speciellt register i processorns minne. Processorn skiftar då automatiskt ut tecknet på serieporten och 
när sändningen är färdig indikeras detta genom att en bit sätts i ett status register. Nu kan alltså nästa 
tecken skrivas till registret och sändas ut. På samma sätt fungerar mottagningen av data. När processorn 
har tagit emot ett tecken markeras detta genom att en bit i statusregistret sätts. Denna metod att 
kontinuerligt övervaka statusbitar kallas att polla. Polla är inte ett speciellt effektivt sätt att hantera 
dataöverföring eftersom att man riskerar att missa data i fall processorn skulle vara upptagen med annat 
när ett tecken anländer. Ett mycket bättre sätt att lösa det hela är att använda sig av avbrott. Vid 
avbrottsstyrd överföring låter man processorn skapa ett avbrott samtidigt som någon av statusflaggorna 
sätts. På detta sätt kan processorn helt ägna sig åt annat så länge det inte finns något data att skicka eller 
ta emot. När det till exempel anländer data på serieporten skapas ett avbrott och processorn kan 
ögonblickligen byta arbetsuppgift och ta hand om detta. När datat mottagits så står man inför valet att 
låta avbrottshanteraren bearbeta detta eller att bara kasta in det i någon form av buffert och sedan låta 
något högre applikationsprogram ta hand om det. Vi har valt att använda oss av en buffert. Vi har även 
skrivit ett antal funktioner som erbjuder enkel bearbetning av bufferten för ett applikationsprogram. 
Dessa funktioner beskrivs i kapitel 10.4.3, Funktioner för bufferthantering, på sida 40. 
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10.4.1 Mottagning 
När ett tecken har anlänt på serieporten genereras ett avbrott. Avbrottsrutinen läser av tecknet från 
porten och lägger in det i bufferten. Ett applikationsprogram kan nu övervaka bufferten och plocka ut 
tecken ur den allt eftersom det finns tid för det. Detta förfaringssätt minskar risken för att missa 
inkommande tecken men har inte löst problemet med pollningen eftersom att processorn nu måste polla 
på den inkommande bufferten. Eftersom att vi använder oss av ett operativsystem är detta problem 
enkelt att lösa genom att använda en semafor för att markera när ett tecken placeras i bufferten. Nu 
behövs ingen pollning längre utan operativsystemet håller applikationen i ”väntläge” ända tills det finns 
något att hämta ur bufferten. Till bufferten hör två pekare. Den ena pekar ut vart nästa inkommande 
tecken skall placeras och den andra vilket som är nästa tecken på tur att hämtas ur bufferten.  

10.4.2 Sändning 
Sändning av data har vi valt att lösa på ett liknande sätt som mottagningen. När en applikation vill 
sända data ut på serieporten placerar den ett tecken i en sändbuffert. Om detta är det första tecknet i 
bufferten aktiveras serieporten vilken genast genererar ett avbrott. Avbrottsrutinen går in och hämtar ett 
tecken ur bufferten och placerar detta i processorns sändregister. När sändningen är klar genereras ett 
nytt avbrott och nästa tecken kan plockas ut ur bufferten. På detta sätt skickas alla tecken i bufferten 
och när den är tom stängs serieporten av. Om bufferten blir full används en semafor för att bromsa den 
sändande applikationen. Semaforen är en räknande semafor som initialt har samma värde som 
ringbuffertens storlek och sedan räknas ned när nya tecken stoppas in i bufferten. Även till denna 
buffert hör två pekare. En som pekar ut vart nästa inkommande tecken skall placeras och en som visar 
vilket som är nästa tecken på tur att hämtas ur bufferten 

Figur 20. Mottagning av tecken på serieporten 

Figur 21. Sändning av tecken på serieporten 
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10.4.3 Funktioner för bufferthantering 
Följande funktioner från filen ringbuffer.c kan användas för att på ett enkelt sätt kunna arbeta med 
ringbuffertarna. 

AppPutChar 
unsigned char AppPutChar (unsigned char c, unsigned int to) 

Anropas av en applikation som vill placera ett tecken i Tx-ringbufferten, d.v.s. skicka ett tecken ut på 
serieporten. Funktionen behöver två argument, c och to. c är tecknet som skall skickas och to är den tid 
hur länge funktionen skall vänta på att det blir plats i bufferten i fall den skulle råka vara full. Om inte 
bufferten har fått någon ledig plats efter den angivna tiden slänger funktionen bort tecknet och 
återvänder till den anropande applikationen. AppPurChar returnerar COMM_NO_ERR ifall funktionen 
lyckats placera tecknet i ringbufferten, annars returneras COMM_TX_TIMEOUT. Om man vill skicka 
fler tecken i en följd tex. en sträng använder man sig med fördel av funktionen SendStr som beskrivs 
nedan. 

AppGetChar 
unsigned char  AppGetChar (unsigned int to, unsigned char *err) 

Används av en applikation för att ta ut data ur Rx-ringbufferten. Funktionen behöver två argument. to 
specificerar den tid funktionen som längst väntar på ett tecken. *err pekar på en variabel som får 
statusinformation. Funktionen sätter *err till COMM_NO_ERR i fall allt gick bra annars sätts *err till 
COMM_RX_TIMEOUT. Funktionen returnerar det äldsta tecknet ur ringbufferten i fall den inte är tom. 
Om funktionen får ”time out” returneras NUL (0x00). 

TxGetChar 
unsigned char TxGetChar (unsigned char *err) 

Denna funktion plockar ut det äldsta tecknet ur Tx-bufferten och returnerar detta. Funktionen anropas 
av den avbrottsrutin som aktiveras när ett tecken skall sändas på serieporten.  

RxPutChar 
void  RxPutChar (unsigned char c) 

Placerar ett tecken i Rx-bufferten. Funktionen anropas av den avbrottsrutin som aktiveras när ett tecken 
inommer på serieporten. 

BuffIsEmpty 
BOOLEAN  BuffIsEmpty (void) 

Returnerar TRUE eller FALSE beroende på om Rx-bufferten är tom eller ej. 

BuffIsFull 
BOOLEAN  BuffIsFull (void) 

Returnerar TRUE eller FALSE beroende på om Tx-bufferten är full eller inte. 
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11 Konstruktion 
Rent fysiskt består ÄKTAip bara av ett kretskort. Arbetet med att ta fram detta kretskort har skett 
genom två prototypframställningar. 

11.1 Prototyp 1 
För att spara lite tid och pengar byggde vi den första prototypen kring ett befintligt utvecklingskort för 
H8s. På detta kort är samtliga portar på processorn är dragna till stiftlister på kretskortet så att de enkelt 
kan kommas åt. Vid en undersökning fann vi att detta kort hade all funktionalitet vi behövde till 
ÄKTAip förutom själva Ethernet-biten. Vi beslutade oss därför att till första prototypen endast 
konstruera ett kort med de nödvändiga komponenterna för Ethernet och sedan nyttja resten från 
utvecklingskortet. Resultatet blev ett kort som kan tryckas fast på utvecklingskortet med hjälp av dess 
stiftlister och som således varken behöver egen processor eller strömförsörjning. Som beskrivits i 
kapitel 5.4 så hade vi vid en noggrann undersökning av Ethernet-kontrollers valt en Ethernet-krets som 
heter LAN91C111 och som tillverkas av SMSC. 

Figur 22. Det befintliga utvecklingskortet Figur 23. Prototyp 1 

Figur 24. Prototypkortet monterat på utvecklingskortet 
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11.2 Prototyp 2 
Efter drygt två månaders intensivt arbete med första prototypen hade vi lyckats implementera 
operativsystemet och stora delar av TCP/IP stacken. Vi hade även skrivit en hel del på Webbservern 
och det styrprogram som skulle kontrollera ÄKTAprime. Trots otaliga veckors slit hade vi dock inte 
lyckats skriva en drivrutin till Ethernet-kretsen som fungerade tillfredsställande. Vi hade upptäckt 
många luckor i dokumentationen av kretsen och kunde således inte få svar på vissa nödvändiga frågor. 
När vi var tvungna att börja testa olika inställningar på måfå för att kanske hitta något som fungerade 
insåg vi att ett kretsbyte var enda lösningen. Efter ett krismöte bestämde vi oss för att konstruera P2 
med Cirrus Logics krets CS8900 och börja om från början med drivrutinen. Anledningen till att vi 
valde Cirrus-kretsen , trots att vi rankat LAN91C96 högre i vår jämförelse, är att vi arbetat med 
CS8900 förut och således skulle kunna återanvända erfarenheter och kod. 

Denna gång konstruerade vi ett komplett kretskort med processor, Ethernet och spänningsmatning. 
Själva kortet är ett 4-lagers kort, till största delen ytmonterat. Mönsterkorten tillverkade vi hos ett 
företag som heter PrintLine och all montering och lödning gjorde vi själva. Handmontering av 
ytmonterade komponenter är inte det lättaste. Ethernet-kretsen t.ex. har en pindelning på 0.4 mm vilket 
ställer stora krav på montering och lödning. Vi utrustade ett av korten med en emulatorsockel så att vi 
senare i arbetet skulle kunna få stöd från en emulator vid eventuella problem med koden. 

Själva konstruktionen av kortet är gjord i elcad-programmet OrCAD som tre hierarkiska block. Ett 
block för mikrokontrollern (CPU) med tillhörande komponenter, ett för Ethernet-kretsen (ETH) och ett 
för spänningsmatningen (PWR). Dessa visas i Figur 25. 

Figur 25. Konstruktionens hierarkiska block 
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11.2.1 Processor 
Processorn vi arbetat med heter H8s/2633 och tillverkas av Hitachi [19]. Anledningen till att vi valt 
denna är att det är den processor som Amersham Biosciences använder i nya produkter. H8s/2633 har 
en 32-bitars arkitektur internt samt 16 stycken 16-bitars generella processorregister. Dessa kan även 
användas som åtta stycken 32-bitars register vid behov vilket möjliggör 32-bitars aritmetiska och 
logiska instruktioner. Processorn kan adressera en 16-Mb stor adressrymd med 8- eller 16-bitars data. 
Den har 256 Kb internt flashminne och kan maximalt köras med en klockfrekvens på 25MHz. 
Processorn har även en mängd inbyggda funktioner så som timers, pulsgeneratorer, PWM-utgångar, 
serieportar, A/D- och D/A-omvandlare, I/O-portar mm. Processorn levereras i 128-pinnars fpq-kapsel 
med ett benavstånd på 0.5 mm. 

I vår konstruktion använder vi endast några få av alla processorns funktioner. För att kommunicera med 
Ethernet-controllern andvänder vi data- och adressbussen. Eftersom att Ethernet-controllern inte har 
speciellt mycket adresserbart minne räcker det med fyra bitars adressbuss. Datat som skickas emellan 
är dock 16-bitar. Vi använder två serieportar: SCI-1 och SCI-2. SCI-1 används för kommunikation med 
ÄKTAprime och SCI-2 för programmering av processorn. För att få rätt spänningsnivåer ut på 
serieportarna använder vi en RS232 drivkrets. Spänningsmatningen av processorn övervakas av en 
reset-krets. Den håller processorn i reset tills en stabil spänning kan uppmätas. 

Figur 26. Kretsschema, mikrokontroller 
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11.2.2 Ethernet-controller 
Som Ethernet-controller  använder vi en krets som heter CS8900A från Cirrus Logic. Kretsen är 
konstruerad för ISA-buss vilket innebär att den enkelt kan anslutas till vår mikrokontroller med 16-
bitars databuss. Kretsen har full duplex med inbyggt minne för sändning och mottagning. Den 
återsänder automatiskt paket om en kollision uppstått. 

Figur 27. Kretsschema, Ethernet-controller 
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11.2.3 Spänningsförsörjning 
Eftersom att ÄKTAip skall sitta inmonterad innanför chassiet på ett ÄKTAprime system är det 
lämpligast att försöka mata kortet från Primes kretskort. Efter att ha öppnat på locket till ett prime-
system hittade vi lämpliga ställen att plocka ut både 5V, 13V och 32V. Eftersom att vi inte var helt 
säkra på vilket av dessa nät som var lämpligast att belasta beslutade vi oss för att göra en konstruktion 
som kan drivas från vilket som helst av ovanstående nät. Det mesta i vår konstruktion drivs av 5V men 
processorn vill både ha 5V och 3.3V. Spänningsförsörjningen består därför av en linjär 
spänningsregulator som reglerar ned en inspänning på 5V till en utspänning på 3.3V. Denna regulator 
kan således matas direkt från ÄKTAprimes 5V-nät. Om det skulle visa sig att detta nät inte kan 
leverera tillräkligt med ström kopplar vi i stället in något av 13 eller 32V näten till en switchad 
spänningsregulator vilken reglerar ned dessa spänningar till 5V. Denna 5V spänning kan nu mata den 
linjära regulatorn. 

Switchad regulator 
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C24

10n

V5_0

R20

470

C26
100n

C25
220u

C23
100n

C22
10u

D3

MBRS340

JP1

CONN PLUG 2x2

1
23

4 1
23

4
C27
100n C28

2.2u

L1

33uH
1 2

GND

V3_3
U6 KF33BD

1

23 4567

8 Vout

G
N

D
G

N
D

N
C

In
hib

it

G
N

D
G

N
D

V inCON2

CON2

1
2 R19

1.5k

LM2676
U5

LM2676

1

2 3

4 6

7 Vout

Vin Boost

GND Vfb

OFF

Figur 29. Kretsschema över spänningsförsörjningen  

Figur 28. Schematisk bild över spänningsförsörjningen  
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11.2.4 Det färdiga kortet 
Nedanstående bilder visar det färdiga kortet och hur det är inmonterat i systemet. 

 

 

 

Figur 30. Prototyp 2 

Figur 31. Prototyp 2 inmonterat i ett ÄKTAprime-system och uppkopplat mot en webbläsare. 

Figur 32. Detaljbild av inmonteringen 
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12 Resultat 
Examensarbetet har vi beskrivit som att det består av tre lite mer urskiljbara faser, redovisningen av 
resultaten följer även det den indelningen. 

12.1 Val av OS, TCP/IP-stack och hårdvara 
Detta arbete blev mycket mer omfattande än förväntat. När vi började att söka efter olika 
ethernetlösningar, TCP/IP-stackar och operativsystem upptäckte vi att det fanns enormt mycket att 
välja på. Bristfällande och många gånger obefintlig dokumentation försvårade arbetet ytterligare. 

Här kan nämnas att fler alternativ av framförallt TCP/IP-stackar och operativsystem än vad som nämnts 
i denna rapport har hittats men för att ge läsaren bättre överblick har några uppenbart ointressanta 
alternativ strukits. Som tidigare nämnts behövdes ingen utvärdering av mikrokontrollrar eftersom 
företaget redan har en lämplig plattform. 

12.1.1 TCP/IP-stackar 
Utvärderingen av TCP/IP-stackar var absolut svårast att genomföra. Många kandidater hittades men det 
var mycket svårt att få fram väsentlig information om deras egenskaper som exempelvis minnesbehov, 
tillgängliga portningar och drivrutiner. Här gjorde vi den bedömningen att tillverkare som inte kan 
leverera relevant och nödvändig information om sina produkter inte är intressanta. 

Av de olika alternativen bedömdes CMX-MicroNet som det mest intressanta. Detta på grund av att det 
redan var portat mot vår processor, dess moderata minneskrav och relativt låga pris (det kostar ca 
50.000kr att jämföra med t.ex. NicheLite som kostar över 200.000kr). När prisbilden för TCP/IP-
stackar gick upp för vår uppdragsgivare så blev det dock tvärstopp. En demonstrationsplattform i form 
av ett examensarbete vars syfte är att visa på eventuella framtida möjligheter får inte kosta så mycket. 
Valet av stack föll då istället på lwIP för att den var gratis. 

12.1.2 Operativsystem 
Utvärderingen av operativsystem var ganska lik den för TCP/IP-stackar, men nu stod det klart för oss 
två saker; dels att det i budgeten för detta projekt inte fanns plats för OS som kostar allt för mycket ( i 
princip alla kommersiella OS), dels att företaget redan undersöker om dom ska börja använda ett 
realtidsOS och i så fall vilket. Av dom anledningarna koncentrerade vi oss på att hitta ett gratis eller i 
alla fall väldigt billigt realtidsOS, med de grundläggande funktioner vi behöver. 

Vi fick på ett tidigt stadium tips om uCOS-II, ett OS som är nästan gratis så länge man utvecklar med 
det. En licens köper man först när produkten ska lanseras. uCOS-II känns ändå rätt så professionellt 
och används i flera kommersiella produkter. Det är väldigt kompakt skrivet, minnessnålt och källkoden 
är tillgänglig. För ungefär 500 kr köper man en bok som både beskriver uCOS-II i synnerhet och 
realtidsOS i allmänhet. Med boken följer en skiva med koden och en licens för utveckling. 

Vad fanns det för konkurrens till uCOS då?. Vi var redan tidigare intresserad av ett operativsystem från 
CMX, speciellt då vi tänkt välja deras TCP/IP-stack. Både stack och OS låg på sådant pris att det inte 
rymdes i budgeten. Det finns givetvis en del olika gratisOS, men man kan misstänka att många av dom 
innehåller buggar eller inte är helt färdigutvecklade etc. uCOS-II känns dock väldigt kompetent och 
seriöst och med tanke på att det används i flera kommersiella produkter borde det vara relativt 
färdigutvecklat och framtidssäkert. 

Vi valde ucOS-II som operativsystem till det här projektet utan att lägga alltför mycket tid på att 
utvärdera andra OS. 

12.1.3 Ethernet-controller 
Marknaden för ethernet-controllers är rätt stor och brokig, men lyckligtvis verkar hårdvarutillverkare 
vara bättre på att lämna ut ordentliga specifikationer på sina produkter än vad t.ex. stacktillverkare är. 
Så trots att vi hade väldigt många alternativ att välja på, gick det snabbt att ta ner antalet varianter 
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genom att utesluta flerchipslösningar, 32-bitars bussbredd, för litet internt minne och allt för 
ålderdomliga konstruktioner. 

De mer moderna ethernetkretsarna är ofta enchipslösningar med rätt väl tilltaget internt minne, och 
dom är inte heller dyrare än flerchipslösningarna. En krets med enbart 32-bitars bussbredd kan vi inte 
använda till vår 16-bitars-processor. 

Efter en sållning med dessa kriterier fanns det 4 kretsar kvar att välja på. Vi valde SMSCs LAN91C111 
framför allt för att den var nykonstruerad med en massa trevliga egenskaper. Vi var dock redan i början 
lite oroliga för dokumentationens kvalitet. Det skulle sedan visa sig att just det blev en stötesten som 
gjorde att vi istället valde CS8900A från Cirrus Logic, se även de två följande kapitlen. 

12.2 Konstruktion av hårdvara 
Hårdvarukonstruktionen har nog varit den minst tidskrävande biten i det här examensarbetet. 

Hårdvaran ritades upp med OrCad och PrintLine i Danmark tillverkade kretskorten. Vi gjorde inte det 
slutliga kretskortet med en gång. Det första prototypkortet var ett addon-kort till ett utvecklingskort 
från Hitachi. Det andra kortet vi tillverkade blev det slutliga ÄKTAip-kortet, bestyckat med både 
mikrokontroller, ethernetkontroller, spänningsmatning och lite andra nödvändiga logikkretsar. 

Med det första kortet fick vi en del problem med 8bitars-access mot ethernetcontrollern. Efter en del 
försök att lösa detta fick vi ge upp och istället hoppas att det går bra att bara använda sig av 16bitars-
access. 

Vi lyckades dock aldrig att få igång drivrutinen till LAN91C111-kretsen, osäkerhet rådde givetvis på 
hur mycket detta berodde på att kommunikationen mellan processor och ethernetkontrollern inte var 
helt riktigt utfört. 

Så till det andra kretskortet vi tillverkade övergav vi LAN91C111-kretsen till förmån för Cirrus Logic 
CS8900A. Den kretsen har vi arbetat med tidigare och kretskortet gick därför snabbt och enkelt att ta 
fram. 

Kortet har fungerat utmärkt, en liten patchning har vi varit tvungen att göra. 

12.3 Utveckling av mjukvara 
Utvecklingen av mjukvaran kom att bli den största delen av examensarbetet. 

Portningen av ucOS-II gick bra och tog inte speciellt lång tid. Portningen av lwIP gick också ganska 
bra, problem uppstod framförallt i sys_mbox_post och sys_arch_mbox_fetch funktionerna. 

Tillverkningen av hemsidor tog en del tid i anspråk, men det erbjöd inga direkta problem. 

Den del som blev riktigt tidsödande var istället bugfixning. Vi fick rätt snabbt igång systemet så att det 
kunde besvara ping, men webbservern fungerade inte. Efter en del felsökning kunde vi lokalisera ett 
par brister i portningen och webbservern fungerade nu. Problemet var dock att servern dog rätt snabbt, 
ofta får vi bara fram en enda hemsida innan den dör. 

Trots massiv felsökning, vi har även lagt ner lång tid på att förstå och följa programexekveringen i 
själva stacken är problemet fortfarande olöst. 
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13 Diskussion och slutsatser 

13.1 Måluppfyllelse 

13.1.1 Utvärderingen av hårdvara och mjukvara 
Utvärderingen av ethernetcontrollers och TCP/IP-stackar blev mer omfattande än vi först trott medan 
utvärdering av mikrokontroller och operativsystem istället gick snabbare. Det blev i alla fall en seriöst 
utförd undersökning som bör ha fått med tillräckligt många alternativ. Det är en föränderlig marknad 
och det kommer hela tiden nya produkter så bästa valet kommer givetvis förr eller senare bli andra 
alternativ. 

13.1.2 Skapande av demonstrationsplattform 
Denna del av projektet blev inte lika framgångsrik. Hårdvaran vi tagit fram verkar fungera korrekt och 
så även operativsystemet. Internetbiten fungerar dock inte tillfredsställande. Det finns fel kvar som gör 
att det ofta inte går att läsa mer än en hemsida. Felet/felen ligger förmodligen i drivrutinen till Ethernet-
controllern, TCP/IP-stacken, portningen mot stacken eller en kombination av dessa. 

Mest felsökning har vi lagt på drivrutinen och portningen, då vi antagit att stacken borde vara 
fungerande. En iakttagelse är att stacken fungerar utmärkt när man pingar den. Vi har skickat tusentals 
ping med stora paket under flera timmars tid utan några som helst problem. Att ping fungerar så bra 
tyder på att drivrutinen är korrekt. Det är däremot inte lika självklart att portningen är korrekt för ping 
och webbserver-anrop använder lite olika funktioner i portningsfilen sys_arch.c. Vi har spenderat flera 
veckor med att gå igenom denna fil utan att hitta något uppenbart fel. 

13.1.3 Kunskapsbank till Amersham Biosciences 
Förutom denna rapport så får Amersham Biosciences tillgång till all källkod och mer utförliga 
kommentarer och felbeskrivningar till de problem vi har haft. All hårdvarukonstruktion inklusive 
kretsscheman och tillverkad hårdvara lämnas också som resultat. Det tillverkade kretskortet kan med 
fördel användas i ett fortsatt utvecklingsarbete av en demonstrator. 

13.2 Möjliga sätt att fortsätta 

13.2.1 Hårdvara 
Hårdvaran verkar, i nuvarande version, fungera utmärkt. Ethernet-controllern CS8900A är dock en 
aning ålderstigen så för att få en modernare krets med mer finesser och längre produktionslivslängd 
kvar bör man kanske överväga ett byte. Vi tycker fortfarande att LAN91C111 från SMSC är ett 
intressant alternativ men två saker måste uppfyllas innan den kan komma på fråga igen. 

• Dokumentationen av kretsen måste förbättras och fördjupas. Vi vill till exempel gärna se 
applications notes och helst också drivrutinsexempel. 

• Det måste klarläggas om konstruktionen fungerar även om inte 8bitars-access fungerar. Detta är 
mycket viktigt, för det kommer att förbli i princip omöjligt att ordna detta. 

13.2.2 Mjukvara 
Här finns många alternativ för en fortsättning. Operativsystemet verkar fungera fint, men ska kanske 
ändå bytas ut om företaget bestämmer sig för ett annat OS. Det bör inte innebära några större problem 
att byta ut ucOS mot ett annat realtidsOS. 

Däremot måste det bestämmas om vilken stack som ska användas om projektet skall komma vidare, 
antingen behålla lwIP eller inskaffa en annan TCP/IP-stack. 
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Om det blir en fortsättning med lwIP så är det lämpligt att börja med att hämta hem senaste versionen, i 
och med att stacken kontinuerligt utvecklas så kan en ny version kanske lösa våra problem. Ett problem 
kan uppstå, en nyare version kan eventuellt kräva en ny portning. Om inte det hjälper är det ganska 
svårt att förutse hur mycket mer arbetsinsats som kommer att krävas. 

Om stacken ska bytas ut så är frågan vilken stack som ska ersätta lwIP. Även om valet faller på en dyr 
kommersiell stack finns det inga garantier för att utvecklingsarbetet blir snabbt och smärtfritt. Med det 
vi har lärt oss av det här examensarbetet skulle vi framförallt rekommendera att en stack väljs utifrån 
referenser, d.v.s. finns det riktiga produkter baserade på den, hur lång utvecklingstid har det varit, vad 
säger dom som har använt den osv. 
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