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1 Testrapport
På kommande sidor redovisas de tester som utförts under projektets gång. För mer detaljerade
resultat från testerna läs kapitel 4 Resultat i rapporten.

2 Test 1: Skapa en tråd för Lua
2.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1

Utrustning
Anybus X-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator

X-gateway

Dator

Emulator

2.2 Testbeskrivning

Testa att skapa en tråd för Lua att köras i så att processen ska kunna köras separat och få sin
del av exekveringstiden.

2.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att tråden som skapas körs på ett korrekt vis och exekverar den kod som
den innehåller.

2.4 Utförande

Följande tillägg gjordes i HMS OS:
I filen ab_cfg.h:
Där stackstorleken defineras #define LUA_STACK_SIZE
Där prioritetsordningen sätts LUA_TASK_PRIO

I filen abu_init.c:
Vid inkluderingar #include ”lua_.h”
Där trådarna initialiseras Ab_Verify( LUA_Init( iOptions ) );

(80*SB)

Filerna lua_.c och lua_.h skapades och i .c-filen lades lua_Task( void ).

2.5 Testdata och observation

Tråden kördes som förväntat och koden exekverades som den skulle.

3 Test 2: Implementering av Lua
3.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator

X-gateway

Emulator

Dator

3.2 Testbeskrivning

För att testa om Lua kan köras på hårdvaran.

3.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att Lua ska kompileras på rätt sätt och att det ska kunna köras Luaspecifik kod i C-koden.

3.4 Utförande

I filen där Lua-tråden körs initieras Lua enligt följande:
lua_State *l;
static const luaL_reg lualibs[] =
{
{ "base",
luaopen_base },
{ NULL,
NULL }
};
/* A function to open up all the Lua libraries you declared above. */
static void openlualibs(lua_State *l)
{
const luaL_reg *lib;
for (lib = lualibs; lib->func != NULL; lib++)
{
lib->func(l);

lua_settop(l, 0);
}
}

I tråden kördes sedan koden:
l = lua_open();
openlualibs( l );
lua_pushnumber( l, 5 );
t = lua_tonumber( l , 1);
if( t == 5 )
{
UP_SetAbccLed2Green();
{

3.5 Testdata och observation

Efter modifiering av filen lauxlib.c enligt kapitel 3.1 i rapporten fungerade Lua som förväntat
och testkoden kördes med med godkänt resultat. Den valda dioden tändes vilken gav en
visuell indikation på att testet fungerade.

4 Test 3: Skicka skriptfil till modulens FTP-server
4.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkabel
Total Commander från www.ghisler.com

X-gateway

Emulator

Dator

Ethernet
4.2 Testbeskrivning

För att testa om det går att skicka filer till modulens inbyggda FTP-server.

4.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att det går att skicka filer till FTP-servern på modulen.

4.4 Utförande

Följande tillägg gjordes i HMS OS:
I filen tcpip_env.h:
Där objekt inkluderas #define FTP_OBJECT

Kommunikation med modulens FTP-server sattes upp i Total Commander genom att ansluta
till 10.10.20.89. Därefter skickades skriptfilen över till modulen.

4.5 Testdata och observation

Filen skickades över korrekt och genom att ansluta på nytt verifierades det att överföringen
var komplett.

5 Test 4: Läsa in fil från FTP-servern
5.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkabel

5.2 Testbeskrivning

För att testa om det går att läsa in skriptfiler från FTP-servern till Lua.

5.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att det går att läsa in en skriptfil från FTP-servern och sedan exekvera
den kod som skriptet innehåller.

5.4 Utförande

I Lua-tråden lades kod in för att öppna filen enligt följande:
FIL *fl;
if( !( fl = UI_FS_FileOpen( ”1:\\LUATEST.LUA”, ”r” ) ) )
{
/* Errorhandler */
}

där FIL är den struktur för filer som ingår i operativsystemet. UI_FS_FileOpen är den
funktion som öppnar fatfs-filerna och 1:\\ är ftp-enheten. ”r” står för att filen endast ska kunna
läsas och inte skrivas på.
Sedan kontrolleras storleken på filen och därefter allokeras minne för att kunna läsa
innehållet. Detta görs med hjälp av funktionen UI_FS_FileGetChar enligt nedanstående kod:
while( ( ( b = UI_FS_FileGetChar( fl ) ) != EOF )
{
*luaMallocString = b;
luaMallocString++;
}
Med Luas luaL_loadstring function läses sedan datan in till Lua.

5.5 Testdata och observation

Inläsningen av skriptfilen fungerar och koden exekveras korrekt.

6 Test 5: Sätta upp socket och skapa anslutning
6.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkabel
Dator att skapa anslutning till
Wireshark

X-gateway

Emulator

Dator

Ethernet

6.2 Testbeskrivning

Testa om det går att skapa sockets i Lua och om det är möjligt att få till en anslutning till en
dator kopplad till samma nätverk.

6.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att det går att skapa en socket på modulen och sedan ansluta till en dator
på nätverket.

6.4 Utförande

Följande kod lades in som skriptfil på modulen:
require("string")
errorcode = 0
local Addr = "10.10.20.72"
local Port = 333
local SckHnd, ErrStr, Str, ClAddr, ClPort, SrvAddr, SrvPort

sock, err = socket.tcp()
SckHnd, ErrStr = sock:connect("10.10.20.72", 333, 0, 0)
if SckHnd then
ClAddr, ClPort = sock:getsockname()
SrvAddr, SrvPort =sock:getpeername()
Str, ErrStr = sock:receive()
if Str then
sock:send(string.format("Greetings from %s:%d to %s%d\r\n", ClAddr, ClPort, SrvAddr,
SrvPort))
errorcode = 10
else
errorcode = 1
end
sock:close()
end

Följande kod för att agera server kördes på en dator kopplad till samma nätverk som modulen:
local socket = require(“socket”)
local Addr = "10.10.20.72"
local Port = 333
local Str, Len, SckHnd, ClientHnd, ErrStr, BindAddr, BindPort, ClAddr, ClPort
SckHnd, ErrStr = assert(socket.bind(Addr, Port))
if SckHnd then
BindAddr, BindPort = SckHnd:getsockname()
print("Listening on ", BindAddr, ", port ", BindPort, "\n")
ClientHnd, ErrStr = SckHnd:accept()
if ClientHnd then
ClAddr, ClPort = ClientHnd:getpeername()
print("Connection from ", ClAddr, ", port ", ClPort, "\n")
Str = string.format("greetings from %s:%d to %s:%d\r\n",
ClPort)
Len, ErrStr = ClientHnd:send(Str)
if Len then
Str, ErrStr = ClientHnd:receive()
if Str then
print("Received from client: [", Str, ]\n")
else
print("Receive error: ", ErrStr, "\r\n")
end
ClientHnd:shutdown("both")

BindAddr, BindPort, ClAddr,

else
print("Send error: ",ErrStr, "\n")
end
ClientHnd:close()
else
print("Client connection.", ErrStr, "\n")
end
SckHnd:close()
else
print("Listening socket. ",ErrStr, "\n")
end

6.5 Testdata och observation

Modulen skapar en socket och skapar en anslutning till datorn som agerar server. Resultatet
påvisas dels av utskriften från serverprogrammet, men även med hjälp av analysverktyget
Wireshark.

Här ses datan som kommer från modulen ”Greetings from 10.10.20.99:1024 to
10.10.20.72:333”. Modulen skickar här med sin egen adress och port, men även mottagarens
adress och port. På samma sätt mottager modulen liknande data från servern. Denna data läses
in till Lua-tråden och skrevs ut på datorns skärm.
På nästa sida redovisas kommunikationsflödet från Wireshark.

På översta raden ses anslutningsförfrågan och på raden under accepterar servern förfrågan.
Den markerade raden visar den data modulen skickar till servern och sista raden stängs
anslutningen.

7 Test 6: Writefunktion
7.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
3
1
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkablar
Anybus-S (Slave)
Dator att skapa anslutning till
EIPScan
Anybus-S Development Tool II

X-gateway
Anybus-S

Emulator

Ethernet

Dator

Router

7.2 Testbeskrivning

Testa att skapa en funktion i ett Luaskript för att läsa data från ABCC-modulens buffert och
sedan skicka detta vidare på Modbussidan. Kommunikationen mellan ABCC-modulen och
dess buffert sker i C-kod.

7.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att korrekt data skall läsas in från bufferten och sedan skickas vidare.

7.4 Utförande

Följande kod lades in i Luaskriptet
require("socket")
require("string")

function modbusInit()
sendStringW = ""
length = 16

Buffer[1] = string.char( 0 )
Buffer[2] = string.char( 0 )
Buffer[3] = string.char( 0 )
Buffer[4] = string.char( 0 )
Buffer[5] = string.char( 0 )

-- Transaction identifier
-- Protocol identifier
-- Message length

Buffer[6] = string.char( 7+length*2 )
Buffer[7] = string.char( 0 )
Buffer[8] = string.char( 16 )
Buffer[9] = string.char( 4 )
Buffer[10] = string.char( 0 )
Buffer[11] = string.char( 0 )
Buffer[12] = string.char( length )
Buffer[13] = string.char( length*2 )

-- Unit identifier
-- Function code
-- Address1
-- Address2
-- Word count: Length1
-- Length2
-- Byte count(Length * 2)

end
function modbusWriteMultiple()
receivebuff = Lua_Read_PdBuff()
for i=1,32,1 do
Buffer[13+i] = string.char( receivebuff[i])
end
sendStringW = table.concat( Buffer )
sock:send( sendStringW )
receivebuff = nil
Str, ErrStr = sock:receive('*b',12)
if Str then
Str = string.sub(Str, 10, 10)
if not string.byte(Str) == 16 then
print("write error")
end
else
print("Error, no receive...")
end
end

Buffer = {}
local Addr = "10.10.20.75"
local Port = 502
local SckHnd, ErrStr, Str

modbusInit()
sock, err = socket.tcp()
SckHnd, ErrStr = sock:connect(Addr, Port, 0, 0)
if SckHnd then
while 1 do
modbusWriteMultiple()
end
end

Följande kod lades till i C-koden:
int Lua_Read_PdBuff(lua_State *l) {
int i;
GS_UseCritical();
lua_newtable(l);
GS_EnterCritical();
for (i = 1; i < 33; i++) {
lua_pushnumber(l, i); // Key
lua_pushnumber(l, appd_abRdPdBuff[i]); // Data
lua_settable(l, -3); // The table location
}
GS_ExitCritical();
return 1;
}
7.5 Testdata och observation

Korrekt data lästes in från bufferten och skickades sedan vidare på Modbussidan.
Se kapitel 9.5 för utförligare testdata och observation.

8 Test 7: Readfunktion
8.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
3
1
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkablar
Anybus-S (Slave)
Dator att skapa anslutning till
EIPScan
Anybus-S Development Tool II

X-gateway
Anybus-S

Emulator

Ethernet

Dator

Router

8.2 Testbeskrivning

Testa att skapa en funktion i Lua som läser data från Modbussidan och sedan skickar denna
vidare via ABCC-modulen ut på Ethernet. Kommunikationen mellan ABCC-modulen och
dess buffert sker i C-kod.

8.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att ett paket skall läsas in från Modbussidan och sedan ska datan
extraheras från paketet och skickas ut på Ethernet via ABCC-modulens buffert.

8.4 Utförande

Följande kod lades in i Luaskriptet:

require("socket")
require("string")
function modbusInit()
Buffer0 = 0
Buffer1 = 0
Buffer2 = 0
Buffer3 = 0
Buffer4 = 0
Buffer5 = 6

-- Transaction identifier
-- Protocol identifier
-- Message length

Buffer6 = 0
Buffer7 = 3
Buffer8 = 0
Buffer9 = 0
Buffer10 = 0
Buffer11 = 16

-- Unit identifier
-- Function code
-- Address1
-- Address2
-- Word count: Length1
-- Length2

sendString = string.char(Buffer0, Buffer1, Buffer2, Buffer3, Buffer4, Buffer5,
Buffer6, Buffer7, Buffer8, Buffer9, Buffer10, Buffer11)
end
function modbusReadMultiple()
sock:send(sendString)
Str, ErrStr = sock:receive('*b',41)
if Str then
Str = string.sub(Str, 12)
else
print("Error, no receive...")
end
Lua_Write_PdBuff(Str)
end

local Addr = "10.10.20.75"
local Port = 502
local SckHnd, ErrStr, Str
modbusInit()
sock, err = socket.tcp()
SckHnd, ErrStr = sock:connect(Addr, Port, 0, 0)
if SckHnd then
while 1 do
modbusReadMultiple()

end
end

Följande kod lades in i Luatråden:
int Lua_Write_PdBuff(lua_State *l) {
int i;
GS_UseCritical();
const char *stri = luaL_checkstring(l, 1 );
GS_EnterCritical();
for (i = 0; i < 32; i++) {
appd_abWrPdBuff[i] = stri[i]; //<<<<test
}
GS_ExitCritical();
return SUCCESS;
}

8.5 Testdata och observation

Korrekt data lästes in från Modbussidan och skickades sedan vidare ABCC-modulens buffert.
Se kapitel 9.5 för utförligare testdata och observation.

9 Test 8: Tidsberäkning av funktioner
9.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
3
1
1
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkablar
Anybus-S (Slave)
Dator att skapa anslutning till
EIPScan
Anybus-S Development Tool II
Wireshark

X-gateway
Anybus-S

Emulator

Ethernet

Dator

Router

9.2 Testbeskrivning

Beräkna tidsåtgången för de funktioner som implementerats i Luaskriptet.

9.3 Testkriterier

Få fram den tid det tar för funktionerna att exekveras.

9.4 Utförande

En gateway, en Anybus-S och en dator kopplades till en router. På datorn kördes programmen
EIPScan och Anybus-S Development Tool II. Skriptet ligger i en loop som först läser in data
från ABCC-modulens buffert och sedan skriver ut den data på Modbussidan. Därefter läses
data från Modbus för att sedan skickas till ABCC-modulens buffert.

De båda funktionernas tidsåtgång mättes även separat.

9.5 Testdata och observation

Med hjälp av Wireshark erhölls de tider det tog för datan som skickar att passera genom Xgatewayen. Dessa redovisas i detalj i kapitel 4.2.4 i rapporten.

Här går det att sätta en referensmarkör då förändringen från Ethernetsidan först påträffas och
sedan läsa ut när den skickas ut på Modbussidan. I detta fall ca 15,5 ms. På samma sätt
utfördes testet då data på Modbussidan skickades och sedan lästes ut på Ethernetsidan.

10 Test 9: Luaskript
10.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
3
1
1
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkablar
Anybus-S (Slave)
Dator att skapa anslutning till
EIPScan
Anybus-S Development Tool II
Oscilloskop Tektronix TDS 224

X-gateway
Anybus-S

Emulator

Ethernet

Dator

Router

10.2 Testbeskrivning

Mäta tidsåtgången för de två funktionerna modbusReadMultiple() och
modbusWriteMultiple() i Luaskriptet var för sig samt tillsammans.

10.3 Testkriterier

Få fram tidsåtgången för funktionerna var för sig samt tillsammans.

10.4 Utförande

Direkt innan funktionsanrop sätts port TP1 hög och när funktionen körts sätts den låg. Med
hjälp av oscilliskopet mäts sedan tidsåtgången.

10.5 Testdata och observation

Oscilloskopet visade tydligt till och frånslag av porten och tidsåtgången kunde utläsas. Se
kapitel 4.2.3 för resultat.

11 Test 10: Luaskript
11.1 Testutrustning

Följande utrustning används i testet.
Antal
1
1
3
1
1
1
1

Utrustning
Anybus x-Gateway – Modbus-TCP Master/Client
iSystem iOne emulator
Ethernetkablar
Anybus-S (Slave)
Dator att skapa anslutning till
EIPScan
Anybus-S Development Tool II

X-gateway
Anybus-S

Emulator

Ethernet

Dator

Router

11.2 Testbeskrivning

Skapa en skriptfil för att tillse att det går att läsa in data från ABCC-modulens buffert och
sedan skriva ut det på Modbussidan, men även läsa från Modbus och skriva till ABCCmodulens buffert.

11.3 Testkriterier

Förväntat resultat är att det med hjälp av Luafilen går att läsa från ABCC-modulens buffert
via en C-funktion och sedan skriva ut med Modbus. Det skall även gå att läsa in från Modbus
och skicka vidare till ABCC-modulen via en C-funktion. Detta ska sedan upprepas i en evig
loop utan att minnet tar slut.

11.4 Utförande

Se bilaga C för hela skriptkoden och test 6 och 7 för den C-kod som lagts till.
En gateway, en Anybus-S och en dator kopplades till en router. På datorn kördes programmen
EIPScan och Anybus-S Development Tool II. Skriptet ligger i en loop som först läser in data
från ABCC-modulens buffert och sedan skriver ut den data på Modbussidan. Därefter läses
data från Modbus för att sedan skickas till ABCC-modulens buffert.
I EIPScan sätts en kommunikation upp till gatewayen och här kan det både läsas och sättas
värde för respektive byte som skickas/tas emot. I programmet Anybus-S Development Tool II
går det att göra motsvarande för den Anybus-S som kopplats in. I respektive program går det
sedan att läsa ut den data som skickas från det andra programmet.
11.5 Testdata och observation

Initialt kördes loopen ca 50 gånger och därefter blev heapen full. Efter viss optimering (se
kapitel 4.2.4 i rapporten) kunde skriptet köras utan att minnet tog slut.
Kommunikationen fungerade då enligt de kriterier som satts upp.
I första bilden ses de båda programmen innan dess att någon data är modifierad.
I bild två har datan på Modbussidan ändrats och skickats ut på Ethernetsidan.
I bild tre har datan på Ethernetsidan ändrats och skickats ut på Modbussidan.

