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Abstract
HMS Networks AB develops, produces and sells communication technology for industrial
automation. The product handles communication between a variety of protocols. The product
treated in this project is an Anybus X-gateway Modbus-TCP Master/Client and this module is
currently configured from a web-based interface. In doing so, the flexibility for handling
protocols is limited to what the company chooses to add to the interface. Therefore the
company had a request that the flexibility should be extended using a script language. The
project has mainly consisted of two parts. The first part deals with the implementation of the
script language Lua and the second part is about measurement and evaluation of the time
required for the script. A prototype was developed with an operational implementation and
successful results for data transmission. Although it was a successful project some
optimizations are required if this solution is to replace the existing one, because script
languages are not as fast as C. Some knowledge in programming and network is required to
obtain an adequate understanding of the report.

3

4

Sammanfattning
HMS Networks AB utvecklar, producerar och säljer kommunikationsteknologi för industriell
automation. Produkterna hanterar kommunikation mellan en rad olika protokoll. Den produkt
som behandlas i projektet är en Anybus X-gateway Modbus-TCP Master/Client och denna
konfigureras i dagsläget från ett webbaserat gränssnitt. I och med detta är flexibiliteten för
hantering av protokoll begränsad till det företaget väljer att lägga in. Önskemål fanns således
att med hjälp av ett skriptspråk utöka flexibiliteten för protokollhantering i modulen. Projektet
har i huvudsak bestått av två delar. Första delen behandlade implementation av skriptspråket
Lua på modulen och den andra delen mätningar och utvärdering av tidsåtgången för skriptet.
En prototyp togs fram med fungerande implementation och lyckade resultat vid överföring av
data. Det krävs dock en del optimering för att denna lösning skall kunna ersätta den befintliga
då ett skriptspråk inte är lika snabbt som C. Viss kunskap inom programmering och nätverk
krävs för att få fullgod förståelse av rapporten.
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Förord
Rapporten är en uppsats på C-nivå och slutrapport för kursen Examensarbete högskoleingenjör. Kursen är obligatorisk på Elektronikingenjörsprogrammet, 180 hp vid
sektionen för informationsvetenskap, data- och elektronik (IDE) på Högskolan i Halmstad,
och innefattar 15 hp.
Examensarbetet utfördes under hösten 2011 i samarbete med HMS (Hassbjer Micro Systems)
Networks AB.
Vi vill passa på att tacka alla inblandade från HMS för all hjälp och att de givit oss
möjligheten att göra examensarbetet hos dem. Speciellt tack riktas till Joakim Wiberg som
varit vår handledare på HMS, Jan Östlund och Johan Tufvesson för ovärderlig hjälp och även
Nicholas Wickström som varit handledare på högskolan för bra handledning under projektets
gång.

Jesper Håkansson och Jimmie Hansson
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1 Inledning
HMS Networks AB [1] är en världsledande producent och leverantör av kommunikationsteknologi för industriell automation. Produkterna utgörs av nätverkskort och moduler för
ihopkoppling av olika nätverk och dessa säljs och marknadsförs under namnet Anybus.
Korten byggs in i automationsutrustning såsom robotar, styrsystem, motorer m.m. Tack vare
HMS produkter kan delkomponenter i maskiner kommunisera med varandra inom och med
olika nätverk. Företaget tillverkar bland annat en gateway för industriella nätverk som
fungerar som en översättare mellan de olika protokollen i Figur 1. Den gateway som används
i projektet är en Modbus-TCP X-Gateway och kan i dagsläget användas till följande
protokoll.











CANopen
ControlNet
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus-RTU
Modbus-TCP
Profibus
Profinet-IO

Figur 1 – Protokoll som stöds
av HMS Modbus-TCP Master.

Idag konfigureras modulens inställningar för protokollen via ett webbaserat interface enligt
Figur 2. Systemet har i och med detta begränsade programmeringsmöjligheter som medför
relativt liten flexibilitet. Som inom flertalet områden idag ställs det allt större kvar på flexibla
lösningar.
Med anledning av den begränsade programmeringsmöjligeten som idag föreligger ser HMS
ett behov av att genomföra en förenkling och effektivisering. Detta skulle även medföra en
förenkling av framtida protokollstöd och att kunder kan skapa sina egna protokoll-lösningar.
För att kunna utöka flexibiliteten i systemet krävs det att modulen kan omprogrammeras. Då
detta idag kräver att ny mjukvara flashas in i modulen kan inte kunden göra det på egen hand.
HMS ser även att det finns en möjlig ekonomisk vinst då produktionen kan förenklas, men
också en minskad kostnad och tidsåtgång vid framtida utveckling.
För att lösa detta problem önskar företaget att ett skript skall laddas in via ett minneskort eller
den inbyggda FTP-servern. Skriptet skall kunderna själva kunna skapa och med detta
konfigurera gatewayen för att uppnå önskad funktionalitet.
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HMS önskar att Lua (se kapitel 2.4) används då detta är ett kraftfullt och integrerbart
skriptspråk som lämnar ett litet minnesavtryck vilket är viktigt vid utveckling av inbyggda
system. Med litet minnesavtryck menas att det inte tar upp stor plats på minnet.

Figur 2 - Webbaserat interface för konfiguration.

1.1 Problemformulering
Visa att flexibiliteten i HMS Anybus X-gateway kan ökas med hjälp av skriptspråket Lua.

1.2 Syfte
Byta ut nuvarande programmeringsfunktionalitet till Lua i syfte att utöka flexibiliteten i
Anybus X-gateway. Detta för att göra det möjligt för företagets kunder att själva kunna
åstadkomma den funtionalitet de önskar genom skript som läses in från minneskort eller den
inbyggda FTP-servern.
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1.3 Mål
Utveckla en prototyp baserad på existerande gateway från företaget HMS i vilken den
nuvarande programmeringsfunktionaliteten byts ut mot Lua för att skapa större flexibilitet.

1.4 Kravspecifikation
Företaget ser projektet som ett undersökningsprojekt och ställer inga specifika krav förutom
att Lua ska användas. Dock finns det en del önskemål som de gärna vill få uppfyllda i den
mån det är möjligt. HMS har en egen kodningsstandard som skall följas.
Det protokoll vi kommer arbeta med är Modbus då det ofta används och är relativt enkelt.
HMS egna operativsystem skall även fortsättningsvis köras på gatewayen.
Fler delmål har dock satts i egen regi för att kunna testa och visa resultat och de är enligt
följande:









Porta Lua till HMS OS
Skapa en tråd i operativsystemet som behandlar Lua
Tillse att filöverföring kan ske antingen med FTP-server eller SD-kort
Skapa möjlighet att läsa in skriptfil
Möjliggör skapandet av sockets i Lua
Upprätta anslutning från Lua
Skapa skript för att hantera Modbus i Lua
Kontrollera hur lång tid det tar att köra scriptet

1.5 Avgränsningar



Projektet ansvarar inte för portning till fler produkter än Anybus X-gateway ModbusTCP.



Projektet innebär ett ”proof of concept” det vill säga att ingen färdig produkt skall tas
fram utan endast en fungerande prototyp.
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2 Bakgrund
2.1 Anybus X-gateway
Modbus-TCP X-gateway [2] gör det möjligt att integrera ett Modbus-TCP nätverk med ett
annat kontrollerande nätverk enligt Figur 3. HMS X-gateway fungerar som en översättare
mellan Modbus-TCP nätverk och ett annat industriellt nätverk. Med denna modul kan man
eliminera behovet av en Modbus-TCP PLC på Modbus-TCP-sidan och därmed reducera
kostnaden för infrastrukturen.

Figur 3 - Exempel på hur en X-gateway används där Ethernet/IP är det kontrollerande nätverket.

Figur 3 illustrerar ett typiskt användningsområde för X-gateway. Här ansluts ett
CompactLogix-system till ett existerande I/O-system.
Som förut nämnts fungerar produkten som en översättare. Figur 5 visar de olika protokoll som
kan vara på det kontrollerande nätverket. Dock är det alltid Modbus-TCP på det
underliggande nätverket.
Med en Anybus CompactCom (ABCC)-modul går det att välja vilket protokoll som skall
användas. ABCC är en produktfamilj av utbytbara plug-in-moduler konstruerade för att
integreras i industriella enheter. Figur 4 visar hela serien ABCC-moduler med hölje.

Figur 4 - Anybus CompactCom produktfamilj.
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CANopen
CC-link
ControlNet
DeviceNet
Ethernet/IP

X-gateway

Modbus-TCP

EtherCAT
Modbus-RTU
Profibus
ProfiNet-IO
Figur 5 - Möjliga protokoll för det kontrollerande nätverket.

Så beroende på vilken ABCC-modul som sätts i X-gatewayen kan det kontrollerande
nätverket vara något av de på vänstra sidan i Figur 5.
Modulen överför I/O-data i båda riktningarna på ett cykliskt sätt enligt Figur 6 för snabbast
möjliga prestanda. I princip vidarebefordrar modulen datan från ett nätverk till ett annat vilket
visas nedan.

Figur 6 - Flöde av data i modulen med Profibus som kontrollerande nätverk.

I Figur 7 fås en överblick över hur modulen är uppbyggd till det yttre.
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Figur 7 - Anybus X-gateway Modbus-TCP.

X-gateway har en integrerad ABCC-modul som sköter kommunikationen med det
kontrollerande nätverket. ABCC-modulerna från HMS är en produktfamilj av
kommunikationsmoduler som tagits fram för att integreras i industriella maskiner. Dessa
innehåller fullständiga industriella nätverksgränssnitt det vill säga stödjer samtliga av
protokollets standardiserade funktioner och har till uppgift att sammankoppla den maskin de
integreras i med nätverk utan att behöva göra någon förändring av hård- eller mjukvaran i
maskinen oberoende av det nätverksprotokoll som används.
Hjärnan i HMS X-gateway utgörs av företagets egenutvecklade processor Anybus NP30 som
är en högpresterande nätverksprocessor. Den är byggd på RISC-arkitekturen och har internt
RAM- och Flash-minne. Processorn utmärker sig med sin modesta storlek på 10x10 mm.
Detta i kombination med att den är energisnål ger den bra förutsättningar där det råder brist på
plats eller begränsningar på ström som kan vara fallet i tuffare industriella miljöer.

2.2 HMS OS
I gatewayen körs ett operativsystem framtaget av HMS
som utgör länken mellan hårdvaran och de applikationer
som skall köras. Se Figur 8. Generellt kan ett
operativsystem delas in i tre olika delar: kärnan,
systembibliotek och användarprogram [3]. Kärnan
hanterar och fördelar resurser som t.ex. minne, in- och
utgångar med mera. Se Figur 9. Den tar även hand om
processortid och fördelar denna mellan de program som
körs och ser till att det inte blir någon krock.

Användare
Applikation
Operativsystem
Hårdvara
Figur 8 - Operativsystemets relation till
datorsystemet.
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Systembiblioteken ser till att datorns eller plattformens
infrastruktur blir tillgänglig för övriga program.
Operativsystemet gör sina tjänster tillgängliga genom
programmeringsgränssnitt även kallat APIer. Genom
dessa kan en applikation efterfråga olika tjänster från
operativsystemet.

Applikation
Kärna

HMS OS är ett RTOS eller realtidsoperativsystem som
CPU
Minne
Enheter
det kallas när det handlar om inbyggda system. Ett sådant
system skiljer sig från ett operativsystem främst genom
att ett realtidssystem måste vara förutsägbart när det Figur 9 – Kärnan kopplar samman
applikationer med hårdvaran.
handlar om tid. När en vanlig dator används är det ofta
inte så viktigt att till exempel en beräkning skulle ta några milisekunder längre tid vid ett visst
tillfälle. Detta är dock inte acceptabelt när det kommer till realtidssystem då dessa i vissa fall
kör system där liv kan hänga på att en process utförs i tid. Dessa delar sköts av något som
kallas schemaläggare [4].
Schemaläggaren bestämmer hur processerna ska delas upp det vill säga vilken process som
skall köras, när den skall köras och hur länge. Fördelen med en schemaläggare är att processer
kan få olika prioritet och med detta får de processer med högre prioritet förtur framför de med
lägre. Viktigare processer körs således precis när de behöver vilket är av betydande vikt i ett
realtidssystem. Att flera processer körs på samma processor kallas multikörning eller
multitasking. Det finns en annan variant av detta och det är samverkande multikörning där
processen som körs bestämmer när nästa process tar vid.
Realtidssystemet använder sig även av semaforer [5] som är en teknik för att begränsa
tillträdet till delade resurser för flera pågående processer.

2.3 Lua
Lua [6] är ett interpreterande skriptspråk som växer alltmer i popularitet. Med interpreterande
menas att koden inte kompileras till maskinkod utan tolkas samtidigt som den körs.
Lua är en fri mjukvara som distribueras under vilkoren för MIT-licensen [7].
Anledningen till att just Lua valts är bland annat följande:


Det är snabbt
Referenstester [8] visar att Lua är ett av de snabbaste interpreterande skriptspråket. En
betydande del av stora program såsom Adobe´s Photoshop Lightroom, men även spel
som World of Warcraft använder Lua.
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Det är portabelt
Lua kan köras på såväl mobila enheter som mikroprocessorer såsom till exempel
ARM.



Det är inbyggbart
Lua lämnar ett litet minnesavtryck vilket gör det idealiskt för inbyggnad i
applikationer. Det lämpar sig väl för utbyggnad av program.

Lua skapades år 1993 av Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo och Waldemar
Celes.
Standarddistributionen av Lua innehåller en fristående kommandotolk, men språket är främst
avsett för att byggas in i en värdapplikation.Applikationen kontrollerar när skript ska laddas,
kompileras och exekveras och kan fånga upp eventuella fel som uppstår vid körning.
Skript behöver sällan kompileras före körning då kompilatorn är väldigt snabb. Figur 10 visar
en exempelkod skriven i Lua för Newtons metod att beräkna roten ur.

Figur 10 - Exempelkod för Lua.

Lua är huvudsakligen en tillståndsmaskin [9] vilket betyder en matematisk modell som bland
annat används för att utforma mjukvara och digitala logiska kretsar. Den kan med andra ord
befinna sig i en utav en ändlig mängd tillstånd och det tillstånd den befinner sig i just nu är det
nuvarande tillståndet. Lua använder sig av en registerbaserad virtuell maskin [10] där
registerna inte är samma som de register i processorn då det i så fall hade blivit
plattformsberoende. I stort sett alla funktioner i Lua behandlar ett Lua-tillstånd. Detta
definierar i huvudsak det nuvarande tillståndet och håller reda på funktioner, globala variabler
och ytterligare tolkrelaterad information.En rimlig analogi kan vara att tänka sig tillståndet
(lua_State) som ett handtag till den nuvarande instansen av tolken. Genom att anropa
funktionen lua_open() skapas det här tillståndet ofta kallat ”L”.
De refersenstester [8] som studerats visar att även om Lua i många fall räknas som ett av de
snabbaste skriptspråken kommer det inte i närheten av C. Testerna visar att Lua kan vara över
50 gånger långsammare även om detta inte tillhör normalfallet. Dock kan man räkna med att
det i de flesta fall är ca 20-25 gånger långsammare. I vissa avseende kan även minnet som
krävs vara betydligt mer. Fördelen är att i de flesta fall kan koden minskas till ca en tredjedel
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av vad som krävs i C och detta kan i sin tur leda till minskade utvecklingstider vilket var ett
av målen för företaget.
En tydligare överblick över för- och nackdelar ges i tabellen nedan.
C - GCC
Lua

Tidsåtgång
+
-

Minnesåtgång
+
-

Kodlängd
+

Filstorlek
+

För mer information inom ämnet rekommenderas http://www.lua.org/.

2.4 Socket och TCP
När ett program behöver ansluta till ett LAN eller WAN (t.ex. Internet) använder den något
som heter socket. En socket öppnar en nätverksanslutning för programmet vilket gör att data
kan läsas och skrivas över nätverket. De förenklar för utvecklare att ta fram mjukvara som har
möjlighet till nätverkskommunikation. Sockets gör det möjligt att använda operativsystemets
inbyggda kommandon för att hantera nätverksfunktioner. Det är alltså en metod för
kommunikation mellan en server och en klient i ett nätverk. En socket definieras som
”slutpunkten i en anslutning” [11].
TCP är ett protokoll som används tillsammans med IP för att skicka data i form av
meddelandepaket över Internet. Arkitekturen kallas det således TCP/IP. Uppbyggnaden kan
ses i Figur 11 där TCP tillhör transportlagret och IP internetlagret.
Applikationslager
Transportlager
Internetlager
Länklager
Fysiskt lager
Figur 11 – Protokollstack.
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TCP ger en pålitlig, ordnad överföring av data från ett program till ett annat. En typisk TCP
session ser ut enligt följande [12]:

Server
getservbyname()
socket()
bind()
listen()

Klient

gethostbyname()
getservbyname()
socket()
connect()
send() & receive()
close()

accept()
send() & receive()
close()

Detta kan för enkelhetens skull liknas vid ett telefonsamtal där följande sker:











Bind(): Ställer in anknytningsnummer (server port)
Listen(): Aktiverar telefonen för inkommande samtal (väntar på anslutning)
Gethostbyname(): Slår upp telefonnnummer (IP-adress)
Getservbyname(): Slår upp anknytningsnummer (port)
Socket(): Lyfter telefonluren (skapar socket)
Connect(): Ringer numret (ansluter till given adress och port)
Accept(): Lyfter luren (accepterar anslutningen)
Send(): Talar i telefonen (skickar data)
Receive():Talar i telefonen (tar emot data)
Close(): Lägger på luren (stänger anslutningen)

2.5 Modbus
Modbus är ett seriellt kommunikationsprotokoll som skapades av företaget Modicon år 1979
för att användas till deras PLCs. Det har sedan dess blivit en av de standarder för
kommunikationsprotokoll som industrin använder idag och är bland de mest använda för
anslutning av industriella enheter [13]. De främsta anledningarna till dess popularitet är [14]:




Det togs fram med avseende för industriellt bruk
Det är öppet och avgiftsfritt
Det är lätt att driftsätta och underhålla
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Modbus tillåter kommunikation mellan upp till 240 enheter anslutna till samma nätverk.
Utveckling och uppdatering av Modbus-protokoll hanteras av organisationen Modbus
Organization [15].
Modbus TCP/IP eller ModbusTCP är en variant som används för kommunikation över
TCP/IP-nätverk. Det krävs ingen kontrollsumma eftersom de lägre lagren redan förser detta.
Det är denna typ Anybus X-gateway använder sig av och paketen byggs upp enligt Figur 12.
Namn
1.Transaction
Identifier
2.Protocol Identifier
3.Length Field
4.Unit Identifier
5.Function Code
6.Data bytes
1

2

3

Längd
2 bytes
2 bytes
2 bytes
1 byte
1 byte
N bytes
4

Funktion
För synkronisering av meddelanden mellan server och
klient
Noll för Modbus/TCP
Antal återstående bytes i denna struktur
Slavadress
Funktionskod
Data

5

6

Figur 12 - Uppbyggnad av Modbuspaket.

2.6 Liknande projekt
Lua har implementerats tidigare på realtidsoperativsystem som t.ex. Nut/OS. Nut/OS är ett
realtidsoperativsystem speciellt utformat att köras på inbyggda system där minne och
hastighet är mycket begränsat. Med Nut/OS kan man köra enkla Lua skript, men man har
ännu inte implementerat Luasocket utan har istället använt sig av inbyggda TCP funktioner
som finns i Nut/OS [5].
Luasocket är ett tilläggsbiblotek till Lua som består av en C del och en script del. Luasocket
ger stöd för TCP och UDP kommunikation från Lua och innehåller moduler som gör det
enkelt att använda HTTP, SMTP samt FTP protokoll[14].

Det finns även eLua som står för Embedded Lua som kan användas för att köra Lua skript i
inbyggda system. eLua innehåller alla funktioner som vanliga Lua har men kör på en
plattform utan operativsystem. Dock är eLuas TCP/IP stöd idag experimentellt och ganska
bristfälligt[18] och ännu finns inte Luasocket implementerat. eLua finns portat till många
plattformar men inte till den plattform som används i detta projekt eftersom den består av
HMS egna processor. Det skulle inte vara något alternativ att använda eLua i detta projekt
eftersom ett av kraven från HMS var att köra Lua i HMS egna operativsystem.
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Det finns inte särskilt många skriptspråk som idag är tillräckligt snabba, har litet
minnesavtryck och som har en så stor användarbas för att det ska vara lämpligt att
implementera i ett inbyggt system med så begränsade resurser som Lua kan köra under. Det
har funnits Deeply embedded python[19] som riktade sig till att just köra pyton script på
inbyggda systemplattformar. Men en sökning på internet idag ger resultatet att projektet är
nerlagt.
Ett annat skriptspråk för inbyggda system med begränsade resurser är Pawn[4]. Pawn är ett
skriptspråk som liknar C och ska därmed vara enkelt för programmerare vana vid C att lära
sig. Till skillnad från Lua är Pawn inte till för att skriva avancerade fullskaliga applikationer
utan är istället till för att ställa in funktionaliteten i en enhet.
Några projekt som liknar detta har inte hittats och med tanke på att detta projekt använder
Luasocket för att kommunicera med Modbusenheter gör att detta projekt är tämligen unikt.
Det finns inte heller särskilt många examensarbeten som har behandlat Lua.
HMS har tidigare testat konceptet att köra skriptfiler på deras system just för att öka
flexibiliteten. Då testade man att köra javaskript på en av deras plattformar men detta lades
ner då det visade sig att java var för tidskrävande och även tog mycket plats.
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3 Metod
Vid projektets början saknades erfoderlig kunskap om HMS X-gateway, utvecklingsmiljöer,
emulatorn med mera. Med anledning av detta krävdes en längre instuderingsfas där kunskap
inhämtades inom bland annat ovanstående, men även inom skriptspråket Lua, HMS
kodningsstandard, sockethantering och andra delar som kommer att beskrivas nedan.

3.1 Hårdvara
Till projektet användes HMS Modbus-TCP X-gateway med en integrerad Anybus
CompactCom 2-portars Ethernet/IP-modul. Utöver detta användes en iONE-debugger från
iSystems för att kunna föra över mjukvaran och debugga under körning. Till gatewayen
anslöts även en USB-kabel för seriell överföring av data för testverifikationer.

3.2 Mjukvara
Följande mjukvara har använts under projektets gång:










HMS OS – Operativsystemet som körs på HMS X-gateway
Eclipse Galileo – Utvecklingsmiljö som använts för C-programmeringen
GCC – Kompilator för C-kod.
SciTE – Utvecklingsmiljö som använts för Lua-programmeringen
winIDEA – Utvecklingsmiljö för C med felsökningsverktyg (användes vid debugging)
Wireshark – Program för att analysera nätverkstrafik
FileZilla – För överföring av filer till modulens FTP-server
Putty – För seriell kommunikation
EIPScan – Används för Ethernetkommunikation

För att undvika att de anställda på företaget skriver sin kod på olika sätt har HMS tagit fram
en kodningsstandard som skall efterföljas vid programmering. Denna används på all kod som
HMS producerar. Standarden omfattar hur koden skall skrivas och kommenteras. Vid
skrivning av kod behandlas bland annat hur variabler, funktioner och filer skall döpas, hur och
när blanksteg och tabbar ska användas med mera. Detta är inget officiellt dokument och tas
således ej med i referenlistan.
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3.3 Portning och implementering av Lua
HMS OS lades in i utvecklingsmiljön Eclipse och detta sattes upp för att kunna bygga och
kompilera operativsystemet. När nödvändiga inställningar var gjorda och operativsystemet
kunde byggas lades de filer som utgör Luas källkod in i projektet. Luas källkod är från början
inte anpassat till HMS OS så de funktioner som behövdes för projektet portades till
operativsystemet för att få fullgod funktionalitet.

3.3.1 Luatråd

Allt som har med Lua att göra körs i en separat tråd i operativsystemet.
Blockschema för Lua-tråden där röd pil indikerar fel av något slag kan ses i Figur 13:
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Figur 13 - Blockschema för Lua-tråden.

3.3.2 Minneshantering

Lua använder sig utav en minneshanteringsfunktion som heter realloc() och denna
återallokerar minne då storleken inte räcker till. Detta är en funktion som HMS OS inte
stödjer och således behövde koden för minneshanteringen ändras

3.3.3 Filhantering och inläsning

För att möjligöra filöverföring till modulen finns det två sätt att välja mellan. Antingen genom
att sätta upp en FTP-server på modulen eller att nyttja ett SD-kort. Då möjligheten att skriva
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till ett SD-kort inte finns i alla datorer valdes ftp-servern eftersom i stort sett alla datorer har
möjlighet att koppla upp sig på nätverk. Genom att aktivera ftp-servern på modulen går det att
ansluta och skicka över filer.
HMS X-gateway kör FAT-filsystem och operativsystemet har funktioner för att komma åt
filer på ftp-servern. FAT-filsystemet stöds inte i Lua och med anledning av detta fick koden
läsas in till en sträng av operativsystemet och sedan läsas in till Lua med funktionen
luaL_loadstring() och därefter exekveras med funktionen lua_pcall().

3.3.4 Uppsättning av socket

Det finns ett tilläggsbibliotek till Lua kallat LuaSocket [16] som innehåller de funktioner som
krävs för att sätta upp sockets. LuaSocket medföljer ej källkodsversionen av Lua så en separat
nerladdning av detta gjordes från tillverkarens hemsida. Därefter lades även denna kod till
operativsystemet och konfigurerades så att det var möjligt att bygga

3.3.5 Upprätta anslutningar

För kunna upprätta kommunikation med anslutna enheter nyttjades de funktioner biblioteket
LuaSocket tillhandahåller.

3.3.6 Luaskript

För att få möjligheten att testa implementationen av Lua på gatewayen skapades ett Lua-skript
som dels sätter upp anslutningar, men även innehåller de funktioner som skall användas.
De funktioner som skapades för att testa kommunikationen var Read multiple registers med
funktionskod 3 och Write multiple registers med funktionskod 16. Detta är den minsta
uppsättningen av funktioner som krävs för att kunna testa kommunikationen.
Blockschema för skriptet är enligt Figur 14.
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Figur 14 - Blockschema för Luaskriptet.

3.3.7 Debugging

Genom att använda en emulator kunde C-koden stegas igenom vid körning. Dock fanns inte
möjligheten att göra motsvarande för Lua-koden så för att få någon form av debugging för
detta sattes en seriell kommunikation upp där programmet Putty kördes på en dator som sedan
väntade på utskrifer från modulen. På detta vis gick det att få utskrifter direkt från Luakoden
och debuggingen underlättades avsevärt.
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3.4 Testning och validering
För att utvärdera hur resultatet av implementeringen föll ut följer nedan de metoder som
använts för att få fram de resultat som redovisas i nästa kapitel.

3.4.1 Tidsmätning Ethernet-Modbus

För att få en uppfattning hur lång tid det tog för datan att läsas in via ABCC-modulen och
sedan skickas vidare ut på Modbussidan sattes ett test upp som redovisas i detalj i Bilaga A
test 8. Här mättes den tid (i milisekunder) det tog för ett paket att passera genom Xgatewayen.

3.4.2 Tidsmätning Modbus-Ethernet

På samma sätt som ovan mättes även tiden det tog att läsa in data från Modbussidan och sedan
vidarebefordra denna via ABCC-modulen ut på Ethernetsidan. För mer information om detta
test se Bilaga A test 8.

3.4.3 Exekveringstid för skriptfil

Vid ovan beskrivna mätningar visades inte hur lång tid Luadelen tog vid exekvering och
således fick ett test där endast den delen mättes sättas upp. Då operativsystemet inte hade
någon inbyggd funktion för tidsmätning sattes en port (TP1) på kretskortet hög vid exekvering
av de båda funktionerna i skriptfilen. Dessa mättes dels separat, men även vid körning av båda
två för att få en totaltid på loopen som körs i skriptet. Testet redovisas i Bilaga A test 9.

3.4.4 Optimering

För att se om det gick att öka hastigheten på Luadelen gjordes en del tester och optimeringar
som redovisas i kapitel 4.2.4.
De olika punkter som valdes att fokusera på var prioritet för Luatråden, hur ofta garbage
collectorn skulle köras och hastigheten på densamma i förhållande till minnesallokeringen.
Anybus X-gateway har i sitt orginalutförande en cykeltid på 10 ms.
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3.4.5 Minnesavtryck

För att få en uppfattning om hur stort minnesavtrycket blev efter det att Lua implenemterats
till HMS operativsystem gjordes en jämförelse mellan storleken orginalkoden och den kod
som tagits fram i projektet.
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4 Resultat
Projektet har resulterat i en portning och implementation av skriptspråket Lua till HMS
egenutvecklade operativsystem för att skapa större flexibilitet och minska utvecklingstider.
Nedan följer resultatet av detta arbete på HMS X-gateway. För mer information om
respektive del se testerna i bilaga A.

4.1 Portning och implementering av Lua
Lua har blivit portat till HMS egna operativsystem och fungerar korrekt. Delar av Luas
källkod kod fick modifieras då HMS OS inte stödjer vissa funktioner eller ersatt dessa med
egna varianter för att få funktionalitet i sitt inbyggda system.
Se bilaga A test 2.

4.1.1 Luatråd

En separat tråd har lagts till i operativsystemet för att köra Lua i. Denna har fått en låg
prioritet för att minska risken att stacken svälts ut. Med detta menas att Luatråden får
merparten av den kapacitet hårdvaran erbjuder. TCP/IP-tråden får då inte tillräckligt med tid
och det kan bli så att dessa meddelanden blir försenade eller inte skickas/tas emot över huvud
taget. Till tråden kopplades en stack som fick storleken 150*SB där varje Stack Block är 32
byte stort dvs. 4800 byte.
Tråden startar med en initiering för att sätta upp de nödvändiga delar som erfordras i enlighet
med operativsystemet. Därefter skapas ett Luastate och de bibliotek som krävs öppnas.
När detta är gjort läses skriptfilen in från FTP-servern som en sträng. Detta för att Lua inte
klarar av det filsystem som HMS OS kör. När strängen är skapad läses den in av Lua och
exekveras. Nu ligger skriptet och kör i en evig loop där den läser och skriver om vartannat. Se
figurerna 9 och 10.
Skulle det bli fel vid inläsningen eller exekvering avbryts detta och Luastatet stängs ner. Det
skickar även ett felmeddelande seriellt som kan läsas ut om den seriella kommunikationen är
uppsatt och till exempel Putty körs.
För mer information se bilaga A test 1.
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4.1.2 Minneshantering

I lauxlib.c som är en del av Luas källkod återfinns funktionen l_alloc.
Denna ersattes av:
static void *l_alloc (void *ud, void *ptr, size_t oldsize, size_t nsize ) {
(void)ud;
(void)oldsize;
if ( nsize == 0 ) {
if ( ptr != NULL )
{
GS_Free( ptr );
}
return NULL;
}
else
{
void *newblock = GS_Malloc( nsize ); /* alloc a new block */
if ( newblock == NULL ) return NULL;
if ( ptr ) {
size_t commonsize = ( oldsize < nsize ) ? oldsize : nsize;
memcpy( newblock, ptr, commonsize );
GS_Free( ptr );
}
return newblock;
}
}
Här används som synes GS_Free och GS_Malloc som är HMS OS funktioner för
minneshantering istället för free och malloc. Den gamla datan kopieras in till ett nytt, större
block.

4.1.3 Filhantering och inläsning

Filöverföring har gjorts möjlig med HMS OS inbyggda FTP-server. Se bilaga A test 3.
Det går att läsa in filer till Lua genom att först läsa in filen till en sträng och därefter anropa
Luas funktion luaL_loadString() och därefter funktionen pcall för exekvering. Se bilaga A test
4.
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4.1.4 Uppsättning av socket

Bibliotek är precis som Lua endast anpassat till Windows och Linux vilket gjorde att en
portning till X-gatewayen krävdes. Genom att byta ut de funktioner som från början anropade
Windows- eller Linuxspecifika kommandon beroende på vilket OS som kördes till de
funktioner som återfinns i HMS egna operativsystem löstes problemet med att dels sätta upp
sockets, men även för kommunikationen mellan enheter.
När socket-biblioteket läses in vid initiering av Lua statet får man tillgång till de funktioner
biblioteket tillför. Den funktion som först anropas är tcp() som skapar en tcp-socket. Till
denna kopplas sedan en rad olika funktioner där några värda att nämna är:








Bind(): Binder ett objekt till en adress
Connect(): Ansluter till vald adress
Listen(): Lyssnar efter klienter
Accept(): Väntar på att en klient ska ansluta
Send(): Skickar data
Receive(): Tar emot data
Close(): Stänger ner socket

Det hade varit möjligt att kalla de funktioner HMS OS tillhandahåller direkt från Lua, men det
hade resulterat i en betydligt omständigare lösning för att behandla flera sockets och med
anledning av det beslutades det att biblioteket LuaSocket skulle användas, men med portning
till HMS funktioner.
Vid uppstart kördes tråden innan dess att tcp-stacken var korrekt initierad. Detta medförde att
det fick läggas in en semafor i koden som väntade tills dess att tcp-stacken var initierad och
först då kördes resterande del av Lua-tråden.
Genom portning av LuaSockets till HMS OS går det att skapa sockets i skriptfiler. Se bilaga
A test 5.

4.1.5 Upprätta anslutningar

LuaSocket erbjuder de funktioner som krävs för att upprätta anslutningar. Detta åstadkomms
genom att använda funktionen connect:
sock, err = socket.tcp()
SckHnd, ErrStr = sock:connect("10.10.20.72", 502, 0, 0)
På översta raden i Luakoden ovan skapas en tcp-socket och på nästföljande rad upprättas en
anslutning. I detta fall ansluter Lua till ”10.10.20.72” på port 502 vilken är den port som
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hanterar Modbuskommunikation. 0, 0 i funktionen betyder att den egna ip-adressen används
och en ledig port väljs.

4.1.6 Luaskript

Skriptet börjar med att se till att de bibliotek som krävs för exekvering läses in och sedan
initieras de buffrar som används. Efter detta skapas en socket och en anslutning upprättas. Blir
det fel vid anslutningen stängs socketen och skriptet avslutas. Upprättas anslutningen går
skriptet in i en loop och här läses den data in som kommit från Modbusanslutningen i
gatewayen. Därefter skrivs denna data till ABCC-bufferten som sedan ser till att det skickas
vidare ut på Ethernetanslutningen via ABCC-modulen. I nästa steg läses data in från
Ethernetanslutningen via ABCC-modulen och skrivs sedan ut på Modbusanslutningen. Dessa
två steg upprepas sedan i en evig loop.
För att få fram resultat avseende kommunikationen skapades funktionerna Read multiple och
Write multiple. Dessa testades sedan enligt test 6, 7 och 9 i bilaga A med fullgott resultat.
Koden i sin helhet återfinns i Bilaga C.
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4.2 Testning och validering
Företaget har inte gjort några tester avseende tider för produkten, men orginalversionen av
HMS X-gateway har en cykeltid på10 ms och således användes denna tid vid jämförelse.
Nedan följer resultat för de mätningar som gjorts efter det att portning och implementation var
klar.

4.2.1 Tidsmätning Ethernet-Modbus

Vid ett första test för tidsåtgången vid dataöverföring från Ethernet via ABCC-modulen
erhölls resultat enligt Test 1 (kapitel 4.2.4). Medelvärdet på testerna gav 131,2 ms vilket var
alldeles för lång tid för att vara acceptabelt. Det visade sig att Lua behövde optimeras, se
4.2.4.

4.2.2 Tidsmätning Modbus-Ethernet

Vid ett första test för tidsåtgången vid dataöverföring från Ethernet via ABCC-modulen
erhölls resultat enligt Test 1 (kapitel 4.2.4). Medelvärdet på testerna gav 4,6 ms vilket var helt
klart överkomligt och som optimeringen senare skulle visa påverkades inte denna del
nämnvärt.

4.2.3 Exekveringstid för skriptfil

Mätningar gjordes dels på respektive funktion var för sig, men även för totala tiden för
loopen.
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För Write-funktionen blev resultatet runt 14 ms vid tagning av flera mätvärden enligt Figur
15.

Figur 15 - Exekveringstid för Write-funktionen.

I Figur 16 ses resultatet för Read-funktionen blev ca 2,5 ms över en längre period.

Figur 16 - Exekveringstid för Read-funktionen.
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Totalt för loopen i Luaskriptet blev körtiden ca 16 ms vid upprepade mätningar vilket kan
avläsas i Figur 17.

Figur 17 - Exekveringstid för hela loopen.

4.2.4 Optimering

Det visade sig vid körning att Luas inbyggda garbage collector inte hann med initialt och på
grund av detta var en optimering nödvändig då heapens minne tog slut. Värdet på
GC_PAUSE var då 200%. De olika punkter som valdes att fokusera på var prioritet för
Luatråden, hur ofta garbage collectorn skulle köras och hastigheten på densamma i
förhållande till minnesallokeringen. Observera att felmarginalen från EIPScan är på ±2ms.
GC_PAUSE definierar pausen mellan garbage collectorns cykler i procent. Högre värde
betyder att collectorn går in med längre mellanrum.
GC_MUL definierar hastigheten för garbage collectorn i förhållande till minnesallokeringen i
procent. Högre värde innebär grövre samlingar.
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Följande resultat erhölls (se test 8 bilaga A):
Tid (i milisekunder) för överföring av data från Ethernet till Modbus
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Medel








Test 1
161,0
164,8
103,1
152,6
98,7
165,3
140,6
110,6
114,7
100,5
131,2

Test 2
82,9
148,6
126,1
146,3
114,9
166,8
118,3
130,3
141,6
134,11

Test 3
165,3
41,2
26,3
21,9
37,5
39,4
23,1
37,5
38,8
43,6
33,6

Test 4
27,0
27,4
19,2
25
29,7
20,1
39,2
24,9
23,1
38,2
28,42

Test 5
F
A
T
A
L
*

-

Test 6
37,4
22,1
25,5
19,3
22,7
24,9
16,3
27,9
30,7
33,1
23,88

Test 7
20,7
15,5
19,6
21,7
17,3
19,3
20,8
23,1
21,5
22,8
20,2

Test 1 - Tid från läsning på Ethernet till skrivning på Modbus (Låg prio, 10%
GC_PAUSE)
Test 2 - Tid från läsning på Ethernet till skrivning på Modbus med ökad prioritering på
Luatråden (Hög prio, 10% GC_PAUSE)
Test 3 - Tid från läsning på Ethernet till skrivning på Modbus med längre paus mellan
GC (Hög prio, 100% GC_PAUSE)
Test 4 - Tid från läsning på Ethernet till skrivning på Modbus med längre paus mellan
GC (Hög prio, 150% GC_PAUSE)
Test 5 - Tid från läsning på Ethernet till skrivning på Modbus med optimerad Lua-kod
(Hög prio, 150% GC_PAUSE, 100% GC_MUL)*
Test 6 - Tid från läsning på Ethernet till skrivning på Modbus med optimerad Lua-kod
(Hög prio, 150% GC_PAUSE, 150% GC_MUL)
Test 7 - Tid från läsning på Ethernet till skrivning på Modbus med optimerad
Writefunktion (Låg prio, 150% GC_PAUSE, 150% GC_MUL)
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160.0
140.0

Tid i milisekunder

120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Test 7

Figur 18 - Tidsåtgång vid överföring mellan Ethernet och Modbus.

* - Garbage collectorn hann inte frigöra minnet innan heapen blev full

Efter optimering ligger cykeltiden på ca 20 ms vilket är en klar förbättring jämfört med de
första testerna. Största delen av tidsåtgången ligger i konkateneringen av den tabell som
innehåller datan. Denna måste göras om till en sträng då sendfunktionen endast klarar av att
hanterar strängar.
Konkateneringen av strängar borde vara tämligen enkel att optimera, men då tid saknas
utesluts detta från projektet. Det enklaste sättet att optimera konkateneringen vore att göra en
extern funktion i C som gör själva konkateneringen och sedan returnerar den färdiga strängen
till Lua. Men en något snyggare lösning hade varit att effektivisera konkateneringen i Luas
källkod. Detta är antagligen lite svårare då Luas källkod bitvis är ganska svår att förstå samt
dåligt kommenterad.
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Tid (i milisekunder) för överföring av data från Modbus till Ethernet
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Medel








Test 2
6,1
4,3
5,6
4,8
4,0
7,4
4,3
6,2
5,5
4,4
5,3

Test 3
3,7
5,2
4,4
5,1
5,8
2,4
3,8
4,2
4,8
4,6
4,4

Test 4
4,2
3,7
3,9
3,8
4,7
3,9
4,2
4,0
4,2
3,9
4,1

Test 5
F
A
T
A
L
*

-

Test 6
4,0
5,2
4,3
5,1
4,5
4,2
2,3
4,0
4,6
3,8
4,2

Test 7
4,5
3,8
4,6
4,0
4,7
4,0
4,4
4,2
3,6
4,3
4,2

Test 1 - Tid från läsning på Modbus till skrivning på Ethernet (Låg prio, 10%
GC_PAUSE)
Test 2 - Tid från läsning på Modbus till skrivning på Ethernet med ökad prioritering på
Luatråden (Hög prio, 10% GC_PAUSE)
Test 3 - Tid från läsning på Modbus till skrivning på Ethernet med längre paus mellan
GC (Hög prio, 100% GC_PAUSE)
Test 4 - Tid från läsning på Modbus till skrivning på Ethernet med längre paus mellan
GC (Hög prio, 150% GC_PAUSE)
Test 5 - Tid från läsning på Modbus till skrivning på Ethernet med optimerad Lua-kod
(Hög prio, 150% GC_PAUSE, 100% GC_MUL)*
Test 6 - Tid från läsning på Modbus till skrivning på Ethernet med optimerad Lua-kod
(Hög prio, 150% GC_PAUSE, 150% GC_MUL)
Test 7 - Tid från läsning på Modbus till skrivning på Ethernet med optimerad
Writefunktion (Låg prio, 150% GC_PAUSE, 150% GC_MUL)

6
5
Tid i milisekunder



Test 1
4,9
3,3
3,8
3,6
6,9
4,2
3,7
4,7
4,9
6,0
4,6

4
3
2
1
0
Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Test 5

Test 6

Figur 19 - Tidsåtgång vid överföring mellan Modbus och Ethernet.
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Test 7

4.2.5 Minnesavtryck

Orginalversionen av HMS operativsystem för Anybus X-gateway är på 1.385.977 byte och
med Lua inlagt blev storleken 1.640.211 byte.
Minnesavtrycket för implementeringen till HMS OS blev således så lite som 254.234 byte
vilket får ses som klart överkommligt.

43

44

5 Diskussion
Projektet var som vi skrev i början ett ”proof of concept”-projekt och med tanke på detta
känner vi att ett lyckat resultat uppnåtts. Skriptspråket är portat och fungerar med HMS
operativsystem och den skriptfil som skapats visar att konceptet fungerar.
Inläsningen av filer har i projektet lösts på så sätt att filen läses in av en inbyggd funktion i
HMS operativsystem som en lång sträng som sedan kan läsas in av Lua. Detta med anledning
av att Lua inte hanterar det filsystem som används på modulen. Detta är något som skulle
kunna implementeras i Lua för att minska minnesåtgången vid inläsning av filer.
Under projektets gång har vissa modifieringar av heapen behövts göras. Detta beroende på att
Lua kräver större partioner än vad operativsystemet från början använde. Vid inläsning av
filer krävs också stora partioner. Här finns möjlighet att optimera storlekar och antal för att
maximera utnyttjandet av det minne som finns att tillgå.
Källkoden till Lua är något rörigt skriven med många långa och invecklade macroexpansioner
som i vissa fall är svåra att följa vilket resulterar i att många timmar får spenderas på att bara
förstå hur skaparna av språket tänkt. Kommenteringen av koden är även den under all kritik
och detta medför att mycket tid får läggas på att få förståelse för funktioner och andra delar av
koden.
Vi tror att Lua kan fungera bra i HMS produkter i framtiden och utöka deras flexibiltet även
om det krävs viss modifiering av källkoden för att få fullgod funktionalitet. Denna kan
anpassas efter behovet. Framför allt skulle konkateneringen behövas snabbas upp då denna i
dagsläget utgör den största flaskhalsen. En annan vinst gällande modifiering av källkoden är
att minnesavtrycket kan minska markant. De funktioner som används i dagsläget är relativt få
och en mängd funktioner skulle således kunna optimeras bort om det skulle visa sig att
minnesavtrycket blir för stort.
Då detta varit en prototypframtagning har de tester som utförts endast hanterat 32 byte data.
Detta resulterar givetvis i att om 256 byte skickas som är maxvärdet för X-gatewayen
kommer tidsåtgången öka och ytterligare optimering kommer att krävas.
Det finns säkerligen även utrymme att optimera den Luakod som skrivits.
Det är väldigt roligt att få vara med och utveckla en ny teknik som företaget kan använda i
sina framtida produkter. Vi lärt oss väldigt mycket om operativsystem och hur de fungerar. Vi
tycker att projektet har varit mycket givande och vi är nöjda med det resultat vi åstadkommit.
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6 Slutsats
Prototypen fungerar med fullgott resultat, men det finns utrymme för optimering både i Luas
källkod och minneshanteringen i operativsystemet.
I och med att det nu går att läsa in skriptfiler har flexibiliteten ökats och förhoppningsvis kan
tidsåtgången vid framtida utvecklingar minskas.
Då skriftspråk alltid är mer tidskrävande än vanlig c kod var det väntat att Luakoden skulle ta
längre tid att exekvera. Även om de tester som gjorts inte riktigt kommit ner till de 10 ms som
orginalversionen har som cykeltid har de egna delmålen och de krav som företaget ställde
uppfyllts och portning och kommunikation fungerar. Företaget är mycket nöjt med det resultat
som uppnåtts.
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8 Ordlista
I rapporten förekommer det en del förkortningar och termer som kan behöva vidare förklaring
och med anledning av detta kommer nedan beskrivningar av dessa. Listan är i alfabetisk
ordning.
Allokering

Reservering av minne.

API

Application Programming Interfaces.Regeluppsättning för hur en
programvara kan kommunisera med en annan programvara.
Utgörs i princip alltid av en uppsättning funktionsanrop.

ARM

Advanced RISC Machine.
utvecklad av ARM Ltd.

Buffert

Minnesarea där data lagras temporärt

C

Generellt, imperativt programspråk avsett för strukturerad
programmering. Tillhör de vanligaste språken och återfinns ofta i
inbyggda system.

Debugging

Felsökning av mjukvara under utveckling

Emulator

Hård- eller mjukvara avsett att efterlikna funktionen av en annan
hård- eller mjukvara.

Ethernet

Tekniker för kommunikation i lokala nätverk.

FAT

File Allocation Table. En typ av filsystem.

Free

Avallokerar minne så att det kan användas till annat.

FTP

File Transfer Protocol. Filöverföringsprotokoll för Internet.

GCC

GNU Compiler Collection. Samling kompilatorer för diverse
programspråk.Ofta använd.

IP

Internet Protocol. Det huvudsakliga kommunikationsprotokoll
som används för att förmedla datapaket. Ansvarar för att dirigera
paket över nätverksgränser och är det primära protokollet för
Internet.

LAN

Local Area Network. Lokalt nätverk

MIT

Massachusetts Institute of Technology. Amerikanskt universitet
och forskningsinstitut.

Multitasking

Gör det möjligt för ett operativsystem att genom tidsdelning köra
flera processer samtidigt.
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En

32-bitars

RISC-arkitektur

OS

Operating System. Operativsystem.

PLC

Programmable logic controller. Programmerbart styrsystem

Process

Uppgift som skall utföras i ett operativsystem

RISC

Reduced Instruction Set Computer. Processorarkitektur som
bygger på att processorns instruktioner är enkla, regelbundna och
lika långa.

RTOS

Real Time Operating System. Operativsystem där tidsprestanda
är av stor vikt.

SD

Secure Digital. Digitalt minne.

TCP

Transmission Control Protocol. Dataöverföringsprotokoll som
används för merparten av kommunikationen över Internet.

USB

Universal Serial Bus. Standard för snabb seriell kommunikation
och matning mellan datorer och enheter.

WAN

Wide Area Network. Nätverk som är såpass stora att de är
kopplade över regionala eller nationella gränser.

Merparten av informationen i ordlistan har inhämtats från Wikipedia. För vidare läsning gå in
på denna sida http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page och gör en sökning på respektive ord.
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9 Bilagor
A

Testrapport

B

Funktionsspecifikation

C

Kod för Luaskript

53

