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RESUMO

LEITZKE PINTO, Matheus. Workflow para Desenvolvimento de Aplicações Robóticas com
Requisitos de Tempo Real. 2020. 155 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e
Informática Industrial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020.

Em sistemas robóticos, na maioria do casos, existe a necessidade do atendimento às restrições
de tempo impostas pelas necessidades de projeto. Dessa forma, o uso de sistemas de tempo
real (STR) se torna necessário, pois estas plataformas computacionais fornecem recursos que
garantem a previsibilidade temporal, ou seja, de que os tempos relacionados aos seus serviços
podem ser determinados em tempo de projeto. Devido à carência de materiais e métodos que
auxiliem no desenvolvimento de aplicações robóticas com restrições temporais, no presente
trabalho é desenvolvido e apresentado um workflow completo desde a determinação da plataforma
computacional utilizada como STR, até a implementação da aplicação em um robô operacional.
Na avaliação de sistemas computacionais, foi desenvolvido um benchmark denominado Hart-
ROS, como a ferramenta de análise do desempenho de tempo real. Após validação do STR, uma
aplicação de robô móvel com restrições de tempo foi desenvolvida, cujos materiais utilizados são
de fácil disponibilidade no mercado brasileiro e internacional. Além do exposto, as metodologias
empregadas são baseadas na literatura de tempo real e apresentadas de forma aprofundada. Até
onde foi conduzido esse estudo, nenhum trabalho apresentou de forma sistemática por meio de
etapas, o desenvolvimento de um robô que atenda aos requisitos temporais de uma aplicação, de
forma que possa ser replicável por grande parte da comunidade. Pode-se verificar que o workflow
proposto é uma solução aberta e abrangente no desenvolvimento de aplicações robóticas, pois
foi possível criar um sistema que atende aos requisitos temporais de projeto, com base científica
como aporte.

Palavras-chave: Workflow. Robótica. Sistemas de Tempo Real. Desempenho de Tempo Real.
Hart-ROS.



ABSTRACT

LEITZKE PINTO, Matheus. Workflow for Development of Robotic Applications with
Real-Time Requirements. 2020. 155 p. Dissertation (Master’s Degree in Electrical
Engineering and Industrial Informatics) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba,
2020.

In robotic systems, in most cases, there is the need to meet the time constraints imposed by
the design requirements. Thus, it is necessary the use of real-time systems (RTS). This kind of
computational platform provides resources that guarantee temporal predictability, that is, that the
time parameters related to their services can be determined at the design phase. This work presents
a complete workflow, from the determination of the computational platform used as RTS, to the
implementation of the application in an operational robot. In the evaluation of computational
systems, a benchmark called Hart-ROS was developed, as the real-time performance analysis
tool. After validating the RTS, a mobile robot application with time requirements was developed.
The materials used to implement the robot are easy to find in brazilian and international market.
Moreover, the methodologies are based on real-time literature and they are presented in-depth.
As far we know, no work has systematically presented in stages the development of a robot that
meets the timing requirements of an application, so that it can be replicable by a large part of the
community. It can be seen that the proposed workflow is a fully open solution in the development
of robots, in which it is possible to create an application that meets the timing requirements of
the project, using the scientific body of knowledge as foundation.

Keywords: Workflow. Robotics. Real-Time Systems. Real-Time Performance. Hart-ROS.
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1 INTRODUÇÃO

Os sistemas robóticos são na maior parte do tempo reativos, ou seja, estão em constante

interação com seu ambiente, respondendo através de seus atuadores aos estímulos de seus siste-

mas de percepção (DUDEK; JENKIN, 2010; SIEGWART et al., 2011; SICILIANO; KHATIB,

2016; BEN-ARI; MONDADA, 2018). Se a resposta ao estímulo não for realizada dentro de um

intervalo de tempo, a ação do robô pode ser prejudicada, inutilizada ou causar danos físicos. Um

exemplo de ação danosa pode ser a seguinte: se um carro autônomo não parar a tempo quando

detectar um objeto próximo à sua trajetória, um acidente poderá ocorrer. Essas características

fazem, em grande parte dos casos, com que um robô deva operar sob o controle de um Sistema

de Tempo Real (STR).

Um STR pode ser visto como um sistema computacional que fornece serviços que

atendam aos requisitos temporais da aplicação, em especial de uma aplicação robótica. Isso

ocorre devido à previsibilidade temporal que se pode garantir a priori, em tempo de projeto,

sobre seus serviços, devido ao determinismo nas funções do sistema – a mesma sequência de

entradas produz sempre o mesmo comportamento. Dessa forma, quando um robô obtém um

sinal de percepção, o tempo de todos esses eventos devem ser conhecidos a priori de forma

que suas operações atinjam os requisitos temporais de projeto: (a) transdução do sensor até o

controlador de hardware; (b) envio da interrupção pelo hardware para que o processador execute

a ação; (c) execução do código específico de tratamento da resposta; (d) resposta do programa

até o hardware e; (e) transdução do sinal de hardware até a utilização pelo atuador.

Por outro lado, considera-se que engenheiros robóticos (assim como outros engenheiros

de computação) geralmente enfrentam desafios na criação de um robô com restrições de tempo,

principalmente devido à falta de conhecimento sobre o significado de “tempo real” (“real-

time”) (STANKOVIC, 1988). De acordo com a literatura corrente, entende-se que para uma boa

parte da comunidade de robótica, “tempo real” significa processamento da informação, enquanto

o robô está em operação, dando ao operador a impressão de resposta instantânea (AGÜERO

et al., 2015; WANG; LIU, 2008; WILLMS; YANG, 2006; THRUN et al., 2000). O termo

correto para esse tipo de operação do robô é processamento online. Em uma discussão bastante

antiga (STANKOVIC, 1988), já foi abordado esse comum engano. Outro equívoco para muitos

engenheiros robóticos está relacionado com latência fim-a-fim: quanto mais rápida é a resposta,

mais “tempo-real” é o sistema (MURATORE et al., 2017; MARUYAMA et al., 2016; HAMMER;
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BÄUML, 2015). Nesse caso, o desempenho de um sistema robótico está geralmente relacionado

com tempo médio de resposta. Contudo, na análise de tempo-real consideram-se métodos para

achar e tratar os piores tempos de execução que a aplicação pode experimentar para que seja

possível prever os piores tempos de resposta, e dessa forma, atingir a previsibilidade temporal.

1.1 JUSTIFICATIVA

Devido ao emprego incorreto do conceito de tempo real na robótica, como abordado

no capítulo anterior, considera-se que os STR ainda não têm a aplicação devida nessa área. Isso

também pode ser observado pela carência de ferramentas e pesquisas bem estabelecidas no

desenvolvimento de robôs, onde são necessárias restrições de tempo. Por outro lado, considera-se

que é possível desenvolver robôs com requisitos de tempo real, utilizando ferramentas disponíveis

no mercado, por meio de um workflow bem definido. Segundo Sommerville (2011) e Pressman

(2010), um workflow pode ser descrito como sendo uma sequência de atividades ordenadas no

tempo, onde cada atividade realiza alguma parte do trabalho, com a finalidade de atingir um

determinado objetivo. Relacionado ao trabalho atual, esse objetivo é a criação de um robô que

possa atender aos requisitos temporais de uma aplicação específica. Além disso, os métodos

e ferramentas utilizados em cada atividade devem ser bem definidos de forma a alcançar esse

objetivo. Posto isto, o workflow proposto para o desenvolvimento de aplicações robóticas com

requisitos de tempo real pode ser definido da seguinte maneira.

1. Avaliação de uma possível plataforma para ser utilizada como o sistema computacional do

robô. A plataforma deverá fornecer os serviços de tempo real, assim como a previsibilidade

temporal nas operações de software. Fatores como recursos, custo, complexidade e princi-

palmente desempenho de tempo real, devem ser considerados na escolha da plataforma.

No desempenho de tempo real será obtida a qualidade do sistema em atender aos requisitos

temporais da aplicação à qual se deseja.

2. A implementação das tarefas de tempo real, unidades de software executando concor-

rentemente funções específicas do robô. Estas são geralmente implementadas sobre um

modelo de tarefas imposto pelo uso do escalonador de tempo real utilizado, sendo este

o responsável pela gerência das tarefas no sistema.

3. A determinação dos tempos de execução das tarefas, sendo necessárias técnicas para
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a obtenção segura do tempo de execução mais demorado – denominado Worst-Case

Execution Time (WCET).

4. Após determinação dos WCET de cada tarefa, é possível aplicar um teste de escalona-

mento no conjunto de tarefas, um teste analítico, de forma a verificar se os requisitos

temporais do sistema poderão ser atendidos ao longo da operação.

5. Por fim, é necessária a junção de todas as tarefas para a execução concorrente, de forma a

verificar se as restrições temporais do sistema serão atendidas durante a operação do robô.

Em um sistema crítico, algum mecanismo de tolerância a faltas deve ser integrado para

manter a operação correta do robô, mesmo quando violações de tempo ocorrerem.

Dessa forma, a contribuição do trabalho corrente está na implementação e apresentação

de ferramentas e metodologias, de forma que seja possível o desenvolvimento de aplicações

robóticas com requisitos de tempo real com base no workflow apresentado. Não se objetiva o

desenvolvimento de sistemas críticos em um primeiro momento, e dessa forma, mecanismos de

tolerância a faltas não serão abordados.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Este trabalho objetiva a criação de um workflow para o desenvolvimento de aplicações

robóticas com requisitos de tempo real.

1.2.2 Objetivos Específicos

A fim de atingir o objetivo principal, traçou-se os seguintes objetivos específicos:

1. Identificar ferramentas e soluções apresentadas na comunidade científica e na indústria

para a avaliação e criação de aplicações com restrições temporais;

2. Definir um sistema robótico como estudo de caso para aplicação do workflow;

3. Aplicar, quando possível, os métodos que exijam menos esforço, assim como o uso de

componentes de baixo custo e fáceis de se obter no mercado brasileiro, para uma fácil
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replicação por pesquisadores nacionais – principalmente engenheiros robóticos com pouca

familiaridade em aplicações de tempo real;

4. Desenvolver um benchmark para a avaliação do desempenho de tempo real com o objetivo

de definir no estágio inicial do workflow, a plataforma computacional de tempo real que

será aplicada ao sistema robótico;

5. Definir um modelo de tarefas e uma política de escalonamento de forma que a aplicação

de tempo real seja desenvolvida sobre a plataforma elencada por meio do benchmark;

6. Avaliar os tempos de execução das tarefas para que seja possível garantir a previsibilidade

temporal da aplicação;

7. Utilizar um teste de escalonamento o mais exato possível, para a verificação analítica da

viabilidade do atendimento dos requisitos temporais da aplicação ao longo da operação do

robô;

8. Verificar se o robô atinge aos requisitos temporais durante a operação no ambiente real de

forma a comprovar a eficácia da aplicação robótica e do workflow proposto.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação está dividida em 6 capítulos, sendo sumarizados a seguir.

• Capítulo 1 – Introdução: é o capítulo corrente, com a apresentação do trabalho.

• Capítulo 2 – Fundamentos de Sistemas de Tempo Real: serão apresentados os conceitos

básicos sobre STR, necessários à compreensão do trabalho. Considerou-se importante a

inserção desse capítulo, pois o público alvo é o de engenheiros robóticos que provavelmente

ainda não tenham uma base sólida desses conceitos.

• Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados: uma discussão sobre diversos materiais presen-

tes na literatura que envolvam avaliação da capacidade de tempo real de sistemas e o

desenvolvimento de robôs com requisitos temporais é apresentada.

• Capítulo 4 – O Benchmark Hart-ROS: é apresentado o benchmark desenvolvido para a

avaliação do desempenho de tempo real da plataforma computacional no estágio inicial do

workflow proposto. Utilizou-se duas plataformas de sistemas embarcados como estudo de
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caso. No final deste, são apresentados os resultados e discussões obtidos com o benchmark

acerca do desempenho de tempo real das plataformas embarcadas.

• Capítulo 5 – O Robô Móvel utilizando Sistema Embarcado de Tempo Real: as etapas do

workflow pós avaliação do desempenho de tempo real, são apresentadas nesse capitulo,

utilizando como estudo de caso um robô móvel seguidor de linha dotado de interfaces com

o meio. Relacionadas a estas interfaces, foram desenvolvidas tarefas de tempo real sobre

uma plataforma embarcada. Também, todo o resultado acerca do desenvolvimento do robô

móvel é avaliado nesse capítulo, tais como medições dos tempos de execução das tarefas,

teste de escalonabilidade e avaliação da operação do robô no ambiente.

• Capítulo 6 – Conclusão: por fim, são apresentadas as conclusões e discussões finais da

dissertação relacionadas aos dois capítulos de desenvolvimento.

1.4 ARTIGOS DERIVADOS DA DISSERTAÇÃO

No desenvolvimento desse trabalho foram publicados dois artigos em congressos de

robótica, cada um relacionado a uma etapa da dissertação. O artigo relacionado ao desenvol-

vimento de um sistema robótico com requisitos de tempo real foi publicado no “2019 Latin

American Robotics Symposium” (LARS) (PINTO; OLIVEIRA, 2019). Já no “19th International

Conference on Advanced Robotics” (ICAR) foi publicado o artigo acerca de avaliação de STR

na robótica por meio do benchmark Hart-ROS, aplicando como estudo de caso um sistema

embarcado sob o sistema operacional Linux com um patch de tempo real (PINTO et al., 2019).

Este último artigo foi selecionado como um dos dez melhores do congresso e convidado para

uma publicação estendida no “Journal of Intelligent & Robotic Systems” (JINT), o qual já foi

submetido para o primeiro ciclo de revisão.
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2 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE TEMPO REAL

Nesse capítulo serão apresentados os conceitos básicos sobre STR, necessários à com-

preensão do trabalho. Na seção 2.1 será apresentada uma visão geral sobre STR, sem muitos

critérios formais. Na seção 2.2 serão apresentados conceitos específicos relacionados às tarefas

de tempo real, as unidades básicas de execução. Para gerenciar as tarefas, é necessária a utilização

de escalonadores de tempo real, apresentados na seção 2.3. Por fim, na seção 2.4 são abordados

alguns conceitos relacionados aos sistemas robóticos e sua correlação com o uso de STR. A área

de STR é ampla e complexa, e seu estudo abrange diversas frentes que devem ser consideradas

no desenvolvimento. Contudo, nesse material não se tem por objetivo apresentar o conteúdo de

forma extensa, focando no que é necessário à compreensão deste.

2.1 VISÃO GERAL

Um STR pode ser visto como um dispositivo computacional contendo requisitos

temporais para operar em determinada classe de aplicações (LIU, 2000; KOPETZ, 2011;

BUTAZZO, 2011; OLIVEIRA, 2018). Alguns exemplos de requisitos temporais são: amostragem

de valores em um sensor a uma frequência de 10 Hz; ativação de válvula dentro de 200 ms após

sinal de pressão ser detectado e; verificação de objeto hostil próximo ao avião em intervalos

máximos de 1 s. Dessa forma, observa-se que os requisitos temporais são impostos pela aplicação

de tal forma, que se não atendidos podem comprometer a qualidade do sistema ou trazer

uma catástrofe. Uma classe de aplicações que requer o uso do STR é a robótica, pois um

robô geralmente interage com o ambiente físico. Um exemplo de sistema robótico que possui

restrições de tempo real é o carro autônomo (SUBOSITS; GERDES, 2019; JOSEPH; PANDYA,

1986): Se os dados de entrada dos sensores não forem processados dentro de um período de

tempo geralmente rigoroso, o sistema falhará em cumprir seus prazos, levando a consequências

catastróficas, como um acidente com perda de vida humana. Um dos primeiros casos de acidente

com carro autônomo, resultando em óbito do pedestre, ocorreu na cidade de Tempe, estado

do Arizona, nos EUA no dia 18 de março de 2018. O carro autônomo pertencia à empresa

Uber®. Segundo a National Transportation Safety Board (2018), apesar da detecção da pedestre,

o sistema de freio foi acionado tarde demais. Essa situação é um exemplo da importância do

estudo e aplicação de STR por parte de engenheiros.
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Outro exemplo de aplicação real envolvendo um robô móvel autônomo com o uso

de STR é o Mars Exploration Rover da estatal estunidense - National Aeronautics and Space

Administration (NASA), apresentado na Figura 1. O mesmo recebe comandos e envia dados

de medição através de enlaces de comunicação por rádio, realizando missões científicas com

suporte de múltiplos sensores, processadores e atuadores (LAPLANTE; OVASKA, 2011). É

importante ressaltar que o robô anterior ao Mars Exploration Rover, o Sojourner Rover da

missão Mars Pathfinder, apresentou problemas ao longo da operação em Marte devido à falta de

cuidado no desenvolvimento do STR embarcado (REEVES, 1998). Nesse caso, ocorreram danos

econômicos, pois foi necessário o uso de pessoal em um tempo consideravelmente longo para

resolução do problema. Além disso ocorreu perda na qualidade do serviço, pois amostras foram

enviadas com atrasos de semanas.

Figura 1 – Mars Exploration Rover da NASA, um robô móvel autônomo dotado de sistema de
tempo real, alimentado por energia solar, contendo enlaces de comunicação e uma
variedade de sensores e atuadores.

Fonte: (NASA, 2012)

Para atender aos requisitos temporais o sistema deve possuir previsibilidade temporal

(predictability), isso quer dizer, os tempos em que as suas operações são realizadas devem ser

de conhecimento prévio, na fase de projeto (AXER et al., 2014). Por exemplo, para garantir

que uma aplicação amostre um valor em uma frequência de 10 Hz, o tempo em que o sinal

do sensor é amostrado e armazenado na memória do sistema deve ser conhecido previamente

para garantir que ocorra dentro de 0,1 s. Além disso, o sinal deve ser amostrado exatamente,

ou aproximadamente dada a tolerância, de 0,1 s em 0,1 s. Para que seja possível atingir a

previsibilidade temporal, o sistema não deve possuir fontes de indeterminismo, ou pelo menos

estas devem ser controladas. Fontes de indeterminismo são componentes de hardware ou software
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que tem a característica de gerarem comportamentos diferentes para uma mesma entrada de

dados, ocasionando dessa forma em tempos de operações variadas que são na prática difíceis de

rastrear.

Entretanto, muitas vezes, existe a premissa de que a previsibilidade temporal é garantida

com alto desempenho, isto é, utilizando um sistema com recursos que forneçam tempos médios

de resposta rápidos às aplicações. Uma discussão antiga sobre o tema foi apresentada em

(STANKOVIC, 1988), mostrando-se bastante atual, pois o desentendimento ainda persiste. Para

contrapor a ideia de alto desempenho como tempo real, considere novamente, o exemplo do

paragrafo anterior, onde uma aplicação amostra um valor a uma frequência de 10 Hz. Colocar

um laço de repetição que execute o mais rápido para captar as amostras pode ser um erro.

Primeiramente, mesmo que o código realize a leitura e armazenamento das amostras em um

período bem menor de 0,1 s na maioria dos casos (tempo de resposta médio rápido), em poucos

casos poderá ultrapassar esse valor, e dessa forma uma amostra poderá ser perdida no intervalo

imposto pela aplicação. Um segundo problema que pode ocorrer é a aplicação necessitar de

amostras em intervalos exatos de 0,1 s, devido ao algoritmo que se esteja utilizando para trata-las.

Amostras lidas em intervalos menores que 0,1 s podem gerar resultados inadequados (OSHANA,

2012).

Dessa forma, para que um sistema computacional seja previsível é necessário que todos

os componentes na sua hierarquia de composição seja desenvolvida pensando na previsibilidade

temporal (STANKOVIC, 1988; ARAS et al., 1994; KOPETZ, 2011; BUTAZZO, 2011; AXER

et al., 2014):

• Software de Aplicação - é composto de uma ou mais tarefas, onde cada uma executa uma

função especifica do sistema de forma recorrente. Para que os requisitos temporais do

sistema sejam garantidos, os requisitos temporais de cada tarefa devem ser garantidos. Para

isso é necessário conhecer o tempo exato de execução (e não médio) que cada tarefa gasta

para exercer sua função. Técnicas que estimam esse tempo devem ser utilizadas (PUSCH-

NER; BURNS, 2000; KIRNER; PUSCHNER, 2005; WILHELM et al., 2008; ABELLA et

al., 2015). Tarefas de tempo real serão tratadas na seção 2.2. Como as tarefas irão executar

concorrentemente sobre o uso do processador, uma politica de escalonamento deve ser

empregada sobre o conjunto de tarefas e um teste de escalonabilidade irá avaliar se as

tarefas irão atender seus requisitos temporais. Escalonamento de tempo real será tratado

na seção 2.3.
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• Linguagem de Programação e Compilador - a linguagem C, geralmente empregada em

aplicações embarcadas, não foi projetada com o intuito de fornecer previsibilidade tem-

poral. Por exemplo, a função malloc() de alocação dinâmica de memória, consome

um tempo de execução que pode variar muito. Dessa forma, os compiladores para essas

linguagens também foram pensados em criar código assembly visando um desempenho

médio bom no sistema, porém não fornecem recursos para avaliar previsibilidade. Na

prática, para garantir um grau de previsibilidade na utilização dessas linguagens, devem

ser evitados recursos inerentemente imprevisíveis da linguagem (ex.: malloc()), desen-

volvendo alternativas previsíveis, e retirando os parâmetros de otimização do compilador

que forneçam desempenho médio bom, mas geram códigos em que o tempo de execução

seja de difícil determinação. Linguagens de programação e compiladores foram propostos

para garantir previsibilidade temporal (BERRY, 2000; BENVENISTE et al., 2003; ZHAO

et al., 2006; AXER et al., 2014).

• Sistema Operacional (SO) - um Sistema Operacional de Propósito Geral - General-

Purpouse Operating System (GPOS) encontrado em computadores pessoais usuais (ex.:

Windows 10, Ubuntu Xenial, etc.) fornece serviços que tornam o uso do hardware mais

eficiente e conveniente (STALLINGS; MANNA, 2015; TANENBAUM; BOS, 2015; SIL-

BERSCHATZ et al., 2018). Entretanto, o uso eficiente visa, novamente, o desempenho

médio do sistema, por meio de mecanismos tais como escalonamento Round Robin (RR),

memórias virtuais e swap. Esses sistemas não fornecem garantias temporais e também

não fornecem os recursos necessários para criação de tarefas e escalonamento de tempo

real. A alternativa empregada é a utilização de um Sistema Operacional de Tempo Real -

Real-Time Operating System (RTOS).

• Hardware - para arquiteturas simples, com um núcleo de processamento, sem caches e

sem pipelines, o tempo de execução exato de uma tarefa pode ser obtido simplesmente

através do somatório dos tempos de execução de cada uma de suas instruções. Contudo,

essa não é a realidade do hardware disponível em geral no mercado (os denominados

Commercial-Of-The-Shelf (COTS)). Os sistemas com múltiplos núcleos de processamento

(multicore) e os diversos recursos que melhoram o desempenho médio, contudo inserem

anomalias de tempo e efeitos dominó que tornam difícil a determinação do tempo de

execução de um programa, ou mesmo impossível.
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• Comunicação - os dispositivos de tempo real geralmente se interligam, formando um

sistema distribuído. Toda a pilha de protocolo de rede presente deve fornecer garantias de

tempo, o que inclui middlewares, protocolos, meios físicos de comunicação e dispositivo

de rede.

Dessa forma, utilizando um hardware previsível, enquanto a aplicação contém laços de

repetição em que não se consiga determinar o máximo número de iterações, é impossível atribuir

um limite de tempo de execução dentro desse laço. Além disso, mesmo desenvolvendo código

em alto nível de forma a gerar tempos de execução limitados, se o compilador, através de seus

parâmetros de otimização, reordenar ou suprimir as instruções, então o tempo de execução não

será mais previsível.

Se por um lado a previsibilidade temporal é algo que deva ser considerado em todos

os aspectos do projeto, por outro em diversas situações práticas, o desenvolvedor deve utilizar

componentes inerentemente imprevisíveis, seja por imposição ou vontade própria (ABELLA

et al., 2015). Um exemplo de imposição seria a utilização de bibliotecas fechadas e legadas,

que não foram desenvolvidas pensando em previsibilidade, mas são a única opção vigente

para utilização no sistema. Em outros casos, o desenvolvedor pode querer trocar um sistema

embarcado com Microcontrolador - Microcontroller Unit (MCU) altamente previsível, por um

sistema com mais recursos, possuindo multicore, ao custo de uma previsibilidade mais baixa.

Dessa forma, os padrões industriais vigentes para validação de sistemas críticos (safety-critical

systems) - STR que devem atender seus requisitos temporais com alta confiabilidade - tais como o

ISO26262 (International Organization for Standardization, 2009) (aplicações automotivas), DO-

178-B/C (RTCA and EUROCAE, 2011) (aviônica), IEC 61508 (International Electrotechnical

Comission, 2009) (sistemas eletrônicos em geral) e EN50128 (CENELEC, 2001) (aplicações

ferroviárias), por exemplo, definem como o sistema deve ser desenvolvido e testado, mesmo na

presença de imprevisibilidade, para que o mesmo possa operar como um STR em determinadas

condições.

Por fim, mesmo validando um STR para uso no mundo real, o mesmo está sujeito ao não

atendimento dos seus requisitos, por questões de cenários não abrangidos nos testes, problemas

de implementação, ou mesmo fenômenos naturais como radiação ou queda de energia. Dessa

forma, o mesmo deve estar “armado” com mecanismos de tolerância a faltas, os quais delimitam

as falhas que poderão ocorrer, garantindo ainda os requisitos temporais. Um mecanismo de

tolerância a faltas usual é a utilização de algum tipo de redundância (por exemplo, três dispositivos
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idênticos executando a mesma aplicação sobre o mesmo sistema) (LIU, 2000; KOPETZ, 2011;

AXER et al., 2014).

Nesse trabalho, considera-se o hardware, o compilador, linguagem de programação

e qualquer outra ferramenta essencial para o fornecimento dos serviços de tempo real já pré-

definidos para uso, de forma que suas capacidades em manter os requisitos temporais sejam

avaliados por meio de um benchmark orientado à aplicação (apresentado com maiores detalhes

no Capítulo 4) para serem utilizados no desenvolvimento de robôs (apresentado com maiores

detalhes no Capítulo 5). Para que uma aplicação de tempo real seja desenvolvida e validada,

quanto aos requisitos temporais, é necessário ao menos a criação de tarefas de tempo real,

mecanismos de exclusão e comunicação, e um escalonador de tempo real. Dessa forma, no

restante do capítulo são apresentadas as informações suficientes e necessárias para a compreensão

do trabalho desenvolvido.

2.2 TAREFAS DE TEMPO REAL

As unidades básicas de execução de um STR são denominadas tarefas de tempo real,

ou simplesmente tarefas (tasks). A cada tarefa é atribuído o tratamento de alguma funcionalidade

do sistema, por exemplo responder ao pressionar de um botão e acionar um atuador. Na imple-

mentação, a mesma pode aparecer como um conjunto de funções, uma única função, ou mesmo

uma sequência de linhas de código (OLIVEIRA, 2018). Seja qual for sua implementação, uma

tarefa executa de forma recorrente, contendo uma infinidade de pedidos de tratamento durante a

vigência do sistema, cada pedido sendo tratado por uma instância (job) de execução da tarefa.

Basicamente, para que um STR atinja seus requisitos temporais, as tarefas individuais devem

possuir correções lógica e temporal (KOPETZ, 2011). Como exemplo, considere um sistema

de controle da temperatura de uma caldeira, consistindo de uma única tarefa. Nesse sistema a cor-

reção lógica é alcançada caso seu código envie comandos de diminuição da pressão da caldeira

quando houver aumento, enquanto que na correção temporal essa ação deve ser realizada dentro

de um período de tempo, caso contrário a caldeira poderia explodir. Um diagrama representativo

desse tipo de sistema é apresentado na Figura 2, onde o dispositivo computacional é interligado

ao sistema da caldeira (“sistema a controlar”) por meio de seu sensor de pressão, o qual envia as

amostras que serão processadas pela tarefa, que por sua vez deve enviar os comandos de atuação

para a válvula que controla a pressão.

Supondo que a tarefa supracitada deva avaliar o sistema e atuar sobre este em intervalos
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Figura 2 – Diagrama representativo de um sistema de tempo real simples contendo uma tarefa re-
presentada por 𝜏 , que controla um sistema genérico recebendo informações do mesmo
via um sensor e agindo neste por meio de um atuador.
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Fonte: O autor (2020)

de tempo regulares de 200 ms, e que a execução de cada uma de suas instâncias deva executar

dentro de seu respectivo período, tal que se ultrapassados façam com que a caldeira exploda,

na Figura 3 é apresentado um diagrama de Gantt da tarefa. Nesse tipo de gráfico, se tem por

objetivo a representação de suas instâncias no tempo, onde cada retângulo indica o tempo de

execução da tarefa.

Figura 3 – Diagrama de Gantt representando as instâncias de execução de uma tarefa de controle
de pressão. A cada 200 ms, uma instância da tarefa deve ser executada para verificação
e controle da pressão, cada uma representada por blocos azuis.

t

200 ms 200 ms 200 ms

Fonte: O autor (2020)

O exemplo de STR apresentado na Figura 2 é o mais simples possível em relação à sua

configuração, pois possui apenas uma tarefa executando em um único processador, recebendo

informações de um sensor sobre seu ambiente e respondendo via um atuador aos estímulos. Em

um cenário mais complexo, as tarefas estão executando em um sistema distribuído formado por

muitos dispositivos multicore acoplados com diversos sensores e atuadores, como apresentado

na Figura 4. Dessa forma, pode-se dizer que as tarefas de tempo real formam as unidades de pro-

cessamento sequencial que concorrem sobre um ou mais recursos computacionais (processador,

barramentos, memória, periféricos, etc.) de um sistema.

Para que a correção temporal de cada tarefa seja atendida, cada uma estará sujeita a

prazos, os seus deadlines. Dessa forma, se uma tarefa não tiver terminado sua execução quando o

instante de deadline for atingido, o sistema não irá atender seus requisitos temporais. Na Figura 5

(a) é apresentado um exemplo de tarefa que termina sua execução antes de atingir seu deadline,
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Figura 4 – Sistema distribuído composto por vários sistemas de tempo real contendo diversas
tarefas (representadas por 𝜏 ), sensores e atuadores.
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Fonte: Adaptado de Stankovic (1988)

enquanto na Figura 5 (b), a tarefa ainda está em execução quando o deadline é atingido, e dessa

forma tem requisito temporal não cumprido.

Figura 5 – Diagramas representativos de duas instâncias de tarefa: uma que termina a execução
antes de atingir seu deadline (a), enquanto outra que ainda está em execução quando
o deadline é atingido (b).
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Fonte: O autor (2020)

Todo sistema real contém uma complexidade grande de forma que são necessárias

simplificações para que o mesmo possa ser modelado e seus requisitos avaliados. Dessa forma,

deve-se determinar modelos de tarefas em que o sistema possa ser simplificado. Na próxima

subseção serão apresentadas as classificações e parâmetros de tarefas de tempo real para formar

os modelos de tarefas necessárias às aplicações de tempo real.

2.2.1 Classificação e Parâmetros de Tarefas de Tempo Real

Uma tarefa de tempo real 𝜏𝑖, onde 𝑖 é um identificador único da mesma, é uma entidade

que possui um código computacional que será executada de tempos em tempos. Cada execução

do código computacional da tarefa é denominada sua instância (job) 𝜏𝑖,𝑘, onde {𝑘} = {1, 2, 3, ...}

indica o número da execução corrente da instância, sendo 𝜏𝑖,1 correspondente à primeira execução.

As ativações 𝑎𝑘 das instâncias 𝜏𝑖,𝑘 de uma tarefa são os instantes de tempo em que a mesmas

podem iniciar sua execução. O início da execução da instância é denominado tempo de partida

(start time) 𝑠𝑡𝑘, podendo ocorrer em qualquer instante após a ativação, ou seja 𝑠𝑡𝑘 ≥ 𝑎𝑘. O fim da
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execução de uma instância ocorre no instante denominado tempo de término (completion time)

𝑐𝑡𝑘. O intervalo de tempo necessário para a execução completa do código computacional por

uma instância da tarefa é denominado tempo de execução 𝐶𝑖 (chamada por vezes de tempo de

computação). Dessa forma, uma tarefa pode ser classificada quanto à periodicidade de execução

de suas instâncias como (LIU, 2000; KOPETZ, 2011; BUTAZZO, 2011; OLIVEIRA, 2018):

• Tarefa periódica: as ativações ocorrem dentro de períodos regulares, denominados de

períodos de ativação 𝑇𝑖 como observado na Figura 6.

• Tarefa aperiódica: a execução da tarefa não ocorre dentro de períodos regulares, mas

sim pela requisição de um evento interno ou externo também denotado pelo instante de

ativação 𝑎𝑘. Em geral, não é possível determinar seus deadlines, e dessa forma algumas

técnicas probabilísticas devem ser realizadas para tentar atender essas tarefas antes de

possíveis deadlines.

• Tarefa esporádica: são uma subclasse de tarefas aperiódicas. Apesar de não ocorrerem de

forma periódica, sabe-se que a partir de sua requisição de tarefa 𝑎𝑘, é possível determinar

um tempo mínimo entre duas requisições consecutivas da tarefa, também denotado por

𝑇𝑖, como observado na Figura 7. Em tarefas aperiódicas que não são esporádicas, não

é possível determinar um tempo minimo, e dessa forma, não é possível determinar se a

requisição anterior vai ser atendida dentro de um intervalo pré-definido.

Figura 6 – Diagrama representativo das instâncias de uma tarefa periódica 𝜏𝑖, onde 𝑖 é um iden-
tificador único da mesma, com {𝑘} = {1, 2, 3, ...} ativações, juntamente com alguns
de seus parâmetros: instante de ativação (𝑎𝑘); tempo de início (𝑠𝑡𝑘); tempo de término
(𝑐𝑡𝑘); período de ativação (𝑇𝑖); tempo de execução (𝐶𝑖).

t

Ti

Ci

st1 ct1

a1 a2 a3 a4

Fonte: O autor (2020)

Em Weiderman e Kamenoff (1992) são apresentados os diferentes tipos de aplicações

que requerem as diferentes combinações de cada um dos conjuntos de tarefas apresentadas. Para

uma melhor compreensão, na Figura 8 é apresentado um diagrama comparativo em relação à

periodicidade das ativações/requisições para os três tipos de tarefas.
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Figura 7 – Diagrama representativo das instâncias de uma tarefa esporádica 𝜏𝑖, onde 𝑖 é um iden-
tificador único da mesma, com {𝑘} = {1, 2, 3, ...} ativações, juntamente com alguns
de seus parâmetros: instante de ativação (𝑎𝑘); tempo de início (𝑠𝑡𝑘); tempo de término
(𝑐𝑡𝑘); período mínimo entre ativações (𝑇𝑖); tempo de execução (𝐶𝑖).

Ti

st1

Ci

a1

ct1

ta2 a3

Fonte: O autor (2020)

Figura 8 – Diagrama comparativo em relação a recorrência das ativações para os três tipos de
tarefas, sendo 𝑇 o período de ativação para tarefas periódicas, ou o mínimo intervalo
entre requisições de tarefas esporádicas.
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Fonte: O autor (2020)

Em relação às tarefas periódicas, o fim do período de ativação, ou para tarefas esporádi-

cas, o fim do período mínimo entre requisições, não corresponde necessariamente ao deadline da

tarefa. O deadline relativo 𝐷𝑖 é o período de tempo máximo que uma tarefa 𝜏𝑖 deve terminar

sua execução a partir de uma ativação, sendo menor (Figura 9 (a)), igual (Figura 9 (b)), ou maior

(Figura 9 (c)) que período de ativação 𝑇𝑖. O deadline absoluto 𝑑𝑘 é o instante de tempo limite

para o fim da execução de uma tarefa 𝜏𝑖 para a ativação 𝑎𝑘, como apresentado na Figura 9.

A execução de uma tarefa pode ser interrompida por diversos fatores, tendo a mesma

que esperar para retomar sua execução (na seção 2.3 isso será explicado com mais detalhes). Por

essa razão, o tempo de ativação 𝑎𝑘 não é semelhante ao tempo de início 𝑠𝑡𝑘 da tarefa: mesmo

ativada, a tarefa pode ter que esperar até sua execução começar. Dessa forma, o tempo de

resposta 𝑅𝑖 de uma tarefa é o intervalo entre o instante de ativação 𝑎𝑘 de uma instância e o

seu término 𝑐𝑡𝑘. Note, para que uma tarefa atenda seu requisito temporal, a condição 𝑅𝑖 ≤ 𝐷𝑖
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Figura 9 – Diagramas de tarefas com seus respectivos deadlines menor (a), igual (b) e maior (c)
que período.
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Fonte: O autor (2020)

deve ser satisfeita. Na Figura 10, é apresentado um diagrama de Gantt representado o tempo de

resposta de uma tarefa. As partes em azul indicam a execução da instância, enquanto as partes

em branco indicam que a tarefa não está em execução, mas à espera para continuar executando.

Figura 10 – Diagrama representativo do tempo de resposta 𝑅𝑖 de uma tarefa 𝜏𝑖. As partes em
azul indicam a execução da instância, enquanto as partes em branco indicam que a
tarefa não está em execução, mas à espera para continuar executando.

tRi

Fonte: O autor (2020)

Uma tarefa de tempo real pode conter requisitos mais ou menos rígidos quanto ao

atendimentos do seus deadlines. Dessa forma, classificam-se da seguinte maneira:

• Tarefas Rígidas (Hard): uma restrição de tempo não atendida pode inutilizar o sistema

ou provocar consequências irreparáveis. Os STR que implementam tarefas rígidas também

são chamados de STR rígidos (hard), ou sistemas críticos (safety-critical systems). As

aplicações desenvolvidas com esse tipo de tarefas são geralmente denominadas do inglês

de "hard real-time".

• Tarefas Brandas (Soft): um deadline não atendido tem como consequência a baixa

qualidade do sistema, embora a tarefa ainda poder ser executada. Aplicações multimídia

são um exemplo – as imagens de vídeo podem apresentar atrasos, mas o entendimento do

vídeo ainda pode permanecer. As aplicações desenvolvidas com esse tipo de tarefas são

geralmente denominadas do inglês de "soft real-time".

• Tarefas Firmes (Firm): uma restrição de tempo não atendida não inutiliza o sistema, mas

descarta a tarefa que não pôde atingir seu deadline. Como exemplo, considere um braço
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robótico que deve realizar a retirada de componentes em uma esteira, para ser passada

à próxima etapa na linha de produção. Um dano econômico pode ocorrer caso o braço

não retire a peça quando passe no seu caminho pela esteira, porém pode ser mais viável

cancelar o pedido de retirada dessa peça, e concentrar os esforços no próximo item.

Um requisito temporal também importante é o jitter, variações que ocorrem entre os

tempos das tarefas. Por exemplo, o jitter de resposta (BUTAZZO, 2011; KOPETZ, 2011) é a

variação entre os tempos de resposta de uma tarefa. Há diversas maneiras de avaliação do jitter

de resposta, sendo duas delas (BUTAZZO, 2011; KLEIN et al., 1993):

• Jitter relativo, que indica a variação entre dois valores de tempo consecutivos. Por exem-

plo, caso um requisito do sistema seja que o jitter relativo do tempo de resposta seja

30 ms, então uma tarefa que apresente tempos de resposta consecutivos, em um dado

instante, iguais à 100 ms e 145 ms (jitter = 45 ms), não irá atender os requisitos temporais.

Aplicações de controle podem demandar um limite de jitter relativo para que o sistema

não se torne instável (MARTÍ et al., 2001).

• Jitter absoluto, que indica a variação entre dois valores de tempo não consecutivos. Por

exemplo, caso um requisito do sistema seja que o jitter absoluto do tempo de resposta seja

30 ms, então uma tarefa que apresente tempos de resposta iguais à 100 ms e 145 ms, em

instantes de tempo quaisquer (jitter = 45 ms), não irá atender os requisitos temporais. Uma

aplicação pode conter jiiters relativos pequenos que se propagam em um jitter absoluto

grande.

Outro parâmetro de jitter bastante apresentado na literatura é o jitter de liberação

(release jitter) (LIU, 2000; KOPETZ, 2011; BUTAZZO, 2011), que indica a variação entre o

instante de ativação 𝑎𝑘 de uma tarefa e o instante em que ela irá concorrer pelo uso do processador

de fato, o instante de liberação (release time - 𝑟𝑘). A concorrência pelo uso do processador se dá

quando o STR “toma ciência” de que a tarefa já está pronta para executar (uma explicação mais

precisa será apresentada na seção 2.3, quando forem apresentados escalonadores). Observa-se

a relação 𝑎𝑘 ≤ 𝑟𝑘 ≤ 𝑠𝑡𝑘. Supondo o jitter de liberação um valor constante 𝐽𝑟
𝑖 , na Figura 11 é

apresentado um digrama exemplificando a relação com outros parâmetros da tarefa. Note que o

jitter de liberação irá influenciar o jitter de resposta. Outras formas de jitter podem ser pensadas,

tais como o jitter entre os tempos de execução, entre tempos de ativação, etc.
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Figura 11 – Diagrama de uma tarefa com seu respectivo jitter de liberação, sendo 𝑟𝑘 o instante
em que a tarefa está pronta para execução pelo escalonador.
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Fonte: O autor (2020)

2.2.2 Aspectos Práticos sobre Tarefas de Tempo Real

Serão tratados nessa seção, alguns aspectos práticos relacionados às tarefas de tempo

real. Primeiramente, o tempo de execução 𝐶𝑖 de uma tarefa 𝜏𝑖 é conceitualmente considerado

constante. Entretanto, como abordado na seção 2.1, obter um sistema totalmente previsível

na prática é algo improvável. Dito isto, o tempo de execução de uma tarefa varia de acordo

com diversos parâmetros, tais como estados do hardware, entradas do sistema e histórico

de execuções anteriores. Isso faz com que 𝐶𝑖 seja considerado o maior tempo de execução

possível da tarefa, conhecido como Worst-Case Execution Time (WCET). Contudo, as diversas

fontes de indeterminismo do sistema também tornam difícil a obtenção exata desse parâmetro.

Análises estáticas do WCET, são uma solução para a obtenção exata, porém funcionam apenas

para arquiteturas de hardware simples e com documentação bem aberta (ABELLA et al.,

2015; MEZZETTI; VARDANEGA, 2011). Dessa forma, o WCET acaba sendo estimado por

meio de técnicas de medição, ou obtido por meio de uma função probabilística denominada

Probabilistic Worst-Case Execution Time (pWCET) (PUSCHNER; BURNS, 2000; KIRNER;

PUSCHNER, 2005; KIRNER; PUSCHNER, 2008; WILHELM et al., 2008; ABELLA et al.,

2015). O mesmo é válido para o tempo de resposta 𝑅𝑖, cujo valor depende do tempo de execução

da tarefa, e de outras no conjunto, e dos diversos overheads – atrasos no tratamento de serviços –

presentes no sistema. Dessa forma, para determinar 𝑅𝑖, estima-se o pior tempo de resposta, o

Worst-Case Response Time (WCRT), da tarefa que deve ser menor que o deadline relativo da

mesma para todas as suas instâncias.

Quanto à implementação de tarefas, o desenvolvimento pode ser feito por meio de

um SO ou sem o mesmo. Quando se programa sem o uso de um SO, o projeto é por vezes

denominado bare-metal (SAMEK, 2008; WHITE, 2011; TANENBAUM; BOS, 2015), ou bare

iron segundo alguns autores (LEE; SESHIA, 2017), feito em um sistema embarcado de pequeno
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porte dotado de um MCU. Nesse caso, as tarefas são criadas como parcelas de código em

um loop principal onde o término da execução de uma é sucedida pelo início de execução

da próxima, em um esquema denominado executivo cíclico (KOPETZ, 2011; OLIVEIRA,

2018). Quando se emprega um SO em dispositivos mais complexos, uma tarefa de tempo real

é executada como uma thread ou processo. Nos SO modernos, como o Linux, o conceito

de thread e processo são diferentes: um processo pode ser visto como uma abstração de um

conjunto de uma ou mais threads, unidades de execução, que operam sobre um mesmo espaço

de endereçamento (TANENBAUM; BOS, 2015; SILBERSCHATZ et al., 2018). Na Figura 12 é

apresentado um diagrama de estados de uma thread, que representa todos os possíveis estados

que esta pode experimentar ao longo de sua criação e destruição, além das transições possíveis

de um estado e outro. Cada SO pode empregar um diagrama de estados de threads próprio, mas

a representação na figura apresenta um modelo genérico geralmente empregado. Seguem as

descrições de cada estado:

Figura 12 – Diagrama de estados de uma thread.
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Fonte: O autor (2020)

• Novo - a thread/tarefa é criada a partir de uma chamada de sistema, uma rotina para

acessar os serviços do SO. A criação da tarefa é avaliada, e caso não seja possível o SO

retorna com um código de erro.

• Pronto - nesse momento todas as tarefas que desejam acessar o processador estão ordena-

das em uma fila de prontos. Alguma tarefa dessa fila é escolhida como próxima a executar,

com base na política do escalonador.
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• Executando - a thread corrente está em execução. Se uma interrupção ocorrer, será

avaliada a continuação da execução da tarefa, ou se a mesma irá ser inserida na fila de

prontos.

• Suspenso - caso a tarefa ou outra thread em execução realize uma chamada de sistema,

aquela pode ficar suspensa e não irá concorrer ao uso do processador na fila de prontos até

que outra chamada de sistema seja feita por alguma outra thread.

• Bloqueado - uma thread pode ficar bloqueada devido a espera de eventos temporais

gerados pelo SO (por exemplo, em espera por um período de tempo devido à chamada

de uma rotina do tipo sleep()), ou devido a eventos de sincronização (ex.: no acesso a

recursos compartilhados, uma thread pode ficar bloqueada devido aos mecanismos de

proteção, ou mesmo devido à espera de resposta de um dispositivo de Entrada/Saída -

Input/Output (E/S)). A thread muda para o estado bloqueado apenas quando está em

execução e só pode prosseguir quando um evento ocorrer.

• Terminado - a thread pode finalizar sua própria execução ou ser finalizada por outra, e

dessa forma deixa de existir.

Apesar de o Linux não ser de tempo real, o mesmo pode ser adaptado para suporte

de tarefas de tempo real. Algumas ferramentas podem ser citadas (YAGHMOUR et al., 2008):

RT PREEMPT - é um patch para Linux, que modifica o escalonador para que as threads possam

ser preemptadas por tarefas de maior prioridade; Xenomai - é um co-kernel de tempo real

(STANKOVIC; RAJKUMAR, 2004) que executa ao lado do kernel do Linux, tratando o mesmo

como uma tarefa de tempo real de menor prioridade (o Xenomai foi utilizado nesse trabalho

e será apresentado com maiores detalhes na seção 4.3); RTAI - um co-kernel de tempo real

semelhante ao Xenomai.

Além de adaptações no Linux, pode-se utilizar um SO totalmente projetado como RTOS,

à exemplo do QNX Neutrino. Esse RTOS é POSIX-compliant utilizado fortemente em aplicações

críticas (KRTEN, 1999; SROVNAL; KOTZIAN, 2008). Contudo, diferente das soluções com

Linux, o QNX é uma ferramenta proprietária.

No projeto de sistemas embarcados de pequeno porte, a alternativa ao bare-metal é o uso

de um RTOS mais simples, usualmente denominado de microkernel de tempo real (TANEN-

BAUM; BOS, 2015; OLIVEIRA, 2018), que fornecem apenas os serviços de escalonamento e

alguns mecanismos de exclusão mutua. A exemplo do FreeRTOS, não há o conceito de processo:
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uma tarefa é criada como uma função da linguagem C e executada como uma thread (BARRY,

2016).

Reitera-se que um RTOS em si não garante a previsibilidade da aplicação. Como

apresentado na seção 2.1, este é apenas uma peça que fornece serviços para que a aplicação

possa atender aos requisitos temporais. Ainda, um ambiente com suporte ao gerenciamento de

tarefas de tempo real pode ser criado em um nível acima de abstração do RTOS, utilizando os

serviços do mesmo. Esse tipo de ferramenta é denominada middleware com serviços de tempo

real, e geralmente oferece abstrações maiores para gerenciamento de tarefas que um RTOS,

sendo assim mais portável. Um exemplo de middleware é o OROCOS (BRUYNINCKX, 2001)

desenvolvida primariamente para aplicações em robótica. De qualquer forma, um middleware só

poderá oferecer serviços de tempo real, se o SO for de tempo real.

Quanto às tarefas aperiódicas/esporádicas, as mesmas são requisitadas geralmente por

meio de uma interrupção externa que dispara uma Rotina de Serviço de Interrupção - Interrupt

Service Routine (ISR). Tarefas esporádicas podem ser tratadas inteiramente dentro de uma ISR.

Os RTOS tais como o FreeRTOS permitem esse tipo de implementação. Contudo, como o

microkernel não tem controle sobre uma ISR, a mesma pode interferir no escalonamento de

outras tarefas. Dessa forma, a prática correta é manter uma thread, que executa o código da

tarefa, suspensa e o overhead inserido pela ISR ser contabilizado no cálculo de WCET ou

WCRT. A ISR acionada pela interrupção deve conter uma quantidade de código minimo, o

suficiente para tirar do modo suspenso a thread da tarefa esporádica. Outra abordagem é a

utilização de device-drivers, códigos acoplados ao kernel para tratamento de periféricos – tais

como aqueles que geram interrupções externas. A ISR que trata a interrupção é o próprio SO

por meio do device-driver do dispositivo, que envia um sinal à tarefa que está à espera de um

evento através de uma chamada de sistema. Uma tarefa esporádica seria uma thread que está

bloqueada à espera desse evento. Uma outra maneira de tratar eventos esporádicos é por meio de

uma tarefa periódica que avalia a cada instância se o evento ocorreu. Como essa implementação

requer que uma tarefa esteja sempre executando em intervalos regulares de tempo, o uso do

processador será maior. Dessa forma, não existe um mecanismo padrão para tratamento de tarefas

aperiódicas/esporádicas (BUTAZZO, 2011; OLIVEIRA, 2018; COOLING, 2019).
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2.3 O ESCALONAMENTO DE TEMPO REAL

Uma simples aplicação de tempo real é constituída tipicamente de várias tarefas. Dessa

forma, um STR é um sistema concorrente: várias tarefas tentam executar simultaneamente em

cima de recursos limitados, sendo o principal destes, o processador. Se o sistema tem apenas

um processador, então uma única tarefa pode executar em uma parcela de tempo. Mesmo em

sistemas multicore, ainda haverá provavelmente mais tarefas do que processadores disponíveis.

Dessa forma, deve ser criada uma escala, que determina quando as instâncias de uma tarefa

devem ser executadas a cada instante de tempo. Como exemplo, observe a escala da Figura 13.

Tem-se três tarefas: 𝜏1, 𝜏2 e 𝜏3. A escala começa com a execução de 𝜏1, seguida da execução de 𝜏3

e retoma à 𝜏1. A tarefa 𝜏2 é executada em dois curtos momentos de tempo na escala apresentada.

Note que há um espaço de tempo sem execução de tarefas, sendo o tempo ocioso do processador.

Figura 13 – Diagrama de Gantt representado a escala de execução de três tarefas sobre um
mesmo processador.
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Fonte: O autor (2020)

Portanto, deve haver um componente no sistema responsável por gerenciar o uso

dos processadores, ao mesmo tempo que garanta que todas as tarefas terminem sua execução

antes dos seus deadlines. O componente do sistema responsável por gerenciar as tarefas é o

escalonador de tempo real, implementando como uma parcela do código computacional. No

problema de escalonamento de tempo real trata-se de introduzir conceitos, objetivos, hipóteses

e métricas para que o escalonador consiga gerenciar tarefas de tempo real, fazendo assim com

que o sistema atenda os requisitos temporais. Dessa forma, diz-se que um escalonador realiza

um escalonamento e produz uma escala, conforme apresentado na Figura 14.

Os escalonadores para STR rígidos podem ser classificados, basicamente, como execu-

tivos cíclicos ou dirigidos a prioridades (LOCKE, 1992). Diz-se que em executivos cíclicos a

escala é feita offline pelo programador, sendo determinista e permanecendo a mesma ao longo

da execução, enquanto em dirigidos a prioridades a escala é feita online pelo escalonador. Há
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Figura 14 – Representação conceitual de escala, escalonamento e escalonador, juntamente com
os termos em inglês correspondentes. Na escala, os blocos representam execuções de
diferentes tarefas sobre um mesmo processador.
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Fonte: O autor (2020)

um maior interesse no estudo de escalonamento de tempo real quando se utilizam escalonadores

dirigidos a prioridade. Um dos motivos é a utilização dos processadores que se torna maior, e

portanto, o sistema torna-se mais eficiente. Outro fator de interesse é a possibilidade de inclusão

de novas tarefas com o mínimo de esforço de desenvolvimento e manutenção (LOCKE, 1992;

AUDSLEY et al., 1996; OLIVEIRA, 2018). Além do exposto, grande parte dos RTOS mais

utilizados empregam esse tipo de escalonador, tais como FreeRTOS, Xenomai e QNX Neutrino.

Em escalonadores dirigidos a prioridades, para cada tarefa é atribuída uma prioridade,

seja no instante de criação (prioridade estática) ou durante a execução (prioridade dinâmica).

Sempre que o instante de ativação de uma tarefa surgir, tão logo possível, a mesma é colocada na

fila de prontos pelo escalonador, ordenada da menor à maior prioridade. O momento exato em

que a tarefa entra na fila de prontos é o instante de liberação. Tarefas de maior prioridade são as

primeiras a sair da fila para execução no processador. A liberação de uma tarefa ocorre durante o

chaveamento de contexto, quando o escalonador também determina a próxima tarefa que será

executada. Em escalonadores preemptivos, tão logo a tarefa de maior prioridade for ativada,

a tarefa em execução será suspensa e sua execução postergada (preemptada) em detrimento

daquela. Nesses sistemas, o chaveamento de contexto usualmente ocorre por meio de ticks – uma

interrupção periódica do sistema. No escalonamento não-preemptivo, a própria tarefa deve

suspender sua execução quando terminar a execução do seu código. Ela não será interrompida,

mesmo quando o instante de ativação de uma tarefa mais prioritária surgir. Evidentemente,

quando a tarefa em execução for suspensa, a próxima tarefa elencada pelo escalonador para a

execução será a de maior prioridade.

Nesse trabalho será focado o uso de escalonadores do tipo Preemptivo de Prioridades

Fixas - Fixed-Priorities Preemptive (FPP). Como exemplo do funcionamento desse tipo de
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escalonamento, observe a Figura 15. Tem-se três tarefa 𝜏1 (maior prioridade), 𝜏2 (prioridade

média) e 𝜏3 (menor prioridade) executando sobre um mesmo processador. As tarefas 𝜏1 e 𝜏3 são

periódicas, enquanto 𝜏2 é esporádica, sendo seu intervalo mínimo entre ativações indicado na

imagem. A primeira ativação das tarefas periódicas ocorrem em um mesmo instante inicial (por

exemplo, quando o dispositivo é ligado), entretanto o escalonador elenca 𝜏1 para a execução,

pois contém a maior prioridade. Nesse caso 𝜏3 terá sua execução iniciada, apenas, após o término

de 𝜏1. Quando o instante de ativação de 𝜏1 chega novamente, 𝜏3 ainda está em execução e, dessa

forma, é preemptada pelo escalonador. Isso ocorre mais algumas vezes durante a execução de 𝜏3.

Em um dado momento a tarefa esporádica 𝜏2 é ativada. Como 𝜏3 está fazendo uso do processador

e possui menor prioridade que 𝜏2, aquela é novamente preemptada. Contudo, durante a execução

de 𝜏2, surge uma ativação de 𝜏1 que preempta aquela. Após a execução de 𝜏1, 𝜏2 retoma sua

execução e em seguida 𝜏3. Portanto, 𝜏3 teve de esperar cinco execuções de 𝜏1 mais uma execução

de 𝜏2 para poder finalizar. No final, é apresentada apenas uma parte da escala no próximo período

de ativação de 𝜏3.

Figura 15 – Diagrama de Gantt com a execução de três tarefas sobre um mesmo processador:
𝜏1 - maior prioridade e periódica; 𝜏2 - prioridade média e esporádica, e; 𝜏3 - menor
prioridade e periódica.
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Fonte: O autor (2020)

Observe que 𝜏3 sofre interferências das tarefas mais prioritárias, de tal forma que seu

tempo de resposta é influenciado pelas execuções de 𝜏1 e 𝜏2, do mesmo modo que o tempo de

resposta de 𝜏2 é influenciado pela execução de 𝜏1. Na prática, o tempo de resposta é também

influenciado por diversos outros parâmetros, tais como tempo do chaveamento de contexto e

jitter de liberação. Observe que a escala produzida na Figura 14 é relativa ao intervalo de tempo

apresentado na Figura 15. Essa escala não é produzida pelo desenvolvedor (offline), mas sim
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dinamicamente pelo escalonador (online) que determinada a execução das tarefas com base

em suas prioridades. A determinação das prioridades é um problema de escalonamento e será

abordado nas subseção 2.3.1 e subseção 2.3.2.

Outro fator que impacta o tempo de resposta é o atraso em que a as tarefas ficam

bloqueadas quando tentam acessar recursos compartilhados entre si. Mecanismos de proteção

como mutex, semáforos ou monitores devem ser colocados em seções críticas no código que

realizam acesso aos recursos compartilhados para evitar condições de corrida, quando mais

de uma tarefa tenta acessar o recurso, podendo o mesmo ficar inconsistente (TANENBAUM;

BOS, 2015; SILBERSCHATZ et al., 2018). Mecanismos de proteção a recursos compartilhados

são comuns em GPOS, mas tarefas de tempo real não podem ficar bloqueadas indefinidamente,

ou seus deadlines podem ser perdidos. Tarefas podem ficar bloqueadas indefinidamente devido

a deadlocks, ou seja, duas tarefas ficam bloqueadas à espera de recursos que nenhuma vai

liberar, pois estão bloqueadas. Boas práticas de programação podem evitar deadlocks, contudo, o

maior problema no bloqueio indefinido de tarefas de tempo real ocorre devido a inversões de

prioridades, quando uma tarefa de maior prioridade fica bloqueada e tarefas de menor prioridade

executam em seu lugar (KOPETZ, 2011; OLIVEIRA, 2018). Para uma compreensão mais visual

da inversão de prioridades, observe na Figura 16 um cenário semelhante ao da Figura 15.

Figura 16 – Diagrama de Gantt com a execução de três tarefas sobre um mesmo processador:
𝜏1 - maior prioridade e periódica; 𝜏2 - prioridade média e esporádica, e; 𝜏3 - menor
prioridade e periódica. Ocorre uma inversão de prioridade quando 𝜏1 é bloqueada
devido ao acesso ao recurso compartilhado com 𝜏3, sendo que essa e 𝜏2 executam no
lugar daquela.
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Fonte: O autor (2020)
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As duas primeiras instâncias 𝜏1,1 e 𝜏1,2 da tarefa 𝜏1, de maior prioridade têm suas

execuções completadas normalmente. Em um dado instante depois, a tarefa de menor prioridade

𝜏3 entra em uma seção crítica. A instância 𝜏1,3 após, tenta acessar a mesma seção crítica de 𝜏3,

contudo tem sua execução bloqueada devido ao mecanismo de proteção e só poderá acessar

quando 𝜏3 sair da seção. Dessa forma, 𝜏3 tem sua execução retomada. Durante a execução de 𝜏3,

a tarefa esporádica 𝜏2 é requisitada, e como tem prioridade maior que aquela, é executada pelo

processador. Após a finalização da tarefa esporádica, 𝜏3 retoma e libera a seção crítica. Nesse

momento, 𝜏1,3 retoma sua execução acessando a seção critica e finalizando. Note, contudo, que

𝜏1,3 “invadiu” o período de ativação de 𝜏1,4. Se nesse modelo de tarefas 𝐷𝑖 = 𝑇𝑖, então 𝜏1 não

atendeu um deadline. Se o sistema for rígido, os requisitos temporais não foram atendidos e uma

catástrofe ocorreu. O problema de inversão de prioridades já foi motivo de falhas no programa

espacial Mars Pathfinder (REEVES, 1998).

Dessa forma, o mecanismo de proteção deve conter algum recurso para que as inversões

de prioridades sejam minimizadas para que o tempo de bloqueio de uma tarefa possa ser limitado.

O mais comum empregado em RTOS é o Protocolo de Herança de Prioridade - Priority

Inheritance Protocol (PIP) (SHA et al., 1990). Quando uma tarefa de alta prioridade está

bloqueada em uma seção crítica devido à uma tarefa de baixa prioridade, essa herda a alta

prioridade da tarefa bloqueada. Desta forma, a execução da tarefa de baixa prioridade é acelerada,

liberando antes a tarefa mais prioritária.

2.3.1 Escalonamento em um Único Processador

Para verificar se um conjunto de tarefas pode atender seus deadlines, as mesmas devem

ser simplificadas dentro de um modelo de tarefas e o escalonador apropriado deve ser utilizado.

As prioridades serão atribuídas nas tarefas com base em uma politica de escalonamento. Para

determinar se um conjunto de tarefas sobre uma politica de escalonamento irá ter seus requisitos

temporais atendidos ao longo da execução do sistema é necessário realizar um teste de esca-

lonabilidade, uma verificação formal de que o conjunto de tarefas é escalonável utilizando o

modelo (LIU, 2000; KOPETZ, 2011; BUTAZZO, 2011; OLIVEIRA, 2018).

Esses testes se diferenciam entre exatos, necessários e suficientes. Se um conjunto de

tarefas passa em um teste suficiente, então todos os deadlines serão atendidos ao longo da ope-

ração do sistema. Contudo, se o conjunto não passar, nada pode ser concluído, o conjunto ainda

pode ser escalonável, mas com o teste em si não é possível provar isso. Em um teste necessário
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o conjunto de tarefas que reprovar é certamente não escalonável, um ou mais deadlines serão

perdidos (não atendidos) ao longo da execução das mesmas. Entretanto, se o conjunto passar,

nada pode ser concluído. No teste exato (também denominado teste suficiente e necessário), o

conjunto de tarefas que for aprovado será escalonável, enquanto o que for reprovado não será.

Os testes exatos são por vezes impossíveis, ou computacionalmente difíceis, de obter para uma

politica de escalonamento.

Para entender as políticas e os testes de escalonamento apresentados, um conceito inicial

que deve ser apresentado antes é o de utilização do processador 𝑈𝑖 por uma tarefa 𝜏𝑖 que serve

como uma medida da ocupação do processador pela mesma (LIU; LAYLAND, 1973). Essa

medida é dada pela Equação (1), onde 𝐶𝑖 indica o tempo de execução e 𝑇𝑖 o período de ativação

de uma tarefa periódica, ou o tempo mínimo entre requisições de uma tarefa esporádica.

𝑈𝑖 =
𝐶𝑖

𝑇𝑖

(1)

Em qualquer sistema, a utilização 𝑈 de um processador por um conjunto de 𝑛 tarefas 𝜏𝑖,

𝑖 ∈ {1, 2, 3, ..., 𝑛} deve respeitar a seguinte equação:

𝑈 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑈𝑖 ≤ 1. (2)

Pela Equação (2) pode-se concluir que a utilização do processador pelo conjunto de

tarefas não pode ultrapassar a sua capacidade de processamento de 100% (o valor 1).

As políticas de escalonamento de tempo real clássicas foram propostas inicialmente

por Liu e Layland (1973). Grande parte das outras políticas desenvolvidos são uma extensão,

com o objetivo de inserção de métricas mais realistas, tais como (LEUNG; WHITEHEAD,

1982; SPRUNT et al., 1989; LEHOCZKY et al., 1995). Contudo, por meio de simplificações dos

parâmetros do conjunto de tarefas, as políticas clássicas são por muitas vezes suficientes para a

aplicação, sendo estas:

• Rate Monotonic (RM): deve-se atribuir prioridades em tempo de projeto (prioridades

estáticas) às tarefas com base em seus períodos 𝑇𝑖. Quanto menor o período da tarefa,

maior será sua prioridade.

• Earliest Deadline First (EDF): as prioridades são atribuídas dinamicamente às tarefas

pelo escalonador com base em seus deadlines. A tarefa com o deadline absoluto 𝑑𝑘 mais

próximo, terá a maior prioridade atribuída durante um chaveamento de contexto.
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Algumas premissas devem ser consideradas na utilização dessas políticas de escalo-

namento. Para cada tarefa 𝜏𝑖: 𝐷𝑖 = 𝑇𝑖; as tarefas são independentes, ou seja, a execução de

uma não necessita de dados ou comunicação de outras para ocorrer; o tempo de chaveamento

entre tarefas é assumido como nulo; o tempo de execução é fixo e conhecido. Com base nessas

premissas, a Equação (3) representa um teste suficiente para determinação da escalonabilidade

de um conjunto de tarefas utilizando o RM. Mesmo que a inequação não seja atendida, ainda há

a possibilidade de que o conjunto de tarefas seja escalonável. A condição pode ser relaxada pela

Equação (4) se as tarefas forem harmônicas (o período de ativação de cada tarefa é múltiplo da

tarefa mais prioritária). Ainda, a Equação (4) é suficiente e necessária (exata) para o EDF (LIU;

LAYLAND, 1973).

𝑈 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑈𝑖 ≤ 𝑛
(︀
21/𝑛 − 1

)︀
(3)

𝑈 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑈𝑖 ≤ 1 (4)

Em (SHA et al., 1990) é apresentado que um conjunto de 𝑛 tarefas periódicas com

tempos de bloqueios limitados, podem ser escalonadas com o RM se a seguinte condição

suficiente for satisfeita:

(︃
𝑖∑︁

𝑗=1

𝐶𝑗

𝑇𝑗

)︃
+

𝐵𝑖

𝑇𝑖

≤ 𝑖
(︀
21/𝑖 − 1

)︀
, ∀𝑖 ∈ {1, 2, 3, ..., 𝑛}. (5)

Seja 𝐵𝑖 o tempo máximo de bloqueio que a tarefa 𝜏𝑖 experimenta, a fração 𝐵𝑖/𝑇𝑖 é o

tempo “desperdiçado” no período de ativação da tarefa devido ao tempo de bloqueio. Dessa

forma, na Equação 5, seja 𝑛 o tamanho do conjunto, para cada tarefa 𝜏𝑖 será avaliado se o

somatório da utilização da mesma com as utilizações das tarefas menos prioritárias, juntamente

com a parcela desperdiçada com o bloqueio que 𝜏𝑖 sofre é menor que a condição à direita

da inequação. Caso positivo para todas as 𝑛 tarefas, o conjunto é escalonável. Para o EDF, a

Equação 4 pode ser estendida por meio da Equação 6 (CHEN; LIN, 1990). Aqui 𝐵𝑖 é o mesmo

da Equação 5. Como pode ser observado, os tempos de bloqueio são, de fato, tempos de execução

e são contabilizados tais como.

𝑈 =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝐶𝑖 + 𝐵𝑖

𝑇𝑖

≤ 1 (6)
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O teste das Equação 7 e Equação 8, embora mais complexo do que os apresentados

até o momento para o RM, é exato (TINDELL et al., 1994). O conceito por trás da Equação 8

é a determinação do WCRT 𝑅𝑖 de cada tarefa, considerando tempos de execução, bloqueios e

jitters de liberação. Se para toda tarefa 𝜏𝑖, 𝑅𝑖 < 𝐷𝑖, então o conjunto de tarefas é escalonável. O

parâmetro 𝑊𝑖 indica o período ocupado da tarefa 𝜏𝑖, que basicamente é o intervalo entre a sua

liberação e seu término. Após determinar 𝑊𝑖 na Equação 7, o mesmo é aplicado à Equação 8,

onde também é considerado o jitter de liberação 𝐽𝑟
𝑖 de 𝜏𝑖. Seja ℎ𝑝(𝑖) o conjunto de identificadores

de tarefas com prioridades maiores que 𝜏𝑖, a solução para a Equação 7 é obtida de forma recursiva,

a partir do cálculo de 𝑊 𝑛
𝑖 , a 𝑛𝑡ℎ aproximação de 𝑊𝑖, quando 𝑊 𝑛+1

𝑖 = 𝑊 𝑛
𝑖 . Assume-se como

condição inicial 𝑊 0
𝑖 = 𝐶𝑖. O método não irá convergir para 𝑊 𝑛+1

𝑖 = 𝑊 𝑛
𝑖 quando a utilização

do processador pelo conjunto de tarefas for maior que 100%, sendo rejeitados pelo teste.

𝑊𝑖 = 𝐶𝑖 + 𝐵𝑖 +
∑︁

𝑗∈ℎ𝑝(𝑖)

⌈︂
𝑊𝑖 + 𝐽𝑟

𝑗

𝑇𝑗

⌉︂
· 𝐶𝑗 (7)

𝑅𝑖 = 𝐽𝑟
𝑖 + 𝑊𝑖 (8)

O teste pode ser utilizado em modelos de tarefa semelhantes ao RM, mas relaxando

para a condição 𝐷𝑖 ≤ 𝑇𝑖 (LEUNG; WHITEHEAD, 1982) – conhecido como escalonamento

Deadline Monotonic (DM).

Se o conjunto de tarefas da aplicação conter tarefas esporádicas, as mesmas podem

ser modeladas como tarefas periódicas e aplicadas ao RM ou EDF. Nesse caso, o intervalo

mínimo entre ativações pode ser considerado como o período de ativação de uma tarefa periódica.

Evidentemente, o processador será subutilizado já que tarefas esporádicas não o ocupam na

mesma quantidade que uma tarefa periódica. Como já informado, existem outras políticas de

escalonamento que empregam modelos de tarefas mais flexíveis e fazem melhor uso de tarefas

esporádicas, ao preço de maior complexidade analítica, computacional e de implementação.

A escolha da utilização do RM ou EDF depende de diversos fatores, ambas possuindo

vantagens sobre a outra em algum aspecto. Em Butazzo (2011) é apresentada uma comparação

aprofundada entre essas políticas de escalonamento. Do ponto de vista prático, os RTOS usual-

mente utilizados (ex.: FreeRTOS, Xenomai, etc.) empregam escalonamento FPP apenas. O RM

é relativamente fácil de implementar pelo usuário já que a prioridade fixa pode ser atribuída na

criação da tarefa, enquanto o período pode ser configurado através de uma função que mantém
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a tarefa suspensa pelo intervalo de tempo requisitado (DONOHOE et al., 1990; KLEIN et al.,

1993).

Na Figura 17 é apresentado um cenário de exemplo da implementação do RM em um

pseudocódigo na linguagem C.

Figura 17 – O algoritmo Rate-Monotonic implementado sobre um sistema operacional com esca-
lonamento preemptivo dirigido a prioridades. A tarefa 𝜏1 teve seu 𝐶1 estimado em
10 ms (worst-case execution time). A prioridade fixa é atribuída na criação de 𝜏1 em
algum ponto do código da aplicação de acordo com seu período de 50 ms. O período
𝑇1 é mantido através da função “Sleep Until”, que mantém a tarefa suspensa até o
próximo instante de ativação, quando termina sua execução.

...

Start_Task(Task1, priority);

...

Task1
{

/*Código de inicialização da tarefa*/
next_start = initial_time;
period = 50;
while( true )
{

/*Código de execução da tarefa*/
/*WCET estimado = 10 ms*/
...
/*Suspende tarefa até próxima ativação/
next_start = next_start + period; 
Sleep_Until(next_start);

}
}

Fonte: O autor (2020)

Como observado na Figura 17, uma tarefa 𝜏1 com 𝐶1 = 10 ms (WCET estimado) e 𝑇1 =

50 ms é definida em uma rotina, denominada “Task1”, e sua execução é disparada em algum

ponto no código da aplicação, na rotina “Start Task”, que recebe como argumentos “Task1” e

a prioridade da tarefa (“priority”). Na inicialização da tarefa é configurado seu 𝑇1 através da

variável “period”, e seu instante inicial de ativação atribuindo o valor “initial time” à variável

“next start” que irá armazenar os valores dos instantes de ativação seguintes. A tarefa irá executar

em um loop infinto, onde cada iteração do mesmo corresponde à uma instância de execução

(job). O código de execução será processado dentro de um intervalo aproximado de 10 ms e em

seguida a tarefa ficará suspensa, por meio da chamada à “Sleep Until”, até o próximo instante de

ativação, calculado através da instrução “next start = next start + period”. Observe que a tarefa

irá ficar bloqueada durante o tempo que "sobrou"do instante de ativação. Se uma tarefa de maior
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prioridade estiver em execução, ou pronta, quando o instante de ativação de 𝜏1 surgir, a mesma

entrará na fila de prontos.

No EDF, a atribuição de prioridade deve ser feita sempre durante o chaveamento de

contexto e sua avaliação depende do cálculo dos deadlines absolutos de cada tarefa com o tempo

medido pelo relógio do sistema. Essa implementação além de mais complexa, acaba inserindo

um overhead de chaveamento de contexto maior.

É importante observar que por vezes não é possível utilizar o RM, o EDF ou qualquer

outra política de escalonamento em uma aplicação prática, pois as tarefas da aplicação não

podem ser simplificadas em modelos pré-definidos. Pode que por vezes, a tarefa mais importante

na aplicação tenha o maior período. Como trata-se de uma tarefa que deve executar sempre

quando for ativada, a sua prioridade deve ser a maior. Portanto, o desenvolvedor deverá garantir

por outros meios que os deadlines do conjunto de tarefas sejam atendidos (OLIVEIRA, 2018).

2.3.2 Escalonamento em Sistemas Multicore

Quando se empregam múltiplos processadores (multicore) a utilização dos mesmos por

um conjunto de 𝑛 tarefas 𝜏𝑖, 𝑖 ∈ {1, 2, 3, ..., 𝑛} deve respeitar a seguinte equação:

𝑈 =
𝑛∑︁
𝑖

𝑈𝑖 ≤ 𝑚. (9)

Pela Equação (9) pode-se concluir que a utilização dos 𝑚 processadores pelas tarefas

não pode ultrapassar o número de processadores.

O escalonamento de tarefas em sistemas multicore traz desafios muito maiores do

que em arquiteturas com um único processador, e dessa forma, há uma falta de técnicas bem

estabelecidas (AXER et al., 2014). Há duas famílias de escalonamentos para multiprocessadores

(DAVIS; BURNS, 2011; CARPENTER et al., 2004):

• Escalonamento Global – todas as tarefas são armazenadas em uma única fila de priori-

dade, o escalonador então elege a tarefa de maior prioridade para ser executada em um

dos núcleos disponíveis (Figura 18), chama-se isso de migração de tarefas. Qual núcleo

elencar e qual a política de escalonamento para definição de prioridades é dependente

da aplicação. Infelizmente, o limite teórico de utilização 𝑈 de todos os processadores

pelo conjunto de tarefas quando aplicação dos clássicos RM e EDF como algoritmo de

escalonamento, independente de como as tarefas serão alocadas entre os núcleos, é de 50%.
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O único algoritmo de escalonamento global que provou-se ótimo foi o Pfair. Entretanto,

sua aplicabilidade ainda é bastante difícil, devido ao overhead muito alto pela migração e

aplicação de prioridades.

• Escalonamento Particionado – é a prática mais comum adotada para escalonar tarefas.

Em tempo de projeto (offline), cada tarefa é atribuída a um único núcleo, onde as tarefas

em cada núcleo são escalonadas de forma independente uma da outra (Figura 19). O

desenvolvedor utiliza algum algoritmo que divide as tarefas em subconjuntos (ou mesmo,

divide conforme desejado), onde cada um é atribuído a um único núcleo. Dessa forma,

as técnicas de escalonamento clássicas podem ser aplicadas em cada um dos núcleos.

Infelizmente esse método possui dois problemas: achar uma atribuição ótima de tarefas

aos núcleos é um problema do tipo NP-Difícil – dessa forma, as tarefas devem ser alocadas

utilizando alguma heurística não-ótima – recaindo a utilização máxima dos processadores

para 50%, assim como os mesmos algoritmos para o escalonamento global; segundo,

existem conjuntos de tarefas que são aceitas apenas quando se utiliza particionamento

global (Pfair). Apesar de tudo, esse é ainda o método mais utilizado na prática, pois é

de mais fácil implementação nas ferramentas vigentes e não possui overheads devido à

migração.

Figura 18 – Diagrama representativo do escalonamento global em um sistema multicore.
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Fonte: O autor (2020)

2.4 SISTEMAS ROBÓTICOS E APLICAÇÕES DE TEMPO REAL

Como a classe de aplicações foco desse trabalho compreende os sistema robóticos,

vale nesse ponto traçar alguns paralelos com os conceitos empregados na literatura de tempo

real. Primeiramente, algumas definições serão apresentadas. Na Figura 20 é apresentado um

diagrama que representa a estrutura geral de um sistema robótico. O mesmo possui um sistema
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Figura 19 – Diagrama representativo do escalonamento particionado em um sistema multicore.
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Fonte: O autor (2020)

computacional responsável pelo controle das operações do robô, por meio da comunicação com

os sistemas de percepção e atuação. O sistema computacional pode ser composto de um único

dispositivo ou um conjunto de dispositivos, cada um responsável por um tipo de processamento

específico do robô. Esses dispositivos podem estar conectados por interfaces de comunicação

simples – tais como I2C e SPI – ou por meio de enlaces de rede, formando um sistema distribuído.

Um dispositivo pode possuir um único núcleo de processamento, ou vários núcleos (multicore).

Todos esses fatores são determinados pela complexidade da aplicação.

Figura 20 – Diagrama que representa a estrutura geral de um sistema robótico.
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Fonte: O autor (2020)

O software que roda no sistema computacional de controle, ou seja, o software da

aplicação robótica, também varia de complexidade de acordo com o hardware. Como pode ser

observado por meio de diversos trabalhos (MURATORE et al., 2017; QUIGLEY et al., 2009;

BäUML; HIRZINGER, 2008; METTA et al., 2006; BRUYNINCKX, 2001), as ferramentas

usualmente adotadas para o desenvolvimento dessa aplicação, fornecem abstrações nas quais o

sistema é visto como um conjunto de nós que se comunicam por algum mecanismo específico.
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Um nó pode ser tanto um dispositivo, um núcleo, ou mesmo um processo do SO, dependendo

da abstração que se esteja utilizando. Como exemplo, o framework ROS (QUIGLEY et al.,

2009), um dos mais amplamente utilizados pela comunidade, fornece entre diversas ferramentas

de software, um middleware para comunicação entre os diferentes módulos que compõe um

sistema robótico. Nesse middleware, os nós são criados como processos do SO e se comuni-

cam basicamente por meio do protocolo TCP, gerenciado pela ferramenta. Os nós utilizam o

paradigma Publisher/Subscriber (Pub/Sub) para a comunicação entre si. Neste, os nós denomi-

nados publishers enviam mensagens através de abstrações denominadas tópicos. Para receber

mensagens de um tópico, o nó deve estar inscrito no mesmo, como um subscriber. Caso o

sistema de controle do robô seja apenas um dispositivo, então alguns nós serão processos que

irão computar os dados internos, enquanto outros serão responsáveis pela comunicação com os

device drivers, para controle dos periféricos do robô. No caso do sistema ser distribuído, cada

dispositivo computacional irá enxergar o outro por meio de um ou mais processos/nós. Esses nós

irão receber/enviar as mensagens por meio dos tópicos e fazer a interface entre os dispositivos.

O ROS, como diversos middlewares para a robótica, não é adequado para tempo real.

Isso porquê, não fornece serviço básicos, tais como criação e escalonamento de tarefas. Além

disso, por utilizar de forma extensa bibliotecas indeterministas da linguagem C++, não é possível

integra-la com ferramentas de tempo real, tal como um RTOS. Nesse caso, o desenvolvedor ROS,

mitiga os indeterminismo, aumentando as frequências de operação dos nós para que o software

possa atender aos requisitos da aplicação. Contudo, como já abordado nesse capítulo, isso não

garante que todos os deadlines impostos serão atendidos.

Dessa forma, em muitos casos, a única solução para o atendimento aos requisitos de

tempo real em aplicações robóticas é o uso de um RTOS somente. Nesse caso, o conceito de

nó, usualmente adotado, não é geralmente explicitado. Por outro lado, pode-se considerar, de

forma a fazer uma ligação entre às aplicações robóticas, que nó é qualquer entidade capaz

de escalonar tarefas. Um processo que é capaz de ter varias threads que se comunicam por

variáveis compartilhadas, pode ser considerado um nó. Da mesma forma, diversas threads

podem ser escalonadas em um único núcleo de processamento, sendo este um nó. Nesse caso, a

comunicação pode se dar por variáveis compartilhadas ou mecanismos de Comunicação entre

Processos - Inter-Process Communication (IPC). Um nó pode também ser visto como um

dispositivo multicore, sendo possível qualquer método de escalonamento de tarefas. Quando nós

são considerados dispositivos distintos, as tarefas distribuídas podem se comunicar por meio
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de protocolos de rede. O conceito de nó é considerado amplo nesse trabalho, assim como o

método de comunicação entre as mesmas, de forma que as considerações usadas aqui possam ser

expandidas para uma ampla classe de aplicações robóticas e que usem o conceito de tarefas de

real.

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

O desenvolvimento de aplicações com STR é um problema bastante complexo, pois

diversas variáveis do sistema devem ser levadas em consideração. Nesse capítulo explorou-

se uma pequena parcela desse campo de estudo, de forma que a compreensão da parte de

desenvolvimento do presente trabalho seja mais eficaz. Nesse contexto, focou-se nos conceitos

básicos relacionados às tarefas e escalonamento de tempo real, assim como alguns aspectos

práticos considerando-se a implementação utilizando ferramentas usualmente presentes no

desenvolvimento de sistemas embarcados. Nota-se que no campo teórico do estudo de STR,

muitos dos problemas de tempo real possuem solução trivial, pois as variáveis (ex.: tempo de

execução) aparecem prontas. No entanto, muitas dessas variáveis estão fora do controle do

desenvolvedor. Por exemplo, em bibliotecas de software legadas e fechadas, não é possível obter

os tempos de execução exatos os quais surgem do seu uso. Posto isto, ferramentas práticas como

o benchmark proposto no Capítulo 4 para a verificação do quão bem o sistema computacional é

em fornecer os serviços são úteis para a avaliação de sistemas reais, que em sua maioria possuem

inerentemente fontes de indeterminismo. Além disso, diversas considerações devem ser levadas

em conta, quando se desenvolve e rodam-se as tarefas de tempo real idealmente modeladas.

Tais aspectos, referentes às etapas do workflow proposto no Capítulo 1, serão apresentadas com

maiores detalhes no Capítulo 5.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Como apresentado no Capítulo 1, o presente trabalho foi desenvolvido sobre duas frentes

relativas ao workflow proposto: a avaliação de STRs para uso em robótica e; a apresentação

das etapas seguintes do workflow, relacionadas desenvolvimento de um sistema robótico com

requisitos de tempo real utilizando a plataforma computacional elencada. Dessa forma, esse

capítulo está dividido em duas partes, com a apresentação dos trabalhos relacionados a cada um

dos problemas propostos.

3.1 AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE TEMPO REAL

Embora em alguns trabalhos na literatura se discuta a avaliação do desempenho de

sistemas robóticos, do ponto de vista funcional e de velocidade, em muito poucos se tem a preo-

cupação com o desempenho de tempo real da(s) plataforma(s) computacional(is) empregada(s).

Um survey de middlewares para a robótica é apresentados em Elkady e Sobh (2012).

Os autores discutem e apresentam uma avaliação qualitativa dos middlewares atuais disponíveis

para uso em sistemas robóticos. Doze características são avaliadas qualitativamente, incluindo os

recursos de tempo real. Em outro trabalho (MAGYAR et al., 2015) também foram apresentados

e analisados middlewares robóticos: dos quatros discutidos, três destes foram avaliados em

Elkady e Sobh (2012). Oito características foram avaliadas qualitativamente. Em comparação

com Elkady e Sobh (2012), apenas três características estão diferentes. Os recursos de tempo real

foram avaliados em termos binários do tipo “sim/não”. De acordo com Elkady e Sobh (2012) e

Magyar et al. (2015), os atributos qualitativos avaliados são de relevância para o desenvolvimento

de software na robótica. Pode-se citar alguns exemplos de middlewares robóticos que apresentam

recursos de tempo real: OROCOS (BRUYNINCKX, 2001), RT-middleware (ANDO et al.,

2005) e XBotCore (MURATORE et al., 2017). Contudo, se sustentar em uma avaliação do

tipo “sim/não”, tal como apresentado em Elkady e Sobh (2012) e Magyar et al. (2015), para

determinação do quão adequada é a ferramenta em fornecer os recursos de tempo real desejados,

não é suficiente para tomar decisões, nas quais são necessárias evidências mais fortes para

aplicação em um sistema que possui restrições temporais de operação.

Em (MARUYAMA et al., 2016), o sistema Pub/Sub implementado com o uso do

framework ROS (QUIGLEY et al., 2009), foi avaliado em termos de latência fim-a-fim sobre o
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mecanismo de envio de mensagens. O ROS fornece entre diversas ferramentas de software, um

middleware para comunicação entre os diferentes módulos que compõe um sistema robótico.

Diversas combinações das versões ROS1 e ROS2 foram testadas de forma a medir a latência e o

determinismo da troca de mensagens entre os nós ROS. Em outro trabalho (HAMMER; BÄUML,

2015) se propõe um framework de software para a robótica denominado aRDx. De acordo com

os autores, o aRDx possui uma camada de comunicação capaz de fornecer troca de mensagens

sob requisitos temporais. O desempenho de tempo real do aRDx foi avaliado e comparado

com outros frameworks de software, os quais são: ROS (QUIGLEY et al., 2009); OROCOS

(BRUYNINCKX, 2001); YARP (METTA et al., 2006) e; aRD (BäUML; HIRZINGER, 2008).

Tais avaliações foram realizadas em relação ao tempo de ida-e-volta (round-trip time) e banda

passante na comunicação entre nós em diferentes configurações de distribuição destas. Como

apresentado no trabalho citado, o objetivo principal foi a escalabilidade dos frameworks em

termos de número de nós de comunicação e o quão isso impacta na troca de mensagens. Embora

ambos os trabalhos citados nesse parágrafo empreguem benchmarks, não foi realizada a análise

do impacto da troca de mensagens entre os nós na escalonabilidade de tempo real das tarefas.

Ainda, não há a avaliação de que as tarefas concorrentes no sistema são de fato escalonáveis em

tempo real no contexto de cada unidade computacional.

Muitos dos trabalhos publicados nos últimos anos têm como intenção a avaliação da

previsibilidade de STR rodando sobre plataformas de hardware projetadas para melhorar o

desempenho médio. Isto é, a previsibilidade temporal é geralmente sacrificada em favor de um

melhor desempenho médio na execução dos programas (WILHELM et al., 2008). No contexto de

verificação da previsibilidade temporal, em (BARBALACE et al., 2008), um conjunto de métricas

de desempenho foram analisadas para um sistema de controle de um dispositivo toroidal para

estudos em fusão termo-nuclear. Nesse tipo de aplicação, é muito importante o conhecimento

prévio dos tempos de estímulos/respostas dos controladores do sistema. Configurações distintas

de uma pilha de softwares foram avaliadas, incluindo o desempenho de alguns serviços fornecidos

por diferentes RTOS, sendo estes, VxWorks, Xenomai, RTAI, e o Linux padrão. Os sinais

de E/S foram medidos com um osciloscópio, e então, a latência e jitter desses sinais foram

determinados. Outro trabalho de cunho semelhante foi apresentado em (ANH; TAN, 2009), no

qual é realizado um estudo sobre o uso de RTOS em MCU de pequeno porte – segundo os

autores com tamanhos máximos de memória na faixa dos 4 KB de RAM e 128 KB de ROM.

Neste, o objetivo foi a avaliação da previsibilidade dos serviços de alguns RTOS rodando em tais
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dispositivos. De acordo com os autores, duas abordagens de avaliação de RTOS são possíveis:

por meio de benchmarks orientados à aplicação ou benchmarks que avaliam os serviços do RTOS

mais frequentemente utilizados pelas aplicações. Contudo, os autores alegam que a primeira

abordagem não é adequada para avaliar o comportamento do RTOS, mas sim da aplicação.

Diferentes benchmarks são discutidos e suas métricas avaliadas em termos de quão bem os

recursos do RTOS são medidos, incluindo a previsibilidade temporal da execução dos seus

serviços. Embora esses trabalhos apresentem contribuições relevantes na avaliação dos recursos

de tempo real oferecidos por sistemas computacionais, os métodos propostos são baseados em

medições empíricas relacionadas às latências, faltando considerar aspectos que impactem nos

tempos de execução das tarefas e verificação analítica da previsibilidade temporal baseada no

campo de conhecimento da comunidade de tempo real.

Por outro lado, abordagens baseadas em modelos também foram empregadas para a

avaliação da previsibilidade temporal de STR. Uma ferramenta denominada Oris é apresentada

em Bucci et al. (2010), baseada em Redes de Petri estocásticas e preemptivas. O objetivo é a

avaliação quantitativa e qualitativa de sistemas reativos, feita a partir de um conjunto de parâ-

metros do sistema informados pelo usuário (ex.: tempo de execução, período de ativação, entre

outros). Embora a abordagem utilizada no Oris seja baseada em análise formal, a informação

crítica das tarefas do sistema é feita manualmente pelo usuário. Em outras palavras, é neces-

sária a execução das tarefas no hardware real para descobrir os tempos de execução, que em

contrapartida, pode não refletir os valores de WCET reais. Como já discutido no Capítulo 2, o

WCET pode ser obtido apenas utilizando um modelo detalhado do processador, o que não é

possível em arquiteturas superescalares, ou mesmo em arquiteturas simples, que geralmente tem

seus parâmetros temporais fechados ao desenvolvedor (WILHELM et al., 2008). Além disso,

o trabalho apresentado em Perathoner et al. (2007) defende a importância em determinar os

parâmetros de tempo real nos estágios iniciais de projeto. Esses autores definem um conjunto

de benchmarks para a avaliação do desempenho de diferentes configurações a nível de sistema

empregados como STR distribuídos. Por meio dos resultados apresentados, é avaliado que a es-

colha da análise da abstração apropriada importa, e que a precisão da análise depende fortemente

das características particulares do sistema. Em outras palavras, fornecer modelos precisos da

plataforma computacional alvo e, também, os parâmetros do sistema são questões importantes

para estimar precisamente o desempenho a nível de sistema.

Engenheiros de robótica devem ter suporte durante a fase de projeto por meio de dados



56

quantitativos, de forma a determinar a plataforma computacional e as ferramentas de software

mais adequadas para implementar as diversas partes do robô. Portanto, a avaliação do desempenho

de tempo real deve ser baseada em análises já utilizadas no desenvolvimento de STR (LIU,

2000; BUTAZZO, 2011; KOPETZ, 2011). Isso é feito através de benchmarks que avaliem a

previsibilidade temporal sobre os diversos aspectos do sistema, ao invés de se basear em intuição

empírica e duração média dos tempos de execução das tarefas, tal como geralmente é encontrado

na literatura (BRUYNINCKX, 2001; ANDO et al., 2005; MURATORE et al., 2017). Além

disso, mesmo aos trabalhos que empregam benchmarks (MARUYAMA et al., 2016; HAMMER;

BÄUML, 2015), estes não devem negligenciar o fato de que o sistema computacional adjacente

impacta na previsibilidade da execução das tarefas de software (isto é, a escalonabilidade das

tarefas), e portanto, na latência e jitter durante a troca de mensagens (WILHELM et al., 2008).

No trabalho presente, um dos objetivos é o preenchimento dessa lacuna não considerada

na literatura, propondo-se um benchmark para a avaliação do desempenho de tempo real. Como

já abordado, essa proposta se faz necessária nas etapas iniciais do workflow para o desenvolvi-

mento de sistemas robóticos, pois é quando se determina com um nível de confiança suficiente, a

qualidade dos recursos de tempo real fornecidos por uma plataforma computacional. A avaliação

é realizada não só através da verificação da escalonabilidade das tarefas no sistema robótico,

mas também por meio do desempenho de tempo real do sistema de comunicação baseado no

paradigma Pub/Sub. Para tanto, se discute o benchmark Hart-ROS de forma aprofundada, in-

troduzido de maneira breve em (PINTO et al., 2019). Tal ferramenta, baseia-se na série PN do

benchmark Hartstone (WEIDERMAN; KAMENOFF, 1992), quando se utiliza na investigação

dos recursos relacionados ao domínio do processamento, pois considera-se que está série apre-

senta um modelo simples se comparado às outras, fornecendo as informações necessárias sobre

o desempenho de tempo real do sistema. O outro tipo de avaliação do benchmark, ocorre no do-

mínio da comunicação (KAMENOFF; WEIDERMAN, 1991), avaliando as trocas de mensagens.

Nesse contexto, os experimentos do Hart-ROS foram adaptados do Hartstone para a avaliação e

suporte de arquiteturas de middlewares para sistemas robóticos. Como diversos destes possuem

mecanismos de troca de mensagens semelhantes ao ROS (BRUYNINCKX, 2001; ANDO et al.,

2005; HAMMER; BÄUML, 2015; MURATORE et al., 2017), sendo este amplamente aceito e

utilizando na comunidade de robótica, a interface fornecida pelo benchmark para a avaliação

da comunicação segue o modelo Pub/Sub presente no ROS. Dessa forma, Hart-ROS significa a

junção dos nomes Hartstone e ROS. Finalmente, o trabalho presente apresenta a implementação
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do benchmark, não apenas o modelo como é o caso do Hartstone.

Na Tabela 1 é apresentado um resumo dos assuntos abordados nessa seção com as

citações dos artigos relacionados.

Tabela 1 – Relação entre trabalhos relacionados à avaliação de sistemas de tempo real e assunto.

Assunto Trabalhos Relacionados
Surveys de middlewares para a robótica

com a avaliação qualitativa de seus parâmetros Magyar et al. (2015), Elkady e Sobh (2012)

Middlewares para a robótica
Muratore et al. (2017), Hammer e Bäuml (2015),
Quigley et al. (2009), Bäuml e Hirzinger (2008),

Metta et al. (2006), Ando et al. (2005), Bruyninckx (2001)
Avaliação do desempenho de tempo real

em termos de latência fim-a-fim
do sistema de comunicação

Maruyama et al. (2016), Hammer e Bäuml (2015)

Avaliação do desempenho de tempo real
em termos de latência fim-a-fim

dos serviços do sistema operacional
Anh e Tan (2009), Barbalace et al. (2008)

Abordagens baseadas em modelos para
a verificação da previsibilidade temporal Bucci et al. (2010), Perathoner et al. (2007)

Benchmarks orientados à aplicação Pinto et al. (2019), Weiderman e Kamenoff (1992),
Kamenoff e Weiderman (1991)

Fonte: O autor (2020)

3.2 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ROBÓTICOS COM REQUISITOS DE TEMPO

REAL

Após a etapa de validação da plataforma computacional para uso como STR, nas etapas

seguintes do workflow, é necessária a implantação da mesma no sistema robótico da aplicação. A

importância das etapas relacionadas ao desenvolvimento da aplicação, que atenda aos requisitos

temporais, mostram-se presentes em diversos trabalhos. Um artigo publicado pela agência esta-

dunidense NASA (KATZ; SOME, 2003) apresenta a necessidade do uso de STR em robôs de

exploração do espaço, assim como a necessidade de ferramentas e técnicas adequadas para o

seu uso. Em Schreiber et al. (2010) é apresentado o sistema robótico denominado LWR (KUKA

lightweight robot) para fins de pesquisa, onde uma das considerações levantadas no projeto é a

necessidade de atendimento dos requisitos temporais com uso de um STR (embora, em muitas

partes do artigo o termo “real-time” seja utilizado de maneira indiscriminada). No trabalho

apresentado por Jiang et al. (2016), é proposto e implementado um modelo de programação

para sistema de multiplos-robôs que leva em consideração escalabilidade e requisitos tempo-

rais. Também, pode-se observar em plataformas para propósitos educacionais (LUMSDEN;
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ORTEGA-SANCHEZ, 2010) que o uso de um kernel de tempo real é útil para modularizar o

sistema em tarefas (não necessariamente hard real-time). Diversos outros exemplos, podem ser

encontrados na literatura (GOBILLOT et al., 2019; WOOLLEY et al., 2011; ROBERTZ et al.,

2007; MACCHELLI; MELCHIORRI, 2002).

Embora trabalhos desenvolvidos com o uso de técnicas de tempo real se façam presentes,

até onde foi conduzida a pesquisa presente, dois trabalhos destacam-se no detalhamento sobre o

desenvolvimento de sistemas robóticos com uso de STR. No primeiro, bastante antigo, apresenta-

se a descrição de um sistema robótico industrial distribuído e a análise da escalonabilidade das

tarefas presentes (KLEIN et al., 1994). Entretanto, diversos fatores de relevância não foram

abordados, tais como a metodologia para a determinação do WCET das tarefas e quais foram os

critérios utilizados para definir os períodos de ativação. Em Gobillot et al. (2019) é apresentado

um toolchain complexo e uma metodologia bastante completa para o desenvolvimento de um

robô que atenda os requisitos de tempo real. Já no trabalho atual, o diferencial no desenvolvimento

do sistema robótico com requisitos de tempo real torna-se presente pela relativa simplicidade

das ferramentas utilizadas e a aplicação do método de análise de medição Measurement-based

deterministic timing analyses (MBDTA) (ABELLA et al., 2015; WILHELM et al., 2008) para

determinação do WCET das tarefas, não apresentada nos trabalhos citados. Nesse método

de análise, o tempo dos códigos em execução referentes à tarefa são medidos um número

suficientemente grande de vezes por meio de alguma ferramenta de instrumentação.

Conforme apresentado no workflow proposto no Capítulo 1, durante as suas etapas, para

que a aplicação seja capaz de alcançar os requisitos temporais, são necessárias a escolha das

ferramentas de hardware/software (o que inclui a determinação da plataforma computacional

utilizada como STR) e o uso das técnicas adequadas durante o desenvolvimento. Devido à

carência de trabalhos que apresentem de forma detalhada os aspectos do desenvolvimento de

aplicações robótica de tempo real, usou-se como referência trabalhos da literatura de tempo

real e os conhecimentos práticos de robótica de forma a apresentar as etapas do workflow

proposto. Posto isto, em Axer et al. (2014) são apresentados os critérios e cuidados que devem

ser considerados no desenvolvimento de sistema que requerem previsibilidade temporal. De

forma básica, após determinar a plataforma utilizada como STR, a etapa mais significativa é a

determinação dos WCETs, para que seja possível aplicar o teste de escalonabilidade sobre o

conjunto de tarefas desenvolvidas. No mesmo artigo é também apresentada a importância dos

mecanismos de tolerância a faltas para garantir o correto funcionamento da aplicação, mesmo na
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presença de determinadas perdas de deadlines. Contudo, o trabalho apresentado será limitado

à garantia dos requisitos temporais das tarefas em tempo de projeto e um teste prático para

confirmação.

Em Wilhelm et al. (2008) são apresentados conceitos, critérios, métodos e ferramentas

para a determinação do WCET de tarefas. Mezzetti e Vardanega (2011) abordam sobre os desafios

encontrados na utilização das metodologias de análise de tempo em uma aplicação embarcada em

um satélite comercial. Wartel et al. (2015) conduz em um estudo sobre a aplicabilidade do método

de medição probabilística em aplicações aviônicas, cujos resultados parecem promissores no uso

industrial. De forma semelhante, no trabalho apresentado por Gobillot et al. (2019), a toolchain

proposta fornece o WCET por análise probabilística (por meio do pWCET). Em Abella et al.

(2015) é apresentado um estudo das limitações das diferentes metodologias de análise de tempo,

aplicadas ao âmbito industrial. É concluído que nenhum dos métodos pesquisados é totalmente

confiável. Contudo, diversos fatores tais como complexidade de hardware, complexidade do

método e aplicação alvo, tornam a escolha de um método mais favorável para uso da estimativa

do WCET.

Em Wilhelm et al. (2008) é discutido que os métodos estáticos são mais confiáveis em

relação aos métodos de medições, sendo que esses últimos são utilizados apenas em sistemas não

críticos. Por outro lado, o mesmo artigo cita que é necessário um modelo preciso do hardware

na análise estática, o que não é mais possível devido à não disponibilidade das configurações de

arquiteturas complexas pelos fabricantes. Utilizando esse mesmo argumento do encapsulamento

de configuração, entre outros, porém indo de encontro ao apresentado por Wilhelm et al. (2008),

os autores Mezzetti e Vardanega (2011), Abella et al. (2015), Wartel et al. (2015) defendem que

em muitos casos os métodos de medição são a única alternativa para a obtenção de tempos de

execução na prática. Ainda, Abella et al. (2015) defendem que a análise de medição MBDTA

foi usado com sucesso na certificação de muitos sistemas críticos de segurança. Dessa forma,

por questão de complexidade, e por ser um método mais aceito que a análise probabilística

em aplicações reais, a determinação dos WCET das tarefas presentes no robô desenvolvido no

presente trabalho (Seção 5), foi realizada por meio do MBDTA.

Na Tabela 2 é apresentado um resumo dos assuntos abordados nessa seção com as

citações dos artigos relacionados.
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Tabela 2 – Relação entre trabalhos relacionados ao desenvolvimento de robôs/aplicações com requisitos de
tempo real e assunto.

Assunto Trabalhos Relacionados
Trabalhos que apresentam a importância

do emprego de ferramentas e
técnicas de tempo real em robôs

com requisitos temporais

Gobillot et al. (2019), Jiang et al. (2016),
Woolley et al. (2011), Schreiber et al. (2010),

Lumsden e Ortega-Sanchez (2010), Robertz et al. (2007),
Katz e Some (2003), Macchelli e Melchiorri (2002)

Trabalhos que apresentaram descrições
mais detalhadas sobre a determinação e

validação dos requisitos de
tempo em aplicações robóticas

Gobillot et al. (2019), Klein et al. (1994)

Considerações sobre o desenvolvimento de
aplicações que requerem
previsibilidade temporal

Axer et al. (2014)

Determinação dos WCET das tarefas
Gobillot et al. (2019), Abella et al. (2015),

Wartel et al. (2015), Mezzetti e Vardanega (2011),
Wilhelm et al. (2008)

Fonte: O autor (2020)

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Pode-se avaliar por meio dos trabalhos apresentados que o problema de tempo real

aplicado à robótica é ainda bastante aberto, carecendo de ferramentas precisas e completas. Isso

se deve ao fato que a própria aplicabilidade da teoria de tempo real ainda é bastante complexa,

pois muitas variáveis estão envolvidas, e a falta de ferramentas adequadas retroalimentam o

problema. Além disso, a própria comunidade de robótica parece, em muitos casos, desconhecer

os conceitos de STR e sua correta aplicação. Apesar disso, trabalhos recentes mostram um

avanço nas pesquisas relacionados à aplicação de STR na robótica, sendo o trabalho proposto

pertencente à esse grupo.

Ainda, a grande maioria dos trabalhos avalia o desempenho de tempo real dos sistemas

por meio da medição de latência dos serviços ou procedimentos realizados pelo sistema. Apesar

da contribuição significativa desses trabalhos, fornecendo uma análise refinada de determinadas

características, os sistemas apresentam diversas fontes de indeterminismo que interferem nos

requisitos temporais apenas quando todos os blocos da aplicação estão rodando conjuntamente.

Medir as latências dos diversos serviços de todas as ferramentas utilizadas no sistema de forma

individual para todos os cenários de aplicação é bastante inviável. Isso tornaria o projeto custoso

em termos financeiro e de tempo, senão impossível de ser completado. Além disso, a avaliação

do sistema como um todo deve ser feita na fase inicial do projeto de forma que um retrabalho

não deva ser realizado caso as ferramentas elencadas não atendam aos requisitos de tempo real
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necessários.

Acredita-se que o Hart-ROS possa fornecer um método padrão para avaliação do

desempenho de tempo real de diversos sistemas, não necessariamente aos utilizados em robótica.

Por se basear no Hartstone, um benchmark orientado à aplicação, no Hart-ROS o sistema pode

ser visto como uma caixa preta, contudo deve fornecer serviços básicos de tempo real exigidos

para que os testes sejam realizados. Isso torna a avaliação do sistema bastante rápida, mas

completa ao mesmo tempo. Os experimentos irão emular cenários de aplicação, por meio de

códigos sintéticos, que irão permitir ao desenvolvedor obter informações do desempenho de

tempo real levando-se em consideração diversos fatores encontrados no produto final.

Após a aplicação do benchmark, os desenvolvedores podem determinar se o sistema

elencado se adéqua à aplicação. Em seguida, é necessário o desenvolvimento das tarefas, a análise

de seus tempos de execução, através de ferramentas próprias, e a análise de escalonabilidade (isto

é, a verificação em tempo de projeto se todas as tarefas irão atender seus requisitos temporais ao

longo da execução do sistema). No tocante ao desenvolvimento do robô, o trabalho apresentado

diferencia-se do demais presentes na literatura, pela relativa simplicidade das ferramentas

utilizadas e a aplicação do método de análise de medição MBDTA para determinação do WCET

das tarefas. O MBDTA é uma técnica aceita no desenvolvimento de aplicações criticas, e devido

à sua menor complexidade comparada aos métodos estáticos, será utilizada como análise de

tempo. Por fim, em sistemas críticos é necessário o uso de mecanismos de tolerância a faltas

para que o sistema opere corretamente mesmo quando requisitos temporais não são atendidos.

Contudo, o trabalho se limitará ao desenvolvimento do robô e validação dos requisitos temporais

em tempo de projeto.

Nos próximos capítulos serão abordados o benchmark Hart-ROS, sua dinâmica de

avaliação de STRs e o desenvolvimento do sistema robótico controlado por meio de um sistema

embarcado de tempo real.
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4 O BENCHMARK HART-ROS

O Hart-ROS é um benchmark proposto para a utilização na etapa inicial do work-

flow apresentado no Capítulo 1, relacionado ao desenvolvimento de aplicações robóticas com

restrições de tempo, tendo por objetivo a avaliação dos recursos de tempo real da plataforma

computacional que será utilizada. Este benchmark é denominado como sendo orientado a

aplicação. Isso significa que o desempenho de tempo real é avaliado por meio de aplicações

sintéticas em execução no sistema alvo, o qual se quer avaliar. Uma aplicação sintética não

realiza nenhuma atividade prática em um robô operacional. Por outro lado, aplica o mesmo

estresse no sistema que uma aplicação rodando em um cenário real semelhante, de forma que

seja possível capturar informações deste. As aplicações sintéticas são compostas de tarefas de

tempo real. Em determinadas aplicações é executado um código sintético, sendo utilizado o

Kilo-Whetstone (CURNOW; WICHMANN, 1976; WEIDERMAN; KAMENOFF, 1992). Esse

código sintético é formado por um conjunto de instruções consideradas representativas no cál-

culo numérico científico, sendo estas ponderadas com o uso de aritmética de ponto flutuante

(o código completo é apresentado no Apêndice A). Algumas operações comuns em um robô

compreendem cálculos de cinemática inversa, planejamento de rotas, algoritmos de inteligência

artificial e filtragem de nuvem de pontos (SICILIANO; KHATIB, 2016; SIEGWART et al., 2011;

DUDEK; JENKIN, 2010). Essas operações utilizam instruções semelhantes às que formam o

Kilo-Whetstone, o tornando um código sintético representativo às aplicações robóticas.

Além disso, em grande parte dos casos, as unidades de execução da aplicação robótica

se comunicam por meio de mensagens. Para tanto, o benchmark fornece uma interface de

comunicação entre as tarefas sintéticas. Tal interface irá utilizar os serviços do sistema de

comunicação da plataforma avaliada. As mensagens das aplicações do benchmark também serão

sintéticas, ou seja, serão compostas por um conjunto de bytes sem significado, mas que irão se

tornar um carga para o sistema de comunicação, de forma que o mesmo seja avaliado.

Dessa forma, cada experimento no benchmark está relacionado com cenários que

representam aplicações práticas. Cada cenário varia de acordo com o número de tarefas, arranjo

destas, suas frequências, se há comunicação por meio de mensagens, entre outros. É executado

um experimento por vez, cada um começando com um conjunto de tarefas base que irá rodar por

um período pré-determinado, chamado de passo do experimento. Se todos os deadlines forem

atendidos, alguns parâmetros do conjunto serão aumentados e um novo passo será executado.
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Esses parâmetros dependem do experimento especifico (apresentado na seção 4.1). O experimento

finaliza quando é atingido o ponto de ruptura (breakdown point), decorrente de: deadlines não

atendidos no passo corrente ou; limitação do sistema no aumento dos parâmetros do próximo

passo (ex.: falta de memória).

Ao final de cada passo, o benchmark fornece os parâmetros das tarefas e os resultados

referentes aos tempos de resposta e deadlines. Com os resultados em mãos, é possível avaliar as

limitações do sistema para aplicações de tempo real, quando um determinado número de tarefas,

workload e frequência são atingidos. A partir disso pode-ser determinar se o sistema atinge

as necessidades de um projeto. Por exemplo, supondo-se que o ponto de ruptura foi atingido

em um cenário com 5 tarefas executando no sistema alvo, sendo o menor período de ativação

igual à 5 𝑚𝑠. Caso seja esperado um número próximo de tarefas na aplicação real, algumas com

períodos de ativação menores que 5 𝑚𝑠, então o sistema não apresenta o desempenho de tempo

real desejado.

Também, o Hart-ROS pode ser utilizado para realizar comparações entre diferentes

sistemas. Novamente, utilizando-se de exemplo, considere dois sistemas comparados em um

mesmo cenário do benchmark, onde inicia-se com 5 tarefas base, e uma utilização do processador

igual a 15%, de forma que o workload das tarefas aumente a cada passo. Ou seja, se quer avaliar

o quão bem o sistema lida com o aumento de workload de tarefas. Se em um sistema, o ponto

de ruptura é atingido com uma utilização de 57% e outro com uma utilização de 75%, o último

apresenta um melhor desempenho de tempo real quando o workload das tarefas aumenta. As

razões podem ser as mais diversas (anomalias de tempo, efeito dominó, etc.), mas não é o objetivo

do benchmark uma análise dos detalhes do sistema. Como cada sistema tem sua particularidade,

após a avaliação do desempenho de tempo real, cabe ao desenvolvedor estudar o sistema para

verificar as partes individuais que afetam a previsibilidade das tarefas na aplicação final.

No restante do capítulo serão apresentados os experimentos desenvolvidos, com suas

respectivas aplicações sintéticas e o que se busca avaliar com cada um. Logo após, será apre-

sentada a arquitetura de software do benchmark e o sistemas embarcados de estudo de caso, os

quais irão rodar os experimentos. Os resultados obtidos sobre esse sistemas serão apresentados,

discutidos e comparados. Por fim, o capítulo será finalizado com as considerações finais.
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4.1 DEFINIÇÕES DOS EXPERIMENTOS

Como levantado na seção 2.4 (pág. 49), aplicações robóticas são desenvolvidas geral-

mente por meio de abstrações semelhantes aos nós. Dessa forma, os sistemas avaliados são vistos

como nós pelo benchmark, os quais podem ser processos do SO, ou máquinas individuais. Um nó

executa um conjunto de tarefas de tempo real cujas restrições de tempo devem ser atendidas para

que o sistema atinja seus requisitos temporais. As tarefas são escalonadas por meio da política

RM (abordada na subseção 2.3.1 – pág. 43). Isso se deve ao fato de que muitos SO comerciais

tem como escalonador nativo um FPP. Como apresentado na Figura 17 (pág. 47), o RM é

relativamente simples de ser aplicado com o uso de escalonadores FPP. Quanto às tarefas que

rodam os experimentos, estas serão denominadas tarefas sintéticas, pois irão executar códigos

sintéticos, ou se comunicar por meio de mensagens sintéticas.

Quando existe execução de código, é empregado o Kilo-Whetstone Instructions

(KWI) (CURNOW; WICHMANN, 1976; WEIDERMAN; KAMENOFF, 1992). Nesse caso,

alguns parâmetros devem ser definidos, sendo a relação destes apresentado na Equação 10.

Primeiramente, a utilização 𝑈𝑖 vai retornar a quantidade de ocupação do processador pela ta-

refa sintética 𝜏𝑖. O parâmetro 𝜔𝑖 é o workload sintético da tarefa, dado em KWI por Período –

Kilo-Whetstone Instructions per Period (KWIPP) – definido através da quantidade de código

sintético executado pela tarefa por período de ativação 𝑇𝑖. A velocidade 𝜈 do processador é dada

em KWI por segundo – Kilo-Whetstone Instructions per Second (KWIPS) – cujo valor é obtido

pelo benchmark inicialmente antes de um experimento.

𝑈𝑖 =
𝜔𝑖

𝑇𝑖 · 𝜈
(10)

O benchmark fornece uma abstração de comunicação entre as tarefas sintéticas com o

paradigma Pub/Sub (TANENBAUM; Van Steen, 2007; RAJKUMAR et al., 1995), pois como

abordado na seção 2.4 (pág. 49), a comunicação entre os módulos de um robô se dá por abstrações

semelhantes a este paradigma. Nesse mecanismo, mensagens são enviadas enviadas/lidas para/de

tópicos. Tarefas que enviam mensagens para um tópico são denominadas publishers, enquanto

tarefas que recebem mensagens por meio de tópicos são denominadas subscribers. Ambos

tipos de tarefas desconhecem a existência um do outro nesse paradigma. Se o sistema possui

nativamente a implementação do mecanismo Pub/Sub, o benchmark irá basicamente utilizar a

Interface de Programação de Aplicações - Application Programming Interface (API) fornecida
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pelo sistema. Por outro lado, se o mecanismo não estiver presente, então deve ser implementado

de alguma forma pelo usuário.

Como já discutido no início do capítulo, cada aplicação sintética é um experimento

do benchmark. Os experimentos são realizados em passos de duração arbitrariamente pré-

determinada de 30 segundos. O primeiro passo contém um conjunto de tarefas base, cujos

parâmetros irão aumentar à cada passo do experimento. O experimento irá finalizar quando

ocorrer o ponto de ruptura, decorrente de deadlines não atendidos ou limitações funcionais do

sistema.

Foram desenvolvidos seis experimentos para execução pelo benchmark, representando

um cenário de aplicação cada. Os três primeiros experimentos relacionados ao domínio do

processamento são basicamente casos gerais que ocorrem em qualquer STR. São avaliados

os comportamentos do sistema quando parâmetros que afetam o escalonamento das tarefas

aumentam a cada passo (frequência, workload e número de tarefas). A qualidade do sistema

pode ser avaliada com a aplicação da Equação 3 (pág. 45). Se o conjunto de tarefas passar

no teste com base em suas utilizações, mas não no sistema avaliado, então o mesmo pode

possuir diversas fontes de indeterminismo e atrasos que impactam no atendimento dos deadlines.

Contudo, se isso ocorre em situações cujos parâmetros estão bem “apertados”, ou seja, a margem

em que a escalonabilidade do sistema não pode ser realizada é pequena, então o resultado é

justificável. Por outro lado, se o sistema perde deadlines com parâmetros que forneçam pouca

utilização das tarefas, então o sistema não é adequado para uso como STR. A aplicação das

Equação 7 e Equação 8 (pág. 46) na análise do tempo de resposta das tarefas pode ser utilizado,

se desconsiderados os jitters de liberação e tempos de bloqueio. Contudo, o teste passa a não

ser exato. Dessa forma, torna-se mais adequada a utilização do teste mais simples fornecido por

meio da Equação 3.

Os outros três experimentos são relacionados ao domínio da comunicação e foram

desenvolvidos pensando em aplicações robóticas. Nesse caso, são avaliados os comportamentos

do sistema quando parâmetros que afetam o escalonamento das mensagens aumentam a cada

passo (frequência das transações, tamanho das mensagens, etc.). Nesse último caso, além de

tarefas base, o sistema irá iniciar com um conjunto de mensagens base.

Cada experimento, com o aumento de determinados parâmetros a cada passo, aumenta

de forma mais gradativa o workload do sistema ou a carga de escalonamento. No domínio do

processamento, o workload do sistema aumenta quando a quantidade de código executado por
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intervalo de tempo pelo conjunto de tarefas aumenta. No domínio da comunicação, esse mesmo

parâmetro significa a quantidade de informação (em bytes) sendo transportada por intervalo de

tempo. Quanto à carga de escalonamento, no domínio do processamento indica a quantidade

de tarefas prontas para a execução por intervalo de tempo (seja pelo tamanho do conjunto de

tarefas e/ou pela frequência de ativação). Por outro lado, no domínio da comunicação, a carga

de escalonamento é afetada pela quantidade de mensagens por intervalo de tempo. Portanto, os

experimentos foram criados para abranger cenários de aplicação que ao mesmo tempo forcem

essas características do sistema, de forma que se obtenham resultados mais significativos.

Em todos os experimentos, o benchmark fornece medições refinadas (mais próximas

das características individuais das tarefas) de três parâmetros de cada tarefa sintética 𝜏𝑖. Pri-

meiramente, considere que durante um passo do experimento são executadas 𝑚 instâncias 𝜏𝑖,𝑘

com os respectivos tempos de resposta 𝑅𝑖,𝑘, {𝑘} = {1, 2, 3, ...,𝑚}, medidos pelo benchmark

através da diferença entre os instantes de ativação e o fim da execução de seus workloads. O

primeiro parâmetro é o Highest-Observed Response Time (HORT), que será identificado com

𝑅𝑖, assim como o WCRT, obtido através da Equação 11. Pode-se observar que quando algum

deadline for perdido, irá ocorrer 𝑅𝑖 > 𝑇𝑖. O segundo parâmetro obtido é a média dos tempos de

resposta (Average-Case Response Time (ACRT)) 𝑅𝑎𝑣𝑔
𝑖 , fornecida com o uso da Equação 12. Por

fim, o jitter de resposta 𝐽𝑅
𝑖 indica a variação entre os 𝑅𝑖,𝑘, sendo utilizada a Equação 13 para a

obtenção do valor.

𝑅𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑅𝑖,1, ...,𝑅𝑖,𝑚) (11)

𝑅𝑎𝑣𝑔
𝑖 =

1

𝑚

𝑚∑︁
𝑘=1

𝑅𝑖,𝑘 (12)

𝐽𝑅
𝑖 =

1

𝑚

𝑚∑︁
𝑘=2

|𝑅𝑖,𝑘 −𝑅𝑖,𝑘−1| (13)

Antes da execução de qualquer experimento, deve-se rodar o benchmark para obter a

velocidade 𝜈 do processador no nó (para obtenção das utilizações das tarefas – Equação 10, pág.

64). Para isso, uma tarefa sintética irá executar continuamente por um período pré-determinado,

sem interrupções. Então, 𝜈 será obtida pela razão entre a quantidade de código sintético executado

pelo período de execução. O mesmo valor pode ser utilizado em todos os experimentos.

Após a obtenção da velocidade do processador, serão executados ou os experimentos

no domínio do processamento, ou os experimentos no domínio da comunicação. Para o primeiro

caso, um nó denominado Master irá rodar o experimento selecionado, composto de 5 tarefas
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base {𝜏1, 𝜏2, 𝜏3, 𝜏4, 𝜏5}. Essa relação é representada no diagrama da Figura 21 (a). Utilizando

Weiderman e Kamenoff (1992) como referência, os parâmetros dessas tarefas são definidos

de forma que se obtenha 𝑈 ≈ 15%. Com esse valor as tarefas passam facilmente no teste de

escalonabilidade do RM. Ainda utilizando a referência mencionada, sendo definidas as mesmas

frequências de ativação desta e 𝑈𝑖 ≈ 15%/5, os workloads das tarefas foram obtidos por meio

da Equação 10.

Figura 21 – Cenários dos experimentos: (a) e (b) correspondem ao domínio do processamento,
enquanto (c) e (d) correspondem ao domínio da comunicação. O símbolo 𝜏𝑖, 𝑖 sendo
um identificador único, representa uma tarefa. Os retângulos tracejados representam
nós. Flechas representam os tópicos, sendo a ponta o lado do subscriber.
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Fonte: O autor (2020)

Também, a cada passo do experimento os parâmetros específicos são aumentados de

forma que se aumente a utilização do processador entre 2% e 3% (WEIDERMAN; KAMENOFF,

1992). Portanto, os experimentos definidos para a avaliação no domínio do processamento são:

• Experimento 1 - a cada passo, o workload de cada tarefa base aumenta 10% do seu

valor inicial. Esse experimento avalia o comportamento do sistema quando seu workload

aumenta através do aumento do workload das tarefas.

• Experimento 2 - a cada passo, a frequência de cada tarefa base aumenta 10% da sua

frequência inicial. Esse experimento avalia o comportamento do sistema quando a carga

de escalonamento do mesmo aumenta com o aumento das frequências das tarefas.

• Experimento 3 - a cada passo, uma tarefa é inserida no sistema com os mesmos parâmetros

de 𝜏3 (Figura 21 (b)). Esse experimento avalia o comportamento do sistema quando seu

workload e carga de escalonamento aumentam com o aumento do número de tarefas.
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Quando há a necessidade de avaliar o desempenho de tempo real, utilizando um me-

canismo de comunicação, o benchmark fornece três experimentos para a avaliação no domínio

da comunicação. Para isso, deve haver um nó considerado o Master e outro nó considerado o

Slave. No lado da aplicação do nó Master, os experimentos irão inicializar com um conjunto de

tarefas base do tipo publisher {𝜏𝑃1, 𝜏𝑃2, 𝜏𝑃3}, cujo objetivo é o envio de mensagens em tópicos

individuais. No lado do Slave, tarefas base do tipo subscriber {𝜏𝑆1, 𝜏𝑆2, 𝜏𝑆3} irão ficar à espera

das mensagens nos respectivos tópicos. A relação entre tarefas, tópicos e nós é representada no

diagrama da Figura 21 (c). Através de avaliação empírica, o tamanho das mensagens base foi

definido como sendo 30 KiB. O critério adotado para essa determinação foi o ajuste do tamanho

das mensagens nas plataformas utilizadas como estudo de caso, de forma que o experimento

avançasse por um período suficientemente longo (algo entre 30 minutos e uma hora). Dessa

forma, a determinação do aumento dos parâmetros nos experimentos foram definidos seguindo

esse mesmo critério. As frequências de envio das mensagens foram definidas conforme Kamenoff

e Weiderman (1991). As tarefas não contém workload, pois o objetivo desses experimentos é a

avaliação do determinismo do sistema de comunicação no envio de mensagens (e consequente-

mente na interferência no determinismo do escalonamento das tarefas que irão realizar a troca de

mensagens).

Portanto, os experimentos definidos para a avaliação no domínio da comunicação são:

• Experimento 4 - a cada passo, o tamanho das mensagens base é acrescido pelo valor base

(30 KiB). Esse experimento avalia o comportamento do sistema quando seu workload

no domínio da comunicação aumenta com o acréscimo do tamanho das mensagens. Por

existir um grande número de aplicações na robótica, também está presente uma variedade

de tipos de mensagens com tamanhos variados, dessa forma justificando um experimento

que verifique o impacto dos diferentes tamanhos.

• Experimento 5 - aumentar a cada passo as frequências das tarefas (e consequentemente do

envio de mensagens) em 10% os valores de base. Esse experimento avalia o comportamento

do sistema quando a carga de escalonamento no domínio da comunicação aumenta com

o aumento da frequência de envio de mensagens. Com uma justificativa semelhante

ao Experimento 4, as diversas aplicações da robótica exigem frequências variadas. Por

exemplo, sensores podem enviar amostras que variam na faixa dos Hz aos kHz.

• Experimento 6 - uma tarefa com os mesmos parâmetros de 𝜏𝑆2 é inserida no Slave a cada



69

passo (Figura 21 (d)). Esse experimento avalia o comportamento do sistema quando a

carga de escalonamento no domínio da comunicação aumenta com o aumento do número

de subscribers lendo do mesmo tópico. Esse é um comportamento comum na robótica,

quando vários nós leem o valor enviado por um mesmo sensor.

4.2 ARQUITETURA DO SOFTWARE

O benchmark foi projetado por meio de camadas de API como apresentado na Figura 22.

Cada camada utiliza os serviços da camada adjacente abaixo. A camada de software mais alta

é a Hart-ROS Application, contendo a implementação das aplicações sintéticas que irão rodar

como experimentos. As aplicações necessitam serviços básicos de tempo real, tais como criação

de tarefas e comunicação por meio do paradigma Pub/Sub, disponibilizados através da Real-

Time API. Essa última é basicamente uma “casca” (wrapper) para os serviços do sistema alvo,

indicado como System API. A criação da Real-Time API se justifica por tornar o benchmark

mais portável em diferentes arquiteturas.

Figura 22 – As camadas de API presentes no benchmark Hart-ROS.

Hart-ROS Application

Real-time API

System API

Fonte: O autor (2020)

Em cada nó - Master e Slave - uma tarefa especifica é utilizada para gerenciar os

experimentos: 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 no Master e; 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 no Slave. O “man” no subscrito indica management

(gerenciamento do inglês). As tarefas sintéticas irão rodar a aplicação e serão controladas

pelas tarefas de gerenciamento, contendo maior prioridade. Nos experimentos no domínio da

comunicação, 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 e 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 devem se comunicar em tópicos específicos, como apresentado na

Figura 23.

Na Figura 24 é apresentado um diagrama de classes Unified Modeling Language

(UML) simplificado referente às camadas Hart-ROS Application e Real-Time API da Fi-

gura 22, ambas implementadas na linguagem C++. O HartROS, assim como suas subclas-

ses HartROSMaster e HartROSSlave são as classes de mais alto nível, significando que

seus métodos têm a implementação da camada Hart-ROS Application. O nó Master irá pos-

suir uma instância da classe HartROSMaster e o nó Slave irá possuir uma instância da
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Figura 23 – Um diagrama representando a interação entre as tarefas de gerenciamento do nó
Master (𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛) e do nó Slave (𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛). As flechas indicam tópicos. No tópico “mas-
terSlave”, 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 é o publisher e 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 é o subscriber. Já no tópico “slaveMaster”,
𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 é o publisher e 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 é o subscriber. Seja 𝑖 ∈ {1, 2, 3, ...}, 𝜏𝑃𝑖 indica as tarefas
publisher e 𝜏𝑆𝑖 indica as tarefas subscriber.

“masterSlave”

����

�

		���

Master

		���

…

		���

Slave

		���

…

“slaveMaster”

����

�

Fonte: O autor (2020)

classe HartROSSlave. As classes no mesmo namespace do C++ denominado RealTime,

apresentado na Figura 24, são relacionados com a camada Real-Time API.

Figura 24 – Um diagrama de classes UML simplificado, contendo a maioria das classes utiliza-
das no Hart-ROS. Os retângulos nomeados “RealTime” e “Communic” indicam na-
mespaces da linguagem C++. Como as classes HartROSMaster e HartROSSlave
possuem interface similar com as outras classes, foi utilizado um mesmo bloco para
representação de ambas.
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Fonte: O autor (2020)

A classe Task possui os métodos básicos para criação, atribuição de prioridade, des-
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truição, entre outras operações sobre tarefas. Os objetos Signal são utilizados para notificar

eventos entre tarefas em um mesmo nó. A “RealTime Subsystem” é uma API sem classes, estando

relacionada com serviços de tempo real.

O namespace Communic e sua parcela “Communication Subsystem” estão relacionados

com classes e serviços para comunicação de tempo real entre tarefas por meio do mecanismo

Pub/Sub. Como observado, cada tópico está relacionado a um objeto, e pode conter zero ou

mais instâncias de Publisher e Subscriber. O uso da classe Topic não é necessária

se o sistema possuir o paradigma Pub/Sub nativamente. Dessa forma, apenas as instâncias de

Publisher e Subscriber irão existir na aplicação Hart-ROS.

A classe HartTask, juntamente com HartROS e suas subclasses, constituem a ca-

mada Hart-ROS Application no modelo apresentado na Figura 22. Essa classe disponibiliza

uma abstração mais especifica para representar as tarefas sintéticas do que simplesmente utilizar

a classe Task. Como pode ser observado na Figura 25, um objeto HartTask consiste de

uma tarefa (um objeto Task), um Signal, um Publisher ou um Subscriber. Note que

HartTask não herda de Task, mas é composto dele. O objeto Signal tem por objetivo

sinalizar às tarefas sintéticas o instante de suas primeiras ativações, de forma que todas ativem

ao mesmo tempo. Nos experimentos com comunicação, as instancias de HartTask no Master

terão um Publisher cada, para envio de mensagens. Por outro lado, os objetos HartTask

no Slave terão uma instância de Subscriber cada para o recebimento de mensagens.

Figura 25 – Um diagrama de classes UML simplificado, relacionado à classe HartTask. Uma
instância de HartTask contém um objeto Task para a execução do código sintético,
e recebe um sinal por meio de seu objeto Signal que indica a ativação da primeira
instância da tarefa. Se um experimento no domínio da comunicação é selecionado,
então uma instância de Publisher ou Subscriber é criada.

HartTask

RealTime

Communic

Publisher

Subscriber

Signal Task

1

1

1

1

Fonte: O autor (2020)

Na Figura 26 é apresentado um diagrama UML de máquina de estados da camada
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Hart-ROS Application. O estado inicial é o pedido de experimento para o usuário, realizado

no nó Master. Após a escolha do experimento, são configurados os primeiros parâmetros de

inicialização do mesmo. Se um experimento do domínio do processamento é elencado pelo

usuário, então o estado seguinte será “Start Uniprocessor Experiment”. Nesse caso, as tarefas

base serão inicializadas e sincronizadas com o uso do objeto Signal (Figura 24), de forma que a

ativação inicial de todas as tarefas ocorra em um mesmo instante de tempo. Após a sincronização,
𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 irá entrar em um estado suspenso pelo período do passo do experimento. Quando o

passo for finalizado, um relatório é gerado e enviado à saída padrão do sistema. Se o ponto de

ruptura for atingido, o experimento irá finalizar. Caso contrário, os parâmetros das tarefas serão

atualizados de acordo com o experimento e serão executadas novamente em outro passo.

Figura 26 – Máquina de estados em UML do benchmark Hart-ROS.
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Fonte: O autor (2020)

Se um experimento no domínio da comunicação for elencado, o sistema irá entrar no

estado “Start Distributed Experiment”. Nesse caso, o nó Slave deve esperar pela requisição do

Master para inicializar os parâmetros do experimento. As tarefas de gerenciamento 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 e
𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 irão se comunicar por meio de handshake. Após as tarefas em ambos os nós estiverem sido

inicializadas e sincronizadas, as tarefas de gerenciamento irão suspender-se e o experimento será

executado. O ciclo torna-se semelhante ao domínio do processamento: se o ponto de ruptura for

atingido em qualquer nó, o experimento finaliza após o termino do passo; do contrário, as tarefas

serão atualizadas e um novo passo será realizado. Entre cada passo, os nós irão se comunicar por
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meio das tarefas de gerenciamento para controle do experimento.

O diagrama de máquina de estados em UML de uma tarefa sintética genérica 𝜏𝑖 é

apresentada na Figura 27. Uma tarefa inicia no estado “Wait for Signal”, saindo deste quando

todas as outras tarefas sintéticas estiverem prontas para a execução e for sua vez de utilizar o

processador. Todas as tarefas estarão juntas nesse estado inicial à espera de um sinal pela tarefa

de gerenciamento.

Nos experimentos relacionados ao domínio do processamento, cada tarefa será atribuída

a um workload sintético. Por outro lado, como não haverá comunicação nesse caso, essas tarefas

nunca irão entrar nos estados “Receive Message” e “Send Message” (“no message”, como

indicado nas condições de guarda do diagrama). Nos experimentos relacionados ao domínio da

comunicação, as tarefas não contêm workload sintético, mas irão receber ou enviar mensagens,

conforme for um publisher ou um subscriber.

Figura 27 – Máquina de estados em UML de uma tarefa sintética no benchmark Hart-ROS.
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Fonte: O autor (2020)

Após a tarefa sair do estado “Workload State” na Figura 27, são realizados os cálculos

das medições refinadas. O tempo de resposta 𝑅𝑖,𝑘 da instância atual 𝜏𝑖,𝑘 é obtido pela diferença

entre o instante em que a tarefa vai para o estado “Get Response Time” e o instante de ativação.

No mesmo estado, o valor obtido é inserido em um somatório para o cálculo da Equação 12 e

avaliado para determinação de 𝑅𝑖 (Equação 11). Logo após, no estado “Get Response Jitter”,
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𝑅𝑖,𝑘 é inserido em outro somatório para determinação de 𝐽𝑅
𝑖 (Equação 13).

No estado “Calculate Next Activation Time” é calculado o próximo instante de ativação,

com base na ativação anterior e o período da tarefa. Após sair desse estado, caso um sinal de

parada tenha sido enviado pela tarefa de gerenciamento, então 𝜏𝑖 irá realizar o cálculo final

de 𝑅𝑎𝑣𝑔
𝑖 e 𝐽𝑅

𝑖 para o passo, e após finalizará sua execução. Caso contrário, 𝜏𝑖 irá calcular o

número de deadlines alcançados, perdidos e pulados (o significado desse último é apresentado

na subseção 4.3.3), baseando-se no próximo período de ativação e no tempo atual. Mesmo na

perda de deadline, a tarefa irá continuar executando até o final do passo. Finalmente, a tarefa irá

entrar em um estado suspenso até a próxima ativação, assim outras tarefas de menor prioridade

poderão executar. É importante apontar que o tempo é calculado por meio da Real-Time API,

disponibilizado pelo usuário através de algum serviço do sistema alvo.

No Apêndice B são apresentados diagramas de sequência UML, caso o leitor mais

interessado deseje entender de forma mais detalhada o funcionamento do software.

4.3 PLATAFORMAS DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA AVALIAÇÃO

Como objetos de estudo de caso do benchmark, foram utilizadas duas plataformas de

desenvolvimento em sistemas embarcados. Uma delas é o bem conhecido Raspberry PiTM 3

Model B (RPi3), uma placa que contém como processador principal um System-on-Chip (SoC)

projetado para aplicações que utilizam GPOS (Figura 28 (a)). A segunda placa é a plataforma

NXP® FRDM-K22F, utilizada para aplicações com MCU (Figura 28 (b)). No restante da seção,

serão apresentados alguns detalhes sobre cada um e como o benchmark será aplicado.

4.3.1 Configurações do Raspberry Pi 3

O RPi3 é uma plataforma para desenvolvimento de protótipos de sistemas embarcados

em aplicações de propósito geral. Dessa forma, pode ser aplicado nos mais diversos produtos,

incluindo de entretenimento, eletromédicos, automação industrial e robótica. Sua principal

unidade de processamento é um SoC Broadcom® BCM2837, possuindo um cluster quad-core

ARM® Cortex® A53. Os núcleos rodam sobre um clock de 1.2 GHz.

Nesse tipo de sistema é requisito o uso de memórias externas para armazenamento de

programas e dados. Para armazenamento permanente de informação é necessário um cartão

micro SD removível (no trabalho foi utilizado um com capacidade de 8 GB). O programa
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Figura 28 – Plataformas de desenvolvimento em sistemas embarcados utilizadas como estudo de
caso do benchmark Hart-ROS: (a) Raspberry PiTM 3 Model B; (b) NXP® FRDM-
K22F.

(a) (b)

Fonte: O autor (2020)

é geralmente um GPOS (ex.: Linux) e as aplicações do sistema. Toda a informação para a

execução no processador é carregada do cartão SD ao chip de Memória de Acesso Randômico -

Random-Access Memory (RAM) com capacidade de 1 GB.

A placa possui características básicas, tais como pinos do tipo General-Purpouse

Input/Output (GPIO), assim como outros componentes presentes em MCU – SPI, I2C, I2S, PWM

e UART. A placa também possui periféricos mais complexos geralmente não presentes em

MCU: HDMI e; interfaces MIPI® DSI e MIPI® CSI para displays e câmeras de alta resolução,

respectivamente.

Dessa forma, processadores de propósito geral, tal como o presente no RPi3, tem a

velocidade de processamento necessária para criação de Interface Gráfica - Graphical User

Interface (GUI) robusta que forneça uma experiência mais completa ao usuário. Adicionalmente,

o sistema de memórias possui maior capacidade de armazenamento que em MCU, permitindo

códigos mais complexos e um número maior de dados. Dito isto, o RPi3 cobre aplicações que

não são possíveis em MCU simples, tais como Unmanned Aerial Vehicle (UAV) com cameras de

alta resolução, visão computacional, entre outros.

A maior parcela dos GPOS com suporte para o RPi3 são distribuições Linux. Como

o Linux ainda não fornece um kernel com serviços para aplicações de tempo real do tipo

hard, alguma modificação no kernel ou a aplicação de um patch é necessária. Um dos diversos

modos para tornar o uso do Linux mais previsível é com a aplicação de um co-kernel de tempo

real (STANKOVIC; RAJKUMAR, 2004; YAGHMOUR et al., 2008). Este é basicamente um

RTOS rodando lado a lado com o Linux. Na verdade, o Linux é visto como uma tarefa de menor
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prioridade pelo co-kernel, executando apenas quando nenhuma outra tarefa de tempo real estiver

pronta.

No trabalho atual, foi utilizada a distribuição Linux Ubuntu Mate Xenial, acoplada com

o co-kernel Xenomai versão 3.0.2, ambos livres de custos, mas com suas licenças especificas.

As tarefas no Xenomai são criadas em processos Linux, podendo ser criadas quantas tarefas o

sistema suportar em um único processo. No momento em que uma tarefa for disparada em um

processo, o Linux será preemptado por uma camada de software denominada Adeos e voltará

à execução apenas quando nenhuma outra tarefa de tempo real estiver pronta. Essas tarefas

podem comunicar-se com outros processos do Linux (ex.: GUI), mas esses serviços não serão

determinísticos. Quando a comunicação entre tarefas e periféricos é necessária, a interface

Real-Time Driver Model (RTDM) (KISZKA, 2005) deve ser utilizada para criação do driver de

forma que se garanta a previsibilidade temporal.

O Xenomai fornece serviços para gerenciamento de tarefas de tempo real e um escalo-

nador FPP, de forma que o RM seja aplicado no benchmark. Contudo, assim como em muitos

RTOS, o Xenomai não fornece um mecanismo Pub/Sub nativamente. Dessa forma, foi necessária

sua implementação.

Para medição do tempo no benchmark, é fornecida à camada Real-Time API, os serviços

de temporização do Xenomai. Manteve-se a resolução padrão de configuração de 1 𝑛𝑠.

Ambas as classes de experimentos, domínios do processamento e comunicação, são

realizadas apenas dentro do SoC do RPi3. Para os experimentos do domínio do processamento,

todas as tarefas são escalonadas apenas em um núcleo do SoC. Os parâmetros das tarefas base

são sumarizados na Tabela 3. O nó Master é basicamente um processo que irá inicializar nesse

núcleo e criar a tarefa de gerenciamento, esta por sua vez irá iniciar o experimento com base no

pedido do usuário pelo terminal.

Tabela 3 – Propriedades das tarefas base nos experimentos relacionados ao domínio do processamento no
Raspberry Pi 3.

Tarefa
Frequência

(Hertz)
Período

(ms)
Workload
(KWIPP)

Utilização do Processador
(%)

𝜏1 6 166,66 2100 2,76
𝜏2 10 100 1260 2,76
𝜏3 14 71,43 900 2,76
𝜏4 30 33,33 420 2,76
𝜏5 63 15,90 200 2,76

Fonte: O autor (2020)

Para os experimentos no domínio da comunicação é avaliada a troca de mensagens entre



77

os núcleos por meio do mecanismo de IPC fornecido pelo Xenomai, utilizando o paradigma

Pub/Sub. Para tanto, foi realizado o particionamento do núcleos (CARPENTER et al., 2004)

utilizando a ferramenta taskset do Linux: um núcleo para o Master e outro para o Slave.

A implementação do mecanismo Pub/Sub por meio de IPC foi realizada diretamente na

camada Real-Time API apresentada na Figura 22 (pág. 69). A comunicação por IPC entre tarafas

é feita por meio de troca de mensagens com o uso de filas (queues) do Xenomai, que garantem

acesso atômico e um mecanismo de PIP. Nesse caso, um tópico 𝑘 fica relacionado com uma

única fila no sistema e uma tarefa de guarda (gatekeeper) denominada 𝜏 𝑘𝐺 em cada executável.

Esse tipo de tarefa possui maior prioridade entre as outras tarefas do benchmark, controlando o

acesso de envio de mensagens. Todo envio é feito pelos publishers, que realizam a copia dos

dados da mensagem na fila do tópico 𝑘 através da função memcpy da linguagem C (Figura 29

(a)). Após isso, cada 𝜏 𝑘𝐺 copia a mensagem da fila do tópico 𝑘 para as filas individuais de cada

subscriber, relacionados aos seus respectivos executáveis (Figura 30). Esses subscribers podem

ler a mensagem a qualquer hora quando obtiverem o direito de utilização do processador, pois

estará salva em suas filas próprias (Figura 29 (b)).

Figura 29 – Diagramas representando (a) envio e (b) recepção de mensagens.
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Fonte: O autor (2020)

Os parâmetros das tarefas base para os experimentos relacionados ao domínio da

comunicação são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Propriedades das tarefas base nos experimentos relacionados ao domínio do comunicação no
Raspberry Pi 3.

Tarefa Frequência (Hertz) Período (ms) Tamanho da Mensagem
𝜏𝑃1 - 𝜏𝑆1 3 333,33 30 KiB
𝜏𝑃2 - 𝜏𝑆2 5 200,00 30 KiB
𝜏𝑃3 - 𝜏𝑆3 7 142,85 30 KiB

Fonte: O autor (2020)
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Figura 30 – Diagrama representativo do processo de copia da mensagem do tópico k para as filas
dos subscribers, através da tarefa de guarda (gatekeeper) 𝜏𝑘𝐺.
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Fonte: O autor (2020)

4.3.2 Configurações do FRDM-K22F

O FRDM-K22F é uma placa de prototipagem utilizada no desenvolvimento com MCU.

É composto por um MCU Kinetis® MK22FN512VLH12® com um núcleo ARM® Cortex® M4

que roda a uma frequência de até 120 MHz. Possui também uma unidade de ponto flutuante e

um módulo de Processamento Digital de Sinais - Digital Signal Processing (DSP).

O sistema de memórias é interno ao chip, sendo suas unidades interligadas por um

barramento Harvard. A memória de programa é do tipo flash com capacidade de 512 KB,

enquanto a memória de dados é do tipo Static Random-Access Memory (SRAM) com capacidade

de 128 KB.

O programa pode ser um firmware feito sem o suporte de um SO (projeto baremetal),

ou pode ser utilizado um RTOS. Além disso, possui uma diversidade de periféricos internos ao

chip.

Semelhante ao RPi3, o FRDM-K22F foi pensado para aplicações de propósito geral.

Contudo, à primeira vista, este é melhor aplicável para projetos com STR do que aquele. Uma

das razões é que o hardware é menos complexo e, dessa forma, possui um número menor de

fontes de indeterminismo. Além disso, a programação é mais próxima do hardware (assim como

em outros MCU), resultado em um desenvolvedor que possui maior conhecimento das fontes de

indeterminismo do sistema na maior parte dos casos.

Embora sua velocidade de processamento seja menor se comparada a um SoC seme-

lhante ao do RPi3, o MCU do FRDM-K22F irá apresentar um menor consumo de potência.

Características como “Modos de Baixa Potência” podem colocar o sistema em um estado de

baixo consumo energético quando o processador não estiver utilizando determinados compo-
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nentes. Adicionalmente, a menor capacidade de memória é compensada pela integração em um

único chip - dessa forma, não é necessário um hardware extra para acomodar memória.

Ainda, o custo de um MCU semelhante ao presente no FRDM-K22F é menor se

comparado a um SoC semelhante ao do RPi3. Portanto, MCU em geral são melhor aplicáveis em

enxames de robôs, onde muitos robôs independentes necessitam baixa complexidade e consumo

de potência. Por fim, se a aplicação robótica não demanda poder de processamento e capacidade

de armazenamento relativamente altos, um MCU irá ser a melhor solução na maioria dos casos.

Vale notar que, embora pela descrição de seu hardware, o MCU do FRDM-K22F apre-

sente menos fontes de indeterminismo que o SoC do RPi3, mecanismos como pipeline, inserem

tempos de operações imprevisíveis no sistema. Outros fatores que podem inserir indeterminismo

no sistema também, advém do domínio do software, ex.: biblioteca do MCU, RTOS, etc.

No presente trabalho foi utilizado o FreeRTOSTM versão 9.0.0 no MCU do FRDM-

K22F, como RTOS do sistema. O porte do sistema é fornecido pela NXP® no Ambiente de

Desenvolvimento Integrado - Integrated Development Environment (IDE) MCUXpresso versão

11.0.0. A toolchain utilizada foi o gcc v. 8-2018-q4-major, com a biblioteca C NewlibNano. A

comunicação com os periféricos é realizada diretamente por meio de registradores, como em

qualquer outro projeto baremetal.

Assim como o Xenomai no RPi3, o FreeRTOS fornece serviços de gerenciamento de

tarefas e um escalonador FPP para a aplicação do RM no benchmark. Como o MCU não é

multicore, em contrapartida ao realizado no RPi3, foram realizados apenas os experimentos

no domínio do processamento. Então, comparações entre as duas plataformas serão realizadas

apenas sobre esse domínio.

Para medição do tempo no benchmark, é fornecida à camada Real-Time API, o serviço

do FreeRTOS que retorna a contagem de ticks do escalonador, com resolução de 5 𝑚𝑠. Embora

pudesse ter sido ajustada uma resolução menor, se resolveu manter esse valor que é definido por

padrão.

Os parâmetros das tarefas base para os experimentos relacionados ao domínio do

processamento no FRDM-K22F são apresentados na Tabela 5.

4.3.3 Resultados da Plataforma Raspberry Pi 3

Os resultados gerais obtidos dos experimentos no ponto de ruptura sobre o RPi3 estão

apresentados nas Tabela 6 e Tabela 7. Na primeira estão presentes os resultados obtidos dos
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Tabela 5 – Propriedades das tarefas base nos experimentos relacionados ao domínio do processamento no
FRDM-K22F.

Tarefa
Frequência

(Hertz)
Período

(ms)
Workload
(KWIPP)

Utilização do Processador
(%)

𝜏1 6 166,66 18 2,87
𝜏2 10 100 11 2,93
𝜏3 14 71,43 8 2,98
𝜏4 30 33,33 3 2,39
𝜏5 63 15,90 1 1,68

Fonte: O autor (2020)

experimentos relacionados ao domínio do processamento. Em “No do Teste”, indica-se o número

do teste quando ocorreu o ponto de ruptura. Em “Deadlines Atendidos” estão indicados o

número total de deadlines atendidos por todas as tarefas no teste. Em “Deadlines Perdidos”

estão presentes os números totais de deadlines perdidos por instâncias que iniciaram suas

execuções. Em “Deadlines Pulados”, indicam-se quantos deadlines foram pulados, pois quando

uma instância perde seus deadline, entrando nos períodos de ativação das instâncias seguintes,

estas não serão mais criadas (serão puladas). Finalmente, são apresentados os valores de utilização

do processador na última coluna.

Tabela 6 – Resultados obtidos dos experimentos relacionados ao domínio do processamento durante o ponto
de ruptura no Raspberry Pi 3.

Exp.
No do
Teste

Deadlines
Atendidos

Deadlines
Perdidos

Deadlines
Pulados

Utilização do
Processador

1 50 3655 19 38 82,89%
2 49 21953 14 28 81,51%
3 28 14223 16 32 88,42%

Fonte: O autor (2020)

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados obtidos dos experimentos relacionados ao

domínio da comunicação. Seus campos são semelhantes ao da Tabela 6, exceto pela ausência de

um campo para a utilização do processador (já que o objetivo agora é a análise da comunicação)

e a presença de campos individuais para os números de deadlines atendidos em cada nó. Ainda,

os deadlines perdidos e pulados ocorrem apenas no Slave (sendo relacionados aos deadlines das

mensagens).

Observando a Tabela 6, para todos os experimentos do domínio do processamento, os

resultados de deadlines perdidos correspondem às tarefas de menor prioridade. Como cada umas

destas tem sua execução postergada até que não hajam tarefas de maior prioridade prontas, os

resultados são consistentes do que se espera em um escalonamento RM. Ademais, para este
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Tabela 7 – Resultados obtidos dos experimentos relacionados ao domínio da comunicação durante o ponto
de ruptura no Raspberry Pi 3.

Exp.
No do
Teste

Deadlines Atendidos
(Master)

Deadlines Atendidos
(Slave)

Deadlines
Perdidos

Deadlines
Pulados

4 58 2477 2475 1 2
5 151 25221 25219 1 2
6 54 2509 24822 0 0

Fonte: O autor (2020)

escalonamento, independentemente do workload e da frequência das tarefas: o escalonamento

de tempo real é garantido em tempo de projeto para cinco tarefas apenas se a utilização do

processador for menor que 74.35% (Equação 3, pág. 45). Dito isto, para todos os experimentos,

as tarefas passam no teste da Equação 3 por uma grande margem, seja com o aumento do

workload, frequência ou número de tarefas. Portanto, o sistema apresenta bom desempenho de

tempo real para todos os cenários propostos relacionados ao domínio do processamento.

Nos experimentos relacionados ao domínio da comunicação, cujos resultados estão

presentes na Tabela 7, é apresentado um comportamento diferente dos experimentos relacionados

ao domínio do processamento: os deadlines são perdidos pelas tarefas de maior prioridade,

ao invés das menos prioritárias. Na implementação do sistema de comunicação (apresentada

na subseção 4.3.1 - ver Figura 29 e Figura 30), todas as tarefas no núcleo terão sua execução

postergada no envio de mensagens, pois as tarefas de guarda – com maior prioridade no sistema –

irão ser ativadas. Isso irá causar um maior impacto nas tarefas mais prioritárias, pois possuem

períodos de ativação menores. A latência de bloqueio nessas tarefas irá aumentar seus tempos de

resposta, podendo exceder seus deadlines.

Apesar disso, os resultados apresentados confirmam um bom desempenho de tempo

real do sistema. No Experimento 4, o tamanho das mensagens no ponto de ruptura é próximo

dos 2 MB. Dessa forma, o sistema apresenta uma previsibilidade de tempo (tarefas completando

antes de seus deadlines) antes de 2 MB. Isso envolve um grande número de aplicação na robótica,

tais como odometria por encoders, desvio de obstáculos por sensores ultrassônicos e muitos

outros que não utilizam quantidade massiva de dados na transação de mensagens.

No Experimento 5, a tarefa mais prioritária alcança uma frequência próxima dos 3

kHz, o que abrange grande parte das aplicações em robótica (SICILIANO; KHATIB, 2016;

SIEGWART et al., 2011; DUDEK; JENKIN, 2010).

Nota-se que no Experimento 6 o número máximo de tarefas criadas do Slave foi 58.

Dessa forma, o sistema atingiu o ponto de ruptura por falta de memória, e não por perda
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de deadlines. Note que a memória virtual não é utilizada aqui, pois insere imprevisibilidade

temporal. Dessa forma, apenas a memória principal de 1 GB é utilizada. Embora seja uma

quantidade relativamente grande de memória para sistemas embarcados, a implementação de

filas individuais para cada publisher e subscriber do experimento, necessita um uso de memória

elevado. Considerou-se esse método de implementação mais fácil de controlar, de forma que

as filas individuais não sejam corrompidas por acessos compartilhados (tais como no uso

de ponteiros inteligentes do C++.) Apesar disso, esse número é bastante expressivo para um

sistema embarcado rodando em uma aplicação robótica, já que cada tarefa está em muitos casos

relacionada com o tratamento de informação de um periférico.

Portanto, o sistema apresenta um desempenho de tempo real considerável nos cenários

impostos relacionados ao domínio da comunicação.

Nas Figura 31 à Figura 35 são apresentados os gráficos das medições refinadas através

dos testes do Experimento 1, relacionados ao domínio do processamento, em cada uma das

tarefas sintéticas. Nestes, estão presentes as curvas com valores de HORT 𝑅𝑖, ACRT 𝑅𝑎𝑣𝑔
𝑖 e os

jitters de resposta 𝐽𝑅
𝑖 . Note que os gráficos apresentam escalas distintas a fim de representar

adequadamente a relação entre estes três parâmetros em cada tarefa.

Começando pela tarefa menos prioritária 𝜏1, na Figura 31 pode ser observado que

à medida que o workload da tarefa aumenta, seus HORT e ACRT seguem uma tendencia

exponencial. O jitter de resposta tem um crescimento muito menor, indicando que as variações

entre os tempos de resposta não se tornam tão significativas.

Figura 31 – Medições refinadas na tarefa 𝜏1 através do Experimento 1 no Raspberry Pi 3.
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Fonte: O autor (2020)

Nota-se na Figura 32, relacionada à tarefa 𝜏2, mais prioritária que 𝜏1, que o crescimento

dos tempos de resposta parecem seguir uma tendencia exponencial também, mas com uma

inclinação bem menor.

Observando as Figura 33, Figura 34 e Figura 35, nota-se que as tarefas seguem tenden-
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Figura 32 – Medições refinadas na tarefa 𝜏2 através do Experimento 1 no Raspberry Pi 3.
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Fonte: O autor (2020)

cias mais lineares. Como pode ser observado, todos os tempos de resposta aumentam à medida

que o experimento avança, pois os workloads das tarefas aumentam. Por outro lado, quanto mais

prioritária é a tarefa, menor o seu tempo de resposta. No começo todos os jitters são pequenos,

porém nas tarefas menos prioritárias esses parâmetros vão aumentando com o avanço dos passos.

Quanto menos prioritária é a tarefa, maior a velocidade de aumento do seu tempo de

resposta ao longo do experimento. A provável causa é o impacto sofrido pelas interferências das

tarefas com maior prioridade, que também aumentam seus workloads. Apesar disso, esse é o

comportamento esperado em um sistema sob o escalonamento RM.

Figura 33 – Medições refinadas na tarefa 𝜏3 através do Experimento 1 no Raspberry Pi 3.
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Fonte: O autor (2020)

Como esperado, a tarefa mais prioritária 𝜏5 (Figura 35) tem o menor jitter, que se

mantém ao longo do experimento. Isso ocorre, pois ela não é preemptada por nenhuma outra

tarefa. Ainda para essa tarefa, seus ACRT são muito próximos de seus HORT. Essa é uma

indicação do alto grau de previsibilidade do sistema (AXER et al., 2014).

Em relação ao Experimento 2, nas Figura 36, Figura 37 e Figura 38 são apresentados

os resultados refinados das tarefas menos prioritárias 𝜏1, 𝜏2 e 𝜏3, respectivamente. Nota-se que

a tendência das curvas de HORT é de crescimento ao longo dos testes, devido ao aumento das

frequências, embora seja menos proeminente do que no Experimento 1. Esse é um comporta-
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Figura 34 – Medições refinadas na tarefa 𝜏4 através do Experimento 1 no Raspberry Pi 3.
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Fonte: O autor (2020)

Figura 35 – Medições refinadas na tarefa 𝜏5 através do Experimento 1 no Raspberry Pi 3.
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mento esperado, pois o workload do sistema aumenta também.

Figura 36 – Medições refinadas na tarefa 𝜏1 através do Experimento 2 no Raspberry Pi 3.
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Fonte: O autor (2020)

Nas Figura 39 e Figura 40 são apresentados os resultados relativos às tarefas mais

prioritárias 𝜏4 e 𝜏5 no Experimento 2, respectivamente. Seus HORT permanecem basicamente

constantes ao longo do experimento. Note aqui um perfil bastante oscilatório entre os tempos

médios de reposta e jitters da tarefa 𝜏4. Isso ocorre de forma menos acentuada também nas

tarefas menos prioritárias. A provável razão desse comportamento é pelo fato de que em certos

passos, as frequências entre algumas tarefas tornam-se harmônicas (seus períodos de ativação
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Figura 37 – Medições refinadas na tarefa 𝜏2 através do Experimento 2 no Raspberry Pi 3.
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Figura 38 – Medições refinadas na tarefa 𝜏3 através do Experimento 2 no Raspberry Pi 3.
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são múltiplos entre si). Nesses casos, os tempos de resposta acabam por serem menores em

grande parte do tempo, apresentando tempos médios mais encurtados se comparados aos testes

com tarefas não harmônicas.

Figura 39 – Medições refinadas na tarefa 𝜏4 através do Experimento 2 no Raspberry Pi 3.
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Para 𝜏5, seus ACRT e jitters permanecem praticamente constantes também. Isso ocorre

porque apenas sua frequência está aumentando, mas seu workload próprio permanece o mesmo.

Portanto, o sistema lida bem com o aumento da carga de escalonamento no domínio do processa-
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Figura 40 – Medições refinadas na tarefa 𝜏5 através do Experimento 2 no Raspberry Pi 3.
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mento.

Para o Experimento 3, o gráfico da Figura 41 é apresentado de forma diferente a dos

experimentos anteriores. Pode ser observado o impacto nos HORT das tarefas base com o

aumento de tarefas no sistema. Como apresentado na seção 4.1, as tarefas inseridas a cada passo

no experimento possuem os mesmos parâmetros da tarefa de prioridade média 𝜏3. As curvas

paras as tarefas de mais alta prioridade, 𝜏4 e 𝜏5 não são apresentadas, pois são muito pouco

impactadas com a inserção de novas tarefas, e dessa forma são imperceptíveis no gráfico. O

HORT de 𝜏3 é o menos impactado se comparado às suas “copias” inseridas no sistema, pois o

Xenomai é configurado para gerenciar as tarefas de mesma prioridade com a política First-In

First-Out (FIFO). Como 𝜏3 é a primeira criada em cada passo, ele entra na fila de prontos antes

de suas “copias”.

Figura 41 – Os highest-observed response times das tarefas base {𝜏1, 𝜏2, 𝜏3} através do Experi-
mento 3 no Raspberry Pi 3.
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Na Figura 42 estão presentes os resultados das medições refinadas no Experimento 4,

relacionado ao domínio da comunicação. Os valores são referentes aos tempos de respostas das

mensagens, isto é, dos tempos de respostas das tarefas subscribers.

Como ocorre no domínio do processamento, com o aumento do workload (tamanho



87

Figura 42 – Resultados das medições refinadas nas tarefas base {𝜏𝑖} = {𝜏𝑆1, 𝜏𝑆2, 𝜏𝑆3} (e suas res-
pectivas mensagens), relacionados ao Experimento 4 no Raspberry Pi 3. Nas curvas
estão presentes os valores de highest-observed response time 𝑅𝑖, average-case response
time 𝑅𝑖−𝑎𝑣𝑔 e os jitters de resposta 𝐽𝑖.
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das mensagens) no Experimento 4, os tempos de resposta das mensagens se tornam maiores

nas tarefas menos prioritárias. Por outro lado, a lacuna entre HORT e ACRT de todas as tarefas

aumenta, com o aumento do tamanho das mensagens. Isso ocorre devido à execução do sistema

de comunicação durante a transação de mensagens em cada núcleo, inserindo diferentes tempos

de latência. Dessa forma, mesmo para as tarefas mais prioritárias, existe uma grande diferença

entre HORT e ACRT. Note que nessas tarefas, o jitter é baixo apesar dessa diferença. Isso se

deve ao fato que o HORT ocorre com bem menos frequência nesse caso. Apesar do exposto, o

HORT de todas as tarefas seguem uma tendência linear, um comportamento determinístico.

Na Figura 43, os parâmetros de tempo relativos ao Experimento 5 são apresentados em
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escala logarítmica, pois há uma grande disparidade entre o HORT e os outros dois parâmetros.

Figura 43 – Resultados das medições refinadas nas tarefas base {𝜏𝑖} = {𝜏𝑆1, 𝜏𝑆2, 𝜏𝑆3} (e suas res-
pectivas mensagens), relacionados ao Experimento 5 no Raspberry Pi 3. Nas curvas
estão presentes os valores de highest-observed response time 𝑅𝑖, average-case response
time 𝑅𝑖−𝑎𝑣𝑔 e os jitters de resposta 𝐽𝑖.
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Os resultados refinados do Experimento 5 apresentam valores de difícil interpretação

pela complexidade do sistema. Existem intervalos regulares, porém outros onde o HORT varia

abruptamente. Como diversas formas de indeterminismos podem estar presentes na comunicação

entre os núcleos do SoC, é difícil determinar através desses valores o que pode estar ocorrendo.

Contudo, alguns apontamentos podem ser levantados. Primeiramente, em todas as tarefas o

ACRT permanece bastante estável através dos experimentos, sendo na tarefa mais prioritária 𝜏𝑆1

praticamente constante. Além disso, nessa mesma tarefa, o jitter de resposta é bem pequeno e

regular se comparado às outras duas tarefas. Esse é um comportamento desejável, pois a tarefa
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mais prioritária deve conter o menor desses parâmetros, mesmo no domínio da comunicação.

Ainda, o jitter baixo em 𝜏𝑆3 indica que o HORT é pouco frequente. Um outro comportamento

inesperado ocorre na tarefa 𝜏𝑆2: embora tenha maior prioridade que 𝜏𝑆1, aquela contém o maior

HORT entre as três tarefas. A principio, este é um comportamento indesejado, já que 𝜏𝑆2 tem

menos interferência de outras tarefas comparado à 𝜏𝑆1, embora o indeterminismo inerente do

sistema incorra nesse comportamento.

Por fim, relacionada às medições refinadas no RPi3, na Figura 44 são apresentados os

HORT das mensagens base, com o aumento das tarefas subscriber de mesmo parâmetro que 𝜏𝑆2.

Figura 44 – Os highest-observed response times das tarefas base {𝜏𝑆1, 𝜏𝑆2, 𝜏𝑆3} (e suas respectivas
mensagens) através do Experimento 6 no Raspberry Pi 3.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

T
em

p
o

 (
m

s)

Teste (passo)

τs1

τs2

τs3

Fonte: O autor (2020)

Os HORT de ambos 𝜏𝑆1 e 𝜏𝑆2, crescem proporcionalmente através dos passos do

experimento, enquanto 𝜏𝑆3 parece quase constante. Note, contudo, que a inclinação de 𝜏𝑆2 é

maior, apresentando um aumento mais rápido de tempo de resposta que 𝜏𝑆1. A provável causa

dessa ocorrência, embora 𝜏𝑆1 seja preemptada pelas tarefas de prioridade média no domínio

do processamento, deve-se ao fato que com o aumento do número de subscribers no tópico

de 𝜏𝑆2, estes irão esperar mais o recebimento das mensagens, pois o sistema de comunicação

irá liberar o tópico apenas quando todas as mensagens tiverem sido enviadas. Por outro lado,

quando 𝜏𝑆1 está pronta, está é a única que necessita receber a mensagem no seu respectivo tópico.

Seguindo a tendência do gráfico, caso o Experimento 6 não tivesse parado por falta de memória,

provavelmente a tarefa de prioridade média teria perdido seus deadlines antes de 𝜏𝑆1.

4.3.4 Resultados da Plataforma FRDM-K22F

Os resultados gerais da análise orientada a aplicação para o domínio do processamento

no FRDM-K22F estão apresentados na Tabela 8. Os campos são semelhantes ao da Tabela 6 e

apresentados na subseção 4.3.3.
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Tabela 8 – Resultados obtidos dos experimentos relacionados ao domínio do processamento durante o ponto
de ruptura no FRDM-K22F.

Exp.
No do
Teste

Deadlines
Atendidos

Deadlines
Perdidos

Deadlines
Pulados

Utilização do
Processador

1 57 3905 3 6 84,35%
2 21 12100 0 0 39,84%
3 27 14950 52 104 90,34%

Fonte: O autor (2020)

Como no RPi3, os resultados no FRDM-K22F são os esperados quando utiliza-se o

escalonamento RM. Todos os deadlines que não foram alcançados correspondem às tarefas de

menor prioridade, pelo fato da execução destas ser postergada até que nenhuma tarefa de maior

prioridade esteja pronta. No Experimento 2 não há deadlines perdidos ou pulados, pois o sistema

atinge o ponto de ruptura por falta de granularidade do temporizador – o qual utilizou-se o tick

do escalonador. Isso ocorreu pelo fato de 𝑇5 ser definido com o valor de 4,96 𝑚𝑠 para o próximo

passo, menor do que o tick do escalonador de 5 𝑚𝑠. Para os outros dois experimentos, as tarefas

passam no teste da Equação 3 por uma grande margem. Por conseguinte, o sistema apresenta

bom desempenho de tempo real para todos os cenários, mesmo para o Experimento 2 quando

utiliza-se períodos de ativação maiores que o tick do escalonador.

Nos gráficos da Figura 45 estão apresentados os resultados das medições refinadas no

FRDM-K22F relacionados ao Experimento 1.

Como apresentado na Figura 45, quanto mais prioritária é a tarefa do Experimento

1, menores os seus tempo e jitter de respostas. Em contrapartida, o tick do escalonador acaba

tornando-se insuficiente para uma medição dos tempos de resposta nessas tarefas. Por exemplo,

quando a utilização do processador pela tarefa base 𝜏5 é aproximadamente 1,68%, como apresen-

tado na Tabela 5, utilizando-se da relação 𝑈5 = 𝐶5/𝑇5 (apresentada na Equação 3, pág. 44), uma

aproximação grosseira para obtenção do tempo de execução da tarefa pode ser realizada pelo

seguinte cálculo:

𝐶5 = 0,0168 · (1/63) = 267 𝜇𝑠.

O valor obtido para 𝐶5 é muito menor que o período do tick do escalonador fornecido

para a camada Real-Time API (5 𝑚𝑠). Dessa forma, valores que parecem iguais nos gráficos são

basicamente a melhor aproximação obtida de possíveis diferentes valores utilizando os ticks do

escalonador. Nesse contexto, o gráfico da tarefa 𝜏5 não é apresentado, pois todos os seus tempos



91

Figura 45 – Resultados das medições refinadas relacionadas ao Experimento 1 no FRDM-K22F.
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de resposta são menores que o período tick do escalonador.

As medições refinadas do Experimento 2 apresentam os mesmos valores em todos os

testes. Dessa forma, o aumento das frequências parece ter pouco efeito nos tempos de resposta.

O experimento finalizou quando a frequência da tarefa 𝜏5 foi maior que a frequência do tick do

escalonador. Quando isso ocorre, não é possível obter cálculos de tempo corretos e, portanto, o

experimento finaliza.

Finalmente para o Experimento 3, na Figura 46 são apresentadas as medições de HORT
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das tarefas 𝜏1, 𝜏2 e 𝜏3. Os resultados de 𝜏4 e 𝜏5 não são apresentados, pois os valores medidos ao

longo de todos os testes foi zero, indicando que as tarefas são pouco impactadas nesse cenário.

Assim como no RPi3 (Figura 41), os HORT das tarefas menos prioritárias 𝜏1 e 𝜏2 aumentam

com a inserção de novas tarefas semelhantes à 𝜏3 em cada passo. Entretanto, diferente do que

ocorre no RPi3, o HORT de 𝜏3 aumenta também, decorrente do fato de que o FreeRTOS escalona

as tarefas de mesma prioridade com a política RR. Nesse caso, a utilização do processador é

igualmente compartilhada entre as tarefas de mesma prioridade, aumentando igualmente os seus

tempos de resposta.

Figura 46 – Os highest-observed response time das tarefas base {𝜏1, 𝜏2, 𝜏3} através do Experi-
mento 3 no FRDM-K22F.
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4.3.5 Comparações dos Resultados relacionados ao Domínio do Processamento

Ambas as plataformas atingiram os resultados esperados nos experimentos relacionados

ao domínio do processamento, quando utilizando o escalonamento RM. Dessa forma, apre-

sentaram desempenhos de tempo real significativos quando o workload do sistema e a carga

de escalonamento foram estressadas em cenários usuais de aplicações com STR. A utilização

dos processadores no ponto de ruptura foram similares em ambas as plataformas, como pode

ser observado nas Tabela 6 e Tabela 8. A única exceção ocorreu no Experimento 2, onde o

RPi3 e FRDM-K22F atingiram os pontos de ruptura com valores de utilização de processador

iguais à 81,51% e 39,84%, respectivamente. Na primeira, o ponto de ruptura foi causado por

perdas de deadlines, enquanto que na segunda foi causada porque a frequência do tick não foi

alta o suficiente para alcançar a frequência de ativação da tarefa mais prioritária. Embora esse

resultado no FRDM-K22F possa parecer um desempenho de tempo real fraco, este é também um

comportamento esperado, pois sempre irá ocorrer um limite de atribuição ao período de ativação

de uma tarefa, dado pela frequência do tick.
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Como MCUs utilizam processadores mais lentos que SoCs tal como o do RPi3, é

esperado que aqueles atinjam limitações de granularidade de tempo mais significativas que

estes últimos. No lado do RPi3, contudo, a carga de escalonamento atinge o ponto de ruptura

devido a quebra dos requisitos de tempo do sistema, e não por questões de granularidade de

tempo. De fato, para que o experimento no RPi3 parasse devido a falta de granularidade de

tempo, os períodos de ativação das tarefas deveriam ser menores que 1 𝑛𝑠, o que usualmente

não ocorre. Portanto, este é um ponto a favor do RPi3 em relação ao FRDM-K22F. Outro fato

que deve ser considerado é que, embora ambos os sistemas tenham valores de utilização de

processador similares nos outros experimentos, pelo fato de o RPi3 possuir uma capacidade de

processamento maior, este é capaz de tratar workloads muito mais significativos. Por exemplo,

no Experimento 1, o workload do RPi3 atinge 378000 KWIPP, enquanto que no FRDM-K22F

este valor corresponde à 3170 KWIPP. São duas ordem de magnitude mais proeminentes, o que

implica em muito mais código que pode ser executado em tempo real.

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Nesse capítulo foi apresentado e discutido o benchmark desenvolvido, denominado Hart-

ROS, cujo objetivo é a avaliação do desempenho de tempo real de plataformas computacionais,

com foco em particular sobre sistemas robóticos. O benchmark fornece seis experimentos, cada

um com foco na análise do limite do sistema para um cenário de aplicação específico. O ponto

de ruptura oferece a figura de mérito do quão bom os recursos de tempo real do sistema são

em atender as demandas no cenário de aplicação. É necessária a intervenção do usuário no

código do benchmark para portar no sistema alvo sob análise. Os experimentos no domínio do

processamento avaliam os recursos de tempo real do sistema, relacionados ao escalonamento de

tarefas. Para isto, o sistema alvo deve fornecer os serviços básicos para a operação de tarefas e

um escalonador FPP, de forma que a política RM seja aplicada. Quanto aos experimentos no

domínio da comunicação, consideram-se os recursos de tempo real do sistema relacionados ao

escalonamento de mensagens. Neste caso, o sistema de comunicação é visto pelo benchmark sob

o paradigma Pub/Sub.

Verifica-se que o benchmark não fornece dados precisos do sistema, tais como máximo

jitter de liberação, tempos de bloqueio, ou quaisquer outros detalhes mais profundos sobre a sua

implementação. Caso ocorre-se, o benchmark não seria portável e dessa forma, uma análise densa

e extensa deveria ser realizada a cada avaliação sobre os sistemas alvo durante as fases iniciais
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de um projeto. Dessa forma, a ferramenta fornece uma métrica quantitativa, em termos de pontos

de ruptura, de forma que seja possível avaliar a qualidade do sistema em atender aos requisitos

temporais sobre aplicações em uma dinâmica complexa que envolve os diversos parâmetros do

sistema de maneira ágil. Posto isto, foram apresentadas duas plataformas computacionais para

aplicações em sistemas embarcados para serem avaliadas sob o espectro de desempenho de tempo

real. Cada uma destas possuem recursos e nichos de aplicações diferentes entre si, e dessa forma,

suas avaliações são de interesse prático em aplicações robóticas. Nos resultados apresentados,

pode-se observar que as plataformas embarcadas possuem um considerável desempenho de tempo

real no domínio do processamento, pois a maioria dos conjuntos de tarefas passam pelo teste no

RM, fornecido por meio da Equação 3 (pág. 45), por uma margem alta. Ainda, o RPi3 apresenta

algumas vantagens em relação ao FRDM-K22F, como frequências de ativação mais rápidas e

maiores workloads. É claro, se forem considerados os custos e complexidade no desenvolvimento,

o FRDM-K22F pode ser uma escolha mais adequada. No RPi3, o mecanismo IPC do RTOS

foi avaliado sob o paradigma Pub/Sub. O sistema também apresenta um desempenho de tempo

real significativo quando transações de mensagens estão envolvidas, porque o sistema mantém

as restrições temporais quando as frequências (≈ 3 kHz), workloads (≈ 2 MB) e número de

subscribers no mesmo tópico (58) são relativamente altos em aplicações robóticas.

Pode-se afirmar que a proposta de avaliação do desempenho de tempo real de sistemas

computacionais por meio do benchmark desenvolvido atingiu o objetivo esperado, pois foi

possível verificar características esperadas de STR sob as plataformas elencadas, e dessa forma,

verificar o quão bom estas são em atender as demandas de aplicações com requisitos de tempo.

Dessa forma, objetiva-se que o benchmark proposto seja utilizado como ponto de partida

na avaliação de sistemas computacionais robóticos com requisitos temporais, pois fornece mais

argumentos nas etapas iniciais de projeto, para a escolha da plataforma que deve operar como

STR.

Além do exposto, considera-se que os recursos do benchmark podem ser ampliados,

tais como a inserção de experimentos que representem outras aplicações robóticas, assim como

a implementação de outros métodos de escalonamento de tempo real, tais como aqueles que

atribuem prioridades de forma dinâmica, ou tratam explicitamente tarefas esporádicas.

No próximo capítulo serão discutidas as etapas do workflow apresentado no Capí-

tulo 1, posteriores à avaliação do sistema computacional robótico, onde este é utilizado no

desenvolvimento do robô com restrições temporais.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DE ROBÔ MÓVEL UTILIZANDO SISTEMA EMBARCADO

DE TEMPO REAL

Neste capítulo serão apresentados os métodos e ferramentas empregados no workflow

proposto no Capítulo 1, referentes às etapas posteriores à avaliação da plataforma computacional

para uso como STR no robô, sendo esta apresentada no Capítulo 4. Ou seja, às etapas de:

implementação das tarefas de tempo real; determinação dos tempos de execução das tarefas;

teste de escalonamento no conjunto de tarefas e; junção de todas as tarefas para a execução

concorrente, de forma a verificar se as restrições temporais do sistema serão atendidas durante a

operação do robô. Para tanto, é apresentado o desenvolvimento de um sistema robótico usando

um STR de baixo custo e ferramentas fáceis de encontrar para uso no campo acadêmico, a fim de

colocar em prática alguns conceitos teóricos ou para aplicações industriais que não são críticas à

segurança, mas precisam bons requisitos de tempo.

O diferencial do workflow apresentado em relação aos trabalhos presentes na literatura

se dá pela simplicidade das ferramentas utilizadas e a aplicação do método de análise de

medição MBDTA (ABELLA et al., 2015; WILHELM et al., 2008) para determinação do WCET

das tarefas. Nesse método de análise, o tempo dos códigos em execução referentes à tarefa

são medidos um número suficientemente grande de vezes por meio de alguma ferramenta de

instrumentação.

Vale notar que nenhuma das plataformas avaliadas e apresentadas no Capítulo 4 serão

utilizadas nesse ponto. Foi utilizada uma terceira plataforma, mais simples, pois a etapa de

implementação do robô e avaliação das plataformas foram feitas em paralelo, de forma que o

trabalho fosse finalizado em tempo hábil. Além disso, não foi possível portar o benchmark nessa

terceira placa, devido a insuficiência de memória, não sendo possível avaliá-la na primeira etapa

do workflow. Contudo, a plataforma utilizada para a implementação do robô móvel mostrou-

se satisfatória e suficiente em relação ao desempenho de tempo real para a apresentação das

etapas finais do workflow proposto no Capítulo 1, pois a aplicação atendeu a todos os requisitos

temporais exigidos.

Posto isto, o capítulo será iniciado com a apresentação do robô desenvolvido, sua

aplicação e seus componentes. Uma análise qualitativa dos requisitos temporais do robô é

apresentada, como ponto de partida para o desenvolvimento das tarefas. Em seguida, segue-se

para a etapa do workflow, onde se determina o modelo de tarefas utilizado, com base na política
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de escalonamento empregada, apresentando o projeto e implementação das mesmas. Quanto à

etapa do workflow relativa à determinação dos tempos de execução das tarefas, é apresentada

a metodologia para estimar os WCETs e em seguida o emprego desta no conjunto. Por fim, é

realizado o teste de escalonamento, onde é possível verificar que as tarefas desenvolvidas sobre

o robô irão atender aos requisitos temporais impostos pela aplicação.

5.1 O ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA

O sistema criado é uma versão simplificada e miniaturizada de um robô seguidor de

linha industrial, ou seja, este deve detectar e seguir uma trilha no formato de linha no chão.

O mesmo deve estar dotado de sensores para detecção de obstáculos que podem aparecer no

caminho (ex.: ser humano), de forma a parar o percurso. O tempo de resposta após a detecção do

obstáculo deve ser garantido em tempo de projeto, para que nenhum acidente ocorra. O robô

é composto por rodas diferenciais (differential wheeled robot) e uma roda de giro livre para

controle de estabilidade.

A determinação de um robô com rodas no ambiente, representado por um mapa carte-

siano {𝑋𝐼 , 𝑌𝐼}, no qual este está inserido é realizado por meio de sua pose 𝜉𝐼 (SIEGWART et

al., 2011; BEN-ARI; MONDADA, 2018). Esse parâmetro pode ser representado pelo vetor da

Equação 14, onde 𝑥 ∈ 𝑋𝐼 e 𝑦 ∈ 𝑌𝐼 são as coordenadas cartesianas e 𝜃 é a orientação do robô,

dada pelo ângulo entre seu sistema de coordenadas móvel {𝑋𝑅, 𝑌𝑅} e o sistema de coordenadas

inercial {𝑋𝐼 , 𝑌𝐼}, conforme representado na Figura 47.

𝜉𝐼 =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥

𝑦

𝜃

⎤⎥⎥⎥⎦ (14)

Dessa forma, um recurso extra presente no robô seguidor de linha desenvolvido é a

apresentação de sua pose corrente ao operador por meio de uma Interface Homem-Máquina

(IHM). A determinação da pose é dada por meio de odometria (SIEGWART et al., 2011;

CORRELL, 2014; BEN-ARI; MONDADA, 2018) – se utiliza a integração das velocidades

(twists) já ocorridas desde o instante inicial até o tempo 𝑇 . Computacionalmente, isso é realizado

através do somatório dos deslocamentos em intervalos regulares ∆𝑡, tal como apresentado na
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Figura 47 – Representação de um robô móvel em um mapa cartesiano {𝑋𝐼 , 𝑌𝐼}, na coordenada
𝑃 = (𝑥, 𝑦). Sua orientação 𝜃 nesse mapa é dada pela diferença angular entre sua
coordenada de referência {𝑋𝑅, 𝑌𝑅} e {𝑋𝐼 , 𝑌𝐼}.
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Fonte: O Autor (2020)

Equação 15.

𝜉𝐼 =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥(𝑇 )

𝑦(𝑇 )

𝜃(𝑇 )

⎤⎥⎥⎥⎦ =

∫︁ 𝑇

0

⎡⎢⎢⎢⎣
�̇�(𝑡)

�̇�(𝑡)

𝜃(𝑡)

⎤⎥⎥⎥⎦𝑑𝑡 ≈
𝑇∑︁

𝑘=0

⎡⎢⎢⎢⎣
∆𝑥(𝑘)

∆𝑦(𝑘)

∆𝜃(𝑘)

⎤⎥⎥⎥⎦∆𝑡 (15)

No teste de operação do robô móvel, este foi colocado sobre uma trajetória de linha no

chão conforme apresentado na Figura 48. A origem do mapa é definida como a posição inicial

do robô, seja qual for a localização colocada no mapa, e sua orientação inicial é zero graus.

Figura 48 – Linha marcada no chão do ambiente ao qual o robô opera. A espessura da linha é
3 cm.

1,20 m

6
4
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m

Fonte: O Autor (2020)

O diagrama de blocos do sistema é apresentado na Figura 49, enquanto uma foto do

robô é apresentada na Figura 50. Cada um dos componentes apresentados no diagrama, será

abordado a seguir.
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Figura 49 – Diagrama de blocos do robô seguidor de linha desenvolvido. As linhas tracejadas
indicam sinais de alimentação, enquanto as outras estão relacionadas com sinais de
entrada/saída com o microcontrolador.
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Fonte: O autor (2020)

Figura 50 – Foto do robô seguidor de linha desenvolvido, visto em perspectiva cavaleira.

Fonte: O autor (2020)

Como sistema embarcado de controle do robô, utilizou-se a plataforma de prototipagem

FRDM-KL25Z da NXP®. A placa é dotada de um MCU Kinetis® MKL25Z128VLK4® com um

núcleo ARM® Cortex® M0+ que roda a uma frequência de até 48 MHz (Figura 51). O sistema

de memórias é interno ao chip, com memória de programa do tipo flash com capacidade de 128

KB, enquanto a memória de dados do tipo SRAM possui capacidade de 32 KB. O firmware

foi desenvolvido por meio da IDE MCUXpresso versão 11.0.0. A toolchain utilizada foi o gcc
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v. 8-2018-q4-major, com a biblioteca C Redlib. Além disso, foi utilizado o FreeRTOSTM. Este

RTOS já foi apresentado na subseção 4.3.2.

Figura 51 – Foto da plataforma de prototipagem FRDM-KL25Z da NXP®.

Fonte: (ARM mbed, 2020)

A alimentação do sistema é oriunda de uma fonte de tensão, cujo valor nominal pode

estar na faixa [5 V, 9 V]. No trabalho foi utilizada uma fonte ajustável ligada à rede elétrica no

valor de 7,5 V. A tensão alimenta o driver dos motores das rodas e a placa FRDM-KL25Z. Por

sua vez, a placa fornece dois valores de tensão nominais ao restante do robô: 3,3 V e 5 V. O MCU

é alimentando com 3,3 V, sendo o nível lógico ALTO em seus pinos de GPIO correspondentes

à essa tensão. Como alguns componentes do sistema trabalham com nível lógico ALTO igual

à 5 V, um circuito transistorizado foi desenvolvido, cujo objetivo é a conversão entre os níveis

lógicos do MCU e estes componentes.

Como já discutido, o sistema de rodas do robô é do tipo diferencial. Cada roda possui

6,8 cm de diâmetro, sendo o eixo entre as rodas com tamanho de 15 cm. Cada roda possui

um motor CC de 5 V, cuja energia é fornecida por meio de um driver com a ponte H L293D

(Figura 52). As velocidades dos motores são controladas pelo periférico de Modulação por

Largura de Pulso - Pulse-Width Modulation (PWM) presente no MCU, enquanto suas direções

são determinadas pelos pinos de GPIO. A roda de giro livre está presente na traseira do chassi.

Cada roda diferencial está acoplada a um encoder incremental para determinação do

deslocamento linear (translacional) do robô para cálculo de odometria. Dessa forma, utilizando

a posição anterior, o deslocamento obtido, o deslocamento angular (obtido por meio de outro

módulo) e o teorema de Pitágoras, é possível determinar os parâmetros ∆𝑥 e ∆𝑦 da Equação 15.

Cada encoder possui um disco com vinte perfurações e um módulo com Infra-Vermelho -

Infra-Red (IR) para captação das áreas vazadas (Figura 53). Dessa forma, relativa a cada área

vazada é enviado um pulso ao MCU, ativando uma interrupção de incremento de valor. Por não
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Figura 52 – Driver de motor de corrente contínua, composto pelo chip L293D.

Fonte: O autor (2020)

serem encoders de quadratura (SIEGWART et al., 2011), não é possível diferenciar rotações

em diferentes direções. De forma a contornar esse problema, as direções enviadas ao driver de

motor são salvas e os incrementos seguintes serão relativos à direção determinada.

Figura 53 – Encoders presente no sistema de rodas do robô diferencial. Cada encoder possui um
disco com 20 perfurações e um módulo infra-vermelho para determinação das áreas
vazadas do disco.
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Fonte: O autor (2020)

O trajeto de linha no chão é medido por meio de sensores IR. Para isto, utilizou-se

um módulo seguidor de linha com 5 canais IR modelos TCRT5000 (foto na Figura 54). As

informações de cada IR são enviadas aos pinos de GPIO do MCU. O módulo é alimentado

normalmente pela mesma tensão que o MCU (3,3 V).

O dispositivo de detecção de obstáculos é formado por três medidores de alcance por

ondas ultrassônicas (SOnic Detection And Range (SODAR)), modelo HC-SR04 fabricado de

forma independente for diversos fornecedores. Nota-se, contudo, que como estes tratam-se de

produtos de segunda linha para projetos de baixo custo, carecem de documentação precisa.

Dessa forma, as informações aqui contidas foram definidas a partir de testes práticos e de

instrumentação, os quais não serão discutidos. Quanto à aplicação, o dispositivo cobre a região

frontal do robô. O funcionamento de cada SODAR é representado por meio da Figura 55, assim

como a disposição dos mesmos como dispositivo de detecção de obstáculos no robô.
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Figura 54 – Módulo seguidor de linha com 5 canais de infra-vermelhos (IR) modelos TCRT5000.
À esquerda, vista de baixo do módulo com os 5 componentes de IR. À direita, vista
de cima do módulo.

Fonte: O autor (2020)

Figura 55 – À esquerda, o funcionamento do HC-SR04, e à direita a disposição de três destes
formando o dispositivo de detecção de obstáculos no robô. Ao enviar um pulso de
gatilho no HC-SR04, uma onda ultrassônica é gerada no ambiente. A presença do
objeto no caminho da onda irá refleti-la em um eco na direção do sensor. As flechas
tracejadas indicam o tempo em que a onda se propaga entre objeto e dispositivo. A
soma das flechas será a largura do pulso de tempo de onda (𝑇𝑜𝑛𝑑𝑎).

Pulso com 

tempo de onda

Eco Onda 

ultrassônica

Pulso de gatilho

Obstáculo

Fonte: O autor (2020)

O ângulo de alcance de cada SODAR é aproximadamente 15o, tomando como origem, o

centro do transdutor de ondas. Observando-se a Figura 55, além da alimentação, cada dispositivo

possui um pino de gatilho e um pino de eco. O pino de gatilho tem por função a recepção de um

pulso com duração aproximada de 10 𝜇s gerada pelo MCU por meio de GPIO. Após geração do

pulso, uma onda ultrassônica de 40 kHz é liberada pelo atuador por um período de 200 𝜇s. A

presença de um objeto no caminho da onda irá refleti-la como um eco na direção do sensor. No
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pino de eco será gerado um pulso com largura 𝑇𝑜𝑛𝑑𝑎 igual ao intervalo entre geração da onda

e captação do eco. Este pulso irá variar entre 150 𝜇s e 25 ms caso um objeto seja detectado,

sendo 38 ms caso nenhum obstáculo seja atingido. A distância 𝑑 do transdutor ao obstáculo é

dada pela Equação 16, onde 𝑣𝑠𝑜𝑚 corresponde à velocidade do som no meio. Note que 𝑇𝑜𝑛𝑑𝑎/2

corresponde ao tempo necessário para que a onda percorra o caminho entre o transdutor e o

objeto – tempo relativo ao sinal gerado atingir o objeto, ou do eco atingir o sensor. Considerando

como meio o ar em temperatura próxima aos 20o C, então 𝑣𝑠𝑜𝑚 = 343 𝑚/𝑠 (HALLIDAY et al.,

2013). Dessa forma, a distância do objeto pode variar entre 2,6 cm e 430 cm. As bordas do pulso

no pino de eco acionam interrupções no MCU relativos ao modo captura de entrada do periférico

TPM (NXP, 2012). Como a tensão nominal do HC-SR04 é 5 V, é necessária a conversão entre

seus níveis lógicos e os do MCU, para que haja comunicação.

𝑑 =
𝑣𝑠𝑜𝑚 · 𝑇𝑜𝑛𝑑𝑎

2
(16)

Em relação à odometria do robô, enquanto os enconders são os componentes com

a função do cálculo do deslocamento linear para determinação de sua posição no mapa, a

Unidade de Medição Inercial - Inertial Measurement Unit (IMU) tem por função o cálculo

do deslocamento angular ∆𝜃 (Equação 15) do robô para a obtenção da orientação do mesmo.

Para tanto, é utilizado o giroscópio presente no CI MPU-6050 (InvenSense, 2013a; InvenSense,

2013b), capaz da medição da rotação nos três eixos cartesianos, como apresentado na Figura 56.

Figura 56 – Diagrama representando as orientações dos eixos coordenados no CI MPU-6050 e as
polaridades das rotações.

Fonte: (InvenSense, 2013a)

No robô, este CI está localizado na parte central do eixo das rodas, do qual o seu sistema

de coordenadas tem uma diferença angular nula com o sistema de coordenadas do robô. O

tamanho da palavra de amostra é 16 bits. O fundo de escala de medição do eixo foi configurado

como 500o/s (ou 500 dps). A sensibilidade típica nesse caso é 65,5 LSb/dps. Portanto, o valor
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obtido na palavra de amostra quando o fundo de escala for atingido é 500 · 65,5 = 32750. A

comunicação com o MCU é feita por meio de interface I2C.

Por fim, a IHM é composta por um Display de Cristal Líquido - Liquid Crystal Display

(LCD) de caractere do tipo 16x2, com o bem conhecido controlador HD44780. Neste é apresen-

tada a pose do robô conforme Figura 57. Apesar de considerar-se métodos mais práticos para a

apresentação da pose, tal como a implementação de um módulo bluetooth® com comunicação

com PC, o LCD é uma IHM mais integrada ao robô e dessa forma, mais controlável. Isso porque

o caminho que a mensagem irá percorre até o PC, possui uma pilha de protocolos muito maior,

que acaba por possuir um número maior de fontes de indeterminismo. Contudo, uma expansão é

possível.

Figura 57 – Desenho da interface homem-máquina, apresentando os parâmetros da pose do robô.

Fonte: O Autor (2020)

É importante considerar que três dos dispositivos citados contém módulos microproces-

sados: os SODAR, o IMU e o display. Em sistemas críticos, o determinismo desses módulos

deveria ser garantido de alguma forma, ou seja, a garantia de que os tempos apresentados nos

datasheets, ou medidos por testes de instrumentação são respeitados sempre quando a mesma

sequência de entradas é gerada. Contudo, por serem produtos de baixo custo isso não ocorre,

seja pela falta de certificados que garantam seu correto funcionamento temporal, ou carência

de informações técnicas fornecidas pelos fabricantes. Apesar desses fatos, esses dispositivos

serão considerados deterministas e o foco do trabalho recaí sobre a garantia de previsibilidade

temporal do controlador do robô, ou seja, do MCU.

5.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS REQUISITOS TEMPORAIS DO ROBÔ

O robô apresentado nesse capítulo possui diversos requisitos temporais. Um destes é

a obtenção das informações da linha no chão em tempo hábil, senão poderá desviar da rota.

Também, deve enviar os comandos de atuação aos motores pela mesma razão anterior. Os
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deslocamentos angulares, lineares e determinação da pose devem ser feitos no mesmo intervalo

de tempo para que os valores coincidam com os parâmetros suficientemente aproximados de

posição e orientação do robô. Quanto à detecção de obstáculos, dada a máxima velocidade

que o robô realiza, o tempo entre o surgimento do obstáculo e atuação nos motores deve ser

suficiente para que o robô pare. Além disso, nenhuma amostra de obstáculo deve ser perdida,

caso contrário uma colisão irá ocorrer. Por fim, deve apresentar as informações de pose por meio

da IHM para que o usuário acompanhe de maneira satisfatória as informações do robô. Este

último, pode ser tratado por tarefas soft real-time ou hard real-time, conforme a importância que

seja a apresentação das informações ao usuário.

Caso tivesse sido empregada a função do robô ir para um ponto específico do mapa, por

meio de controle Proporcional Integral e Derivativo (PID) ou Lógica Fuzzy por exemplo, então,

diferentemente da IHM, seria estritamente necessário que as poses fossem capturadas por tarefas

hard real-time, pois caso contrário o robô poderia ficar em movimentos oscilatórios, devido ao

não atendimento das restrições temporais (MARTÍ et al., 2001).

5.3 TAREFAS DESENVOLVIDAS

Na implementação do software de tempo real para controle do robô, referente à segunda

etapa do workflow proposto, foram desenvolvidas sete tarefas para serem escalonadas através

da política RM. Propõe-se essa política de escalonamento, pois é de fácil implementação

utilizando escalonadores FPP, usualmente presentes em RTOS comerciais (sejam livres ou

proprietários). Seguiu-se o modelo de implementação apresentado por meio da Figura 17 (pág.

47) da subseção 2.2.2 utilizando os serviços presentes no FreeRTOS. As tarefas comunicam-

se por mensagens em um modelo semelhante ao mecanismo Pub/Sub. Como já abordado na

seção 2.4 (pág. 49), esse paradigma é bastante aceito na comunidade robótica, sendo de fácil

implementação utilizando mecanismos de exclusão mutua, tais como filas e mutex presentes no

FreeRTOS.

A primeira tarefa que será abordada, indicada como 𝜏𝑜𝑏𝑡, tem como função o envio

de mensagens contendo as distâncias dos obstáculos medidas pelos três módulos HC-SR04. O

funcionamento da tarefa é apresentado no diagrama de estados da Figura 58. A tarefa opera

em conjunto com uma ISR ativada quando o módulo TPM do Kinetis capta as bordas geradas

pelos pulsos de tempo de onda. Os tempos das bordas são salvos pela ISR para serem utilizados

posteriormente, quando 𝜏𝑜𝑏𝑡 iniciar sua execução no estado “Calculate Wave Pulses”. Na primeira
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instância 𝜏𝑜𝑏𝑡,1, como nenhum pulso de gatilho será gerado, os valores determinados no primeiro

estado relativos aos três sensores serão iguais a zero. Nas próximas instâncias, os pulsos de

gatilho já terão sido gerados pelas instâncias anteriores e, dessa forma os valores calculados

nesses estados serão as distâncias dos obstáculos em centímetros. Como o tempo de onda máximo

gerado pelo HC-SR04 é 25 ms quando um obstáculo é detectado, caso o valor captado seja maior,

então não há obstáculos, sendo enviado o valor NO_OBSTACLE correspondente ao sensor na

mensagem. Após enviar as mensagens no estado “Send Messages”, os pulsos de gatilho são

gerados no estado “Send Trigger Pulses”. Por fim, a tarefa entra no estado “Suspended” onde

será suspensa até a próxima ativação.

Figura 58 – Diagrama de estados UML da tarefa 𝜏𝑜𝑏𝑡.

Calculate 

Wave Pulses
Send Messages Send 

Trigger Pulses
Suspended

next start time

Fonte: O autor (2020)

O período de ativação de 𝜏𝑜𝑏𝑡 foi definido como 60 ms. Isso se deve por duas razões:

por causa do tamanho máximo do pulso de tempo de onda, próximo dos 38 ms e; para garantir

uma margem de tempo de forma que o eco anterior tenha se dissipado do ambiente quando for

gerado o próximo pulso de gatilho. Essa margem foi definida de forma empírica através de testes

com os módulos HC-SR04.

A segunda tarefa à ser abordada é 𝜏𝑡𝑤𝑖, cuja função é o controle das velocidades linear e

angular (twist) do robô, por meio do envio de mensagens ao tópico específico. Neste, é realizado

um controle reativo simples com base nos valores medidos dos sensores de linha e obstáculos.

Como observado na Figura 59, primeiramente é avaliada a mensagem com os valores de distância

dos obstáculos, enviados pela tarefa 𝜏𝑜𝑏𝑡. Caso haja algum obstáculo no espaço de 15 cm, a tarefa

irá enviar uma mensagem com velocidades nulas. Caso contrário, serão avaliados os valores

obtidos dos sensores de linha. De acordo com a configuração destes, um twist será elencado

entre seis possíveis de forma que o robô mantenha-se na trajetória da linha no chão.

O período de 𝜏𝑡𝑤𝑖 está fortemente atrelado ao período de 𝜏𝑜𝑏𝑡. Como este atualiza o

valor apenas a cada 60 ms, então deu-se uma margem de leitura de 15 ms para 𝜏𝑡𝑤𝑖 ler o valor

de obstáculo após a mensagem ser enviada. Dessa forma, o período de ativação da tarefa foi

definido como 75 ms. Além disso, esse tempo foi determinado suficiente para a leituras dos
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Figura 59 – Diagrama de estados UML da tarefa 𝜏𝑡𝑤𝑖.
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Fonte: O autor (2020)

sensores de linha por meio de testes empíricos. Nesses testes, o robô foi colocado rodando com

essa tarefa no período de ativação determinado e avaliando seu comportamento quanto à sua

correta trajetória.

A tarefa 𝜏𝑚𝑜𝑡 tem por função a determinação das velocidades de rotação dos motores e

envio do sinal elétrico ao driver de motor. Como as velocidades de rotação são dependentes dos

comandos de velocidades enviados por 𝜏𝑡𝑤𝑖, seu período de ativação foi determinado como sendo

80 ms – 5 ms à mais que aquele. Isso porque o período do tick do FreeRTOS foi determinado

como 5 ms. Dessa forma, 𝜏𝑡𝑤𝑖 pode ser configurado como uma tarefa mais prioritária, pois é a

que define o twist que 𝜏𝑚𝑜𝑡 deve receber. Além disso, através de testes de operação do robô, esse

período se mostrou suficiente. Os estados de 𝜏𝑚𝑜𝑡 são apresentados no diagrama da Figura 60.

Primeiramente, a tarefa lê do tópico correspondente à última mensagem com o comando das

velocidades do robô. No estado “Calculate Wheels Speed” é realizado o cálculo da cinemática

inversa, isto é, a determinação das velocidade de rotação de cada motor. Com base no valor

obtido, no estado “Calculate Duty Cycles” são determinados os ciclos de trabalho que deverão

ser enviados ao módulo PWM do MCU. Ainda, com base nos valores obtidos em “Calculate

Wheels Speed”, no estado “Evaluate and Send Directions” são determinadas as direções dos

motores e enviadas ao driver de motor por meio de GPIO. Os sentidos dos motores serão salvos

em variáveis compartilhadas e serão utilizadas por outra tarefa. No próximo estado, o PWM é

atualizado com base nos valores determinados em “Calculate Duty Cycles”. Por fim, a tarefa é

suspensa até a próxima ativação.
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Figura 60 – Diagrama de estados UML da tarefa 𝜏𝑚𝑜𝑡.
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Fonte: O autor (2020)

É importante avaliar nesse momento que o acesso ao mesmo tópico na implementação

feita, é o mesmo que acessar uma região compartilhada de memória, e dessa forma, é protegida

por um mutex dotado do mecanismo PIP. Dessa forma, se 𝜏𝑚𝑜𝑡 estiver acessando o tópico (estado

inicial da Figura 60), quando 𝜏𝑡𝑤𝑖 for ativada, então a mesma será bloqueada, pois irá tentar

acessar o mesmo tópico, porém para envio das velocidades. Esse tempo de bloqueio (𝐵𝑡𝑤𝑖) que

𝜏𝑡𝑤𝑖 experimenta deve ser considerado na análise temporal.

Quanto à determinação do deslocamento linear para fins de odometria, foi implementada

a tarefa 𝜏𝑒𝑛𝑐. Seu diagrama de estados é apresentado na Figura 61. A tarefa opera em conjunto

com uma ISR que irá ser disparada a cada borda de pulso dos encoders. Embora uma solução

com Acesso Direto à Memória - Direct Memory Access (DMA) tenha sido pensada, a utilização

do método empregado mostrou-se aplicável e suficiente.

Figura 61 – Diagrama de estados UML da tarefa 𝜏𝑒𝑛𝑐.
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Fonte: O autor (2020)

No seu estado inicial, 𝜏𝑒𝑛𝑐 realiza a leitura da quantidade de pulsos gerados por cada

encoder. Como as contagens são determinadas pela ISR, as variáveis compartilhadas com

a tarefa do RTOS são protegidas pelo mecanismo de filas do FreeRTOS. Com base nessas

contagens, o cálculo de deslocamento linear do robô é realizado. O período de ativação dessa

tarefa, corresponde ao parâmetro ∆𝑡 na Equação 15, foi definido como 20 ms, considerada
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suficiente para uma atualização correta da pose do robô, devido a sua velocidade máxima. Por

fim, a tarefa é suspensa até o próximo período.

Na determinação do deslocamento angular do robô, utilizou-se a tarefa 𝜏𝑖𝑚𝑢. Nesta,

são realizadas as leituras de amostras do giroscópio da IMU a uma frequência de 50 Hz. Dessa

forma, o período de ativação de 𝜏𝑖𝑚𝑢 é 20 ms, pela mesma razão que 𝜏𝑒𝑛𝑐. Conforme observado

na Figura 62, após cada amostragem, a amostra relativa ao eixo Z é convertida e utilizada para a

obtenção do deslocamento angular do robô durante 20 ms. Note que é irrelevante o instante no

período de ativação de 𝜏𝑖𝑚𝑢, em que a leitura das amostras do IMU é realizada, pois considera-se

o período curto o suficiente para que não haja variações abruptas de velocidades angulares,

devido à velocidade máxima do robô.

Figura 62 – Diagrama de estados UML da tarefa 𝜏𝑖𝑚𝑢.

Read 

Angular 

Accelaration

Calculate

Angular 

Displacement

Send

Angular 

Displacement

Suspended

next start time

Fonte: O autor (2020)

Para a determinação da pose do robô por meio de odometria (Equação 15), utiliza-se

a tarefa 𝜏𝑝𝑜𝑠. O posição inicial do robô no ambiente é considerada a origem do mapa, e sua

orientação inicial é considerada zero graus. Seu funcionamento é representado pela máquina de

estados da Figura 63.

Figura 63 – Diagrama de estados UML da tarefa 𝜏𝑝𝑜𝑠.
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A tarefa depende de sinais que deverão ser enviados pelas tarefas 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢 para

começar sua inicialização (indicados como “signals” no diagrama). Isso se deve ao fato de

que sua execução faz sentido apenas com valores atuais de deslocamento linear e angular. Ao

receber os sinas, a tarefa irá para o estado “Messages Receive”, onde irá ler as mensagens

de deslocamento linear e angular. Após sair desse estado, o cálculo da orientação, no estado

“Orientation Determination”, é feito por meio da atribuição do deslocamento angular atual à

orientação anterior. No próximo estado, a posição é determinada por meio dos deslocamentos

angular, linear e as coordenadas atuais do robô. Após determinação da pose, a mesma é enviada

por mensagem ao tópico correspondente e a tarefa é, então, suspensa até a próxima ativação.

O período de ativação dessa tarefa corresponde à 20 ms, pela mesma razão que 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢.

Na seção 5.5 será abordado o método para tratar essa relação de precedência no cálculo de

escalonabilidade.

Note que 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢 compartilham tópicos com 𝜏𝑝𝑜𝑠. Contudo, o tempo de bloqueio não

necessita ser avaliado, pois pela análise do RM, todas as tarefas com mesmo período possuem

a mesma prioridade, sendo avaliadas como uma mesma tarefa de tempo real, cujo tempo de

execução é a soma dos tempos de execução individuais. Nesse caso, o FreeRTOS irá escalonar

as mesmas por meio da política RR.

Por fim, a tarefa 𝜏𝑙𝑐𝑑 tem por finalidade o envio da apresentação da pose do robô no

display LCD, cujo período determinado foi 150 ms, o suficiente para uma boa apresentação

online na IHM, ou seja, dá a noção de atualização instantânea ao operador. Seu diagrama de

estados é apresentado na Figura 64.

Figura 64 – Diagrama de estados UML da tarefa 𝜏𝑙𝑐𝑑.
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Fonte: O autor (2020)
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O primeiro estado na Figura 64 corresponde à recepção da mensagem de pose, enviada

por 𝜏𝑝𝑜𝑠. Novamente, tem-se um bloqueio 𝐵𝑝𝑜𝑠 que a tarefa menos prioritária 𝜏𝑙𝑐𝑑 insere na outra.

No estado “LCD Clear”, é enviado um comando ao display para limpar o conteúdo anterior na

tela. Em seguida, a pose do robô é convertida em caracteres ASCII para apresentação no LCD.

Por fim, juntamente com outras strings, a pose é enviada ao display e suspensa até próxima

ativação.

No âmbito das interrupções, como já abordado tem-se duas ISR. Umas delas é relativa

à captura dos tempos das bordas geradas pelos SODAR, enquanto a outra incrementa os conta-

dores de pulsos dos encoders à cada borda destas. Ambas podem ser vistas como duas tarefas

aperiódicas, chamadas de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 e 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐, sendo a última esporádica. Nesse caso, o período

mínimo entre requisições de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 é dado pelo intervalo mínimo entre os pulsos gerados, sendo

o valor medido igual à 5 ms.

Por outro lado, as requisições de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 acontecem apenas uma vez a cada 60 ms, em

rajadas (burst) de seis requisições – cada duas destas relacionadas às bordas de subida e descida

do pulso com tempo de onda captado de um SODAR. No pior caso, todos esses pulsos tem

a mesma largura de 150 𝜇s, resultando no maior workload possível, tal como observado na

Figura 65. Ao considerar esse cenário, 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 pode ser modelada como uma tarefa periódica,

cujo período de ativação é 60 ms (correspondente ao período de 𝜏𝑢𝑙𝑡) e o tempo de execução

correspondente a execução de seis requisições da tarefa.

É importante verificar nessa implementação que todas as interrupções relacionadas às

bordas de subida devem ser tratadas antes do surgimento das interrupções das bordas de descida,

caso contrário essas últimas serão ignoradas. Isso ocorre, pois cada par borda de subida/descida é

tratada por uma mesma fonte de interrupção – o que define uma única flag de interrupção. Note,

contudo, que todas essas interrupções são tratadas por uma mesma ISR nesse MCU. Para garantir

o atendimento de todas as interrupções, o tempo de resposta de três requisições deve ser menor

que 150 𝜇s (o que é de fato verificado na seção 5.6). Caso não seja possível, uma alternativa é o

uso de seis diferentes fontes de interrupção, ao custo da utilização de pinos extras do MCU.

De forma semelhante, 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 pode ser modelada como uma tarefa periódica,

considerando-se o mínimo período entre requisições, como o período de ativação. Embora

isso seja bem adequado à 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐, modelar 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 como uma tarefa periódica pode quebrar a

análise do RM. Isso porquê, as ISR são inerentemente mais prioritárias que as tarefas do RTOS.

A tarefa 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 tem o menor período no conjunto, podendo ser mais prioritária, mas 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 não.
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Figura 65 – Os três diagramas na parte superior da figura, indicam os pulsos gerados pelos SO-
DAR, ocorrendo nos mesmos instantes de tempo. O diagrama de baixo indica as re-
quisições geradas pelas bordas dos pulsos (as flechas) e a execução da rotina de trata-
mento da interrupção correspondente 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡. Nesse pior caso, todas as requisições
ocorrem em um curto espaço de tempo (150 𝜇s), de forma que o tempo computacional
gasto é seis vezes 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡.
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Fonte: O autor (2020)

Dessa forma, não é possível garantir a escalonabilidade em tempo de projeto.

Para contornar esse problema, o período de ativação de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 será considerado menor,

embora não seja diminuído de fato na aplicação. O valor atribuído será 19 ms, ligeiramente menor

ao das tarefas mais prioritárias do RTOS, de forma que a preempção nessas seja justificável na

análise. Apesar de ser uma análise pessimista, superestimando o uso do processador, agora pode-

se verificar em tempo de projeto se as tarefas poderão ser escalonáveis no RM. No hardware, a

interrupção de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 será setada como mais prioritária que a de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡.

A relação entre as tarefa apresentadas e seus períodos de ativação é apresentada na

Tabela 9.

Tabela 9 – Relação entre as tarefas propostas e seus períodos de ativação.

𝜏𝑖 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 𝜏𝑒𝑛𝑐 𝜏𝑖𝑚𝑢 𝜏𝑝𝑜𝑠 𝜏𝑜𝑏𝑡 𝜏𝑡𝑤𝑖 𝜏𝑚𝑜𝑡 𝜏𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑖(𝑚𝑠) 5 19 20 20 20 60 75 80 150

Fonte: O autor (2020)

5.4 MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DOS WCET

Relacionada à terceira etapa do workflow proposto no Capítulo 1, para estimar os

WCET das tarefas, foi utilizado o MBDTA. Neste, os códigos referentes à execução da tarefa
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são medidos um número suficientemente grande de vezes por meio de alguma ferramenta de

instrumentação. Uma maneira usual de fazer isso é colocar o código à ser medido entre duas

instruções de GPIO para geração de pulsos com largura igual aos tempos de execução do bloco

de código (Rapita Systems, 2020; ABELLA et al., 2015). Na Figura 66 é apresentado um modelo

de implementação de tarefa para o RM semelhante ao da Figura 17, porém com o código de

execução da tarefa entre as instruções de GPIO para a medição dos tempos de execução. Esses

pulsos podem então ser capturados pela ferramenta de instrumentação.

Figura 66 – Modelo de código para geração de pulsos digitais com larguras referentes aos tempos
de execução da tarefa.

void Task()

{

/*Código de inicialização da tarefa*/

[...]

/*Coloca estado do pino em nível BAIXO*/

GPIO_ClearPin();

while(true)

{

/*Coloca estado do pino em nível ALTO*/

GPIO_SetPin();

/*Código de execução da tarefa*/

[...]

/*Coloca estado do pino em nível BAIXO*/

GPIO_ClearPin();

}

}

Fonte: O autor (2020)

As tarefas devem ser alimentadas com um sequência de entradas de forma que se

obtenham os estados de hardware mais representativos da aplicação com o intuito da geração

dos WCET. Contudo, o método não fornece nenhuma garantia de que a execução mais longa

observada (Highest-Observed Execution Time (HOET)) seja de fato o WCET, como representado

na Figura 67. Contudo, alguns padrões para sistemas críticos consideram este um método válido

para a determinação dos tempos de execução das tarefas (WARTEL et al., 2015; ABELLA et al.,

2015). Além disso, embora não haja embasamento científico, um método comum adotado na

indústria é considerar como o WCET, o HOET acrescido de 20% (ABELLA et al., 2015). Note

que seguindo as orientações e metodologia apresentadas aqui, esse passo do workflow pode ser

replicado à qualquer tipo de sistema que forneça pinos de GPIO, juntamente com o auxílio de

uma ferramenta de instrumentação, o que torna essa metodologia atrativa para diversos projetos

com STR, principalmente aqueles em que os parâmetros de tempo do hardware não estão bem



113

definidos para uso dos métodos estáticos (ABELLA et al., 2015; WILHELM et al., 2008).

Figura 67 – Gráfico representativo com as frequências (Frequency) com que os tempos de execu-
ção (Time) medidos aparecem no intervalo de teste do MBDTA, e o possível distanci-
amento entre HOET e WCET.

Fonte: (ABELLA et al., 2015)

A ferramenta de instrumentação utilizada foi o analisador lógico Saleae®. O número

de amostragens realizadas em cada teste foi aproximadamente 1 bilhão à uma frequência de

24 Mhz.

O chaveamento de contexto do RTOS é incorporado às medições dos tempos de exe-

cução, sendo considerado nulo na análise de escalonabilidade. Já o atraso de chaveamento de

contexto entre RTOS e ISR (influenciado pelo hardware do MCU e código assembly gerado pelo

compilador) é pequeno o suficiente se comparado aos tempos de execução e períodos de ativação

das tarefas, de forma a ser desconsiderado do tempo de resposta das tarefas. Pela mesma razão,

não foram considerados os tempos de latência entre geração da interrupção externa e chamada

da ISR.

Os bloqueios das tarefas 𝜏𝑡𝑤𝑖 e 𝜏𝑝𝑜𝑠 foram incorporados as suas execuções, de tal forma

que 𝐵𝑡𝑤𝑖 e 𝐵𝑝𝑜𝑠 são consideradas partes de 𝐶𝑡𝑤𝑖 e 𝐶𝑝𝑜𝑠, respectivamente, quando medidas. Isso é

possível, pois cada tarefa medida irá executar juntamente com as tarefas de menor prioridade

que esta. Isso irá forçar em algumas medições, o bloqueio da tarefa. É importante observar

que as chamadas de sistema e o chaveamento de contexto pelo FreeRTOS podem desabilitar as

interrupções em parcelas da execução. Isso, faz com que as execuções das ISR sejam postergadas

por um período de tempo. Dessa forma, na medição dos tempos de execução de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐, todas

as tarefas estarão executando concorrentemente, enquanto que para 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡, apenas 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 não

executará.

Começando pela tarefa menos prioritária, 𝜏𝑙𝑐𝑑, durante sua avaliação, está deveria ser

a única executando. Contudo uma tarefa para fins de teste com menor prioridade é criada para

inclusão no tópico o qual 𝜏𝑙𝑐𝑑 lê a pose do robô. O período de ativação dessa tarefa é também

150 ms. Os valores inseridos por essa tarefa, advém de uma tabela criada por meio de um
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algoritmo de passeio aleatório (SPITZER, 2013), onde foram gerados 5000 passos relativos às

posições do mapa dentro do espaço de operação do robô, conforme observado na imagem da

Figura 68.

Figura 68 – Gráfico do passeio aleatório (random walk) gerado para realização dos testes de
tempo de execução que utilizam as poses do robô como referência para geração dos
dados de entrada.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
Random Walk (n=5000 steps)

Fonte: O Autor (2020)

Em relação à tarefa 𝜏𝑚𝑜𝑡, seus tempos de execução são medidos, enquanto a mesma

recebe os comandos de velocidade por meio do tópico específico. A única tarefa do conjunto

que roda concorrentemente é 𝜏𝑙𝑐𝑑, pois possui menor prioridade. Contudo, uma tarefa de teste

também executa concorrentemente para alimentar suas entradas através do envio de mensagens

no tópico. Possui o mesmo período que 𝜏𝑚𝑜𝑡, prioridade menor que esta e maior que 𝜏𝑙𝑐𝑑. Como

as velocidades são limitadas em oito possibilidades, essa tarefa utiliza um algoritmo de roleta

para a determinação semi-aleatória entre uma das possibilidades.

Na tarefa 𝜏𝑜𝑏𝑡, suas entradas correspondem aos valores das variáveis com os tempos

das bordas dos pulsos gerados pelos SODAR. A ISR 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 é rodada, pois é necessária para a

captação desses tempos. Note, contudo, que 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 não irá executar concorrentemente, pois a

captação dos tempos das bordas irá ocorrer apenas depois do pulso de gatilho, no final de 𝜏𝑜𝑏𝑡.

Para que a tarefa receba uma sequência significativa de entradas, diversas disposições de objetos

no espaço são colocadas em frente aos sensores durante o período de teste. Esse mesmo método

é usado para calcular os tempos de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡, com a diferença que nesse caso, todas as tarefas

rodando no RTOS estarão executando concorrentemente.

Na avaliação dos tempos de execução de 𝜏𝑡𝑤𝑖, as entradas consideradas são o valores



115

dos sensores de linha e distâncias dos obstáculos. Note, contudo, que como 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 tem maior

prioridade e pode interferir no cálculo de tempo de execução de 𝜏𝑡𝑤𝑖, o mesmo não é considerado.

Por outro lado, para garantir a leitura de diferentes valores de obstáculos, uma tarefa de teste

alimenta as entradas no tópico de obstáculos conforme o Algoritmo 1. A distância relacionada

à cada sensor é obtida de forma probabilística, sendo determinado de forma empírica uma

probabilidade de 0,4 a ocorrência de uma distância menor que o limiar de obstáculo (15 cm), e

0,6 para o restante.

Algoritmo 1 – Determinação do valores de distância de obstáculo, dLeft, dRight e dFront relacionados
à cada um dos SODAR para fins de teste. A função rand(min, max), retorna um valor em
ponto flutuante semi-aleatório no intervalo [min, max).

se 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 1) < 0,4 então
𝑑𝐿𝑒𝑓𝑡← 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 15)

senão, {valor maior que limiar de obstáculo}
𝑑𝐿𝑒𝑓𝑡← 𝑟𝑎𝑛𝑑(15, 300)

finaliza se
se 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 1) < 0,4 então

𝑑𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡← 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 15)
senão, {valor maior que limiar de obstáculo}

𝑑𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡← 𝑟𝑎𝑛𝑑(15, 300)
finaliza se
se 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 1) < 0,4 então

𝑑𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡← 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 15)
senão, {valor maior que limiar de obstáculo}

𝑑𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡← 𝑟𝑎𝑛𝑑(15, 300)
finaliza se

Em 𝜏𝑝𝑜𝑠, todas as tarefas menos prioritárias são consideradas. Note que não são con-

sideradas as tarefas com mesma prioridade, pois são escalonadas com o algoritmo RR pelo

RTOS. Uma tarefa de mesma frequência, menos prioritária que esta, porém mais prioritária que

as restantes, utiliza a mesma tabela de passeio aleatório da Figura 68 para a determinação dos

deslocamentos angulares e lineares enviados.

Os tempos de execução de 𝜏𝑖𝑚𝑢 são medidos de forma semelhante à 𝜏𝑝𝑜𝑠. Contudo, não

é necessária uma tarefa de menor prioridade para alimentar as entradas, pois os valores são

lidos diretamente do IMU, movimentando o mesmo durante os teste de forma a gerar diferentes

combinações de entradas.

Nas medições relativas à tarefa 𝜏𝑒𝑛𝑐, todas as tarefas do RTOS irão executar em conjunto,

exceto 𝜏𝑝𝑜𝑠 e 𝜏𝑖𝑚𝑢. Uma tarefa de teste de mesmo período e menor prioridade que 𝜏𝑒𝑛𝑐 irá gerar

valores aleatórios de pulso e enviar pelo mecanismo de fila semelhante ao compartilhado com

𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐. Essa tarefa terá prioridade maior do que as outras do conjunto.

Por fim, na medição de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 todas as tarefas são executadas em conjunto, onde as
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velocidades do motor irão variar de acordo com o valores lidos pelos sensores.

5.5 DEFINIÇÃO DO JITTER DE LIBERAÇÃO NO RTOS

Considera-se que o jitter de liberação 𝐽𝑟
𝑖 de cada tarefa 𝜏𝑖 no FreeRTOS é influenciado

pelo atraso de chaveamento de contexto SC e período de interrupção do tick TT (igual a 5 ms).

Considerando que não haja nenhuma chamada de sistema entre as requisições de tick, como

observado na Figura 69, no pior caso a ativação 𝑎𝑘 de uma tarefa pode ocorrer no inicio de um

quantum e quando ocorrer o maior jitter entre os SC . Contudo, através de medições por meio

do MBDTA, considerou-se SC ≪ TT , de forma que o chaveamento de contexto tem pouca

influência sobre o atraso de liberação, e dessa forma, 𝐽𝑟
𝑖 = TT = 5 ms.

Figura 69 – Diagrama de Gantt representando os efeitos que um escalonador de ticks insere no
jitter de liberação 𝐽𝑟

𝑖 de uma tarefa 𝜏𝑖. Supondo {𝑘} = {1, 2, 3, ...}, tem-se por parâ-
metros: a ativação 𝑎𝑘; a liberação 𝑟𝑘; o atraso de chaveamento de contexto 𝑆𝐶 e; o
período de interrupção do tick 𝑇𝑇 . O espaço em branco representa um quantum, no
qual as tarefas poderão executar.

Chaveamento de contexto
ak rk

t

Execução da tarefa
��
�

TTSC

Fonte: O Autor (2020)

Não considerou-se os efeitos das interrupções no jitter, pois as ISR possuem maior

prioridade que o restante das tarefas. O jitter de liberação ocorre apenas quando uma tarefa é

ativada, mas tem seu começo postergado devido ao tratamento de tarefas com menor ou igual

prioridade (TINDELL et al., 1994). Note que isso é diferente de inversão de prioridades, pois no

caso jitter de liberação, é a característica do escalonador de ticks que permite que a tarefa menos

prioritária permaneça em execução até o final de um quantum.

Contudo, elencou-se períodos de ativação múltiplos de 𝑇𝑇 para as tarefas do RTOS, de

forma a anular os efeitos do jitter. Isso ocorre, pois o instante de ativação é considerado o tempo

após inicialização do sistema. Dado um atraso após essa inicialização, as tarefas serão liberadas

simultaneamente dentro do chaveamento de contexto. O tempo de ativação é salvo pela tarefa

mais prioritária, a primeira a executar, e é compartilhada com as outras tarefas do conjunto.

Um caso a parte ocorre com 𝜏𝑝𝑜𝑠, pois requer a precedência de execuções das tarefas
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𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢. Embora aquela seja ativada no mesmo instante e com mesmo período que estas,

no pior caso essa começara sua execução (ou melhor, será liberada) apenas quando as duas

terminarem suas execuções. Como estas possuem mesma prioridade, são executadas como se

fossem uma única tarefa, cujo tempo de resposta é influenciado pela soma dos seus tempos de

execução. Dessa forma, o jitter de liberação de 𝜏𝑝𝑜𝑠 será considerado como o tempo de resposta

de 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢, ou seja, 𝐽𝑟
𝑝𝑜𝑠 = 𝑅𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 (TINDELL et al., 1994).

Por fim, os jitter de liberação das ISRs são considerados iguais aos atrasos de chavea-

mento de contexto realizados pelo processador e a latência entre o surgimento da interrupção

(na borda do sinal no pino do MCU) e o acionamento da flag de interrupção. Como estes dois

fatores são considerados de pouca significância na influencia sobre os tempos de resposta das

ISRs, então os jitters de liberação destas são considerados nulos.

5.6 DETERMINAÇÃO DOS WCET

Nas Figura 70 à Figura 76 são apresentados os resultados das medições dos tempos de

execução das tarefas no robô móvel, quanto à frequência em que aparecem durante o período de

teste. No gráfico da Figura 70 são apresentadas as medições realizadas na tarefa 𝜏𝑒𝑛𝑐. Nesta foram

obtidos um total 77 tempos de execuções distintos, sendo a sua maioria próximos do HOET de

99,33 𝜇s. Note que essa maioria possui também um conjunto mais diversificado de valores. Por

outro lado, há pouca diversidade nos menores tempos de execução observados, um total de dois

valores – 46,17 𝜇s e 46,21 𝜇s. Entende-se que na maior parte dos casos, são gerados valores de

incremento dos encoders maiores que zero. Isto resulta com que no cálculo do deslocamento

linear, se realizem multiplicações que exijam tempos de execução maiores. Contudo, em poucos

casos, se os valores lidos dos encoders forem zero, ou próximo, a multiplicação não terá muito

impacto e resultará em tempos de execução muito próximos.

Diferentemente de 𝜏𝑒𝑛𝑐, na tarefa 𝜏𝑖𝑚𝑢, a maior frequência de amostras se encontra nos

menores tempos de execução, tal como apresentado na Figura 71. Há um total de 78 diferentes

valores, sendo que o HOET ocorre apenas uma vez, e cujo valor é 293,42 𝜇s. Por ser um caso tão

isolado, e por depender de outro dispositivo computacional externo ao MCU (no caso, o IMU), é

difícil determinar qual o motivo específico na geração desse valor.

Na Figura 72 são apresentados os resultados referentes à tarefa 𝜏𝑝𝑜𝑠, sendo o HOET

igual à 383,54 𝜇s. O número total de diferentes amostras obtidas foi de 743, significativamente

maior do que os das tarefas supracitadas. Esse número diversificado se deve, provavelmente, ao
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Figura 70 – Tempos de execução da tarefa 𝜏𝑒𝑛𝑐.
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Fonte: O autor (2020)

Figura 71 – Tempos de execução da tarefa 𝜏𝑖𝑚𝑢.
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Fonte: O autor (2020)

fato de que o universo de entradas (gerada por meio da tabela de passeio aleatório – Figura 68) é

significativamente maior do que o das tarefas 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢. Além disso, o código para determinar

a pose com base nos deslocamentos enviados, é relativamente mais complexo. Mas, ao encontro

de 𝜏𝑒𝑛𝑐, a maior parte das amostras encontram-se nos maiores valores observados, provavelmente

pela mesma razão.

Os resultados relativos à tarefa 𝜏𝑜𝑏𝑡 são apresentados na Figura 73, totalizando um

número de 61 valores diferentes de tempos de execução. Neste, os valores são mais espalhados.

Aqui, existe um número mais diversificado de valores no centro do gráfico. Embora, exista um

número mais diversificado nos maiores valores, próximo ao HOET de 59,38 𝜇s, se comparado

ao começo do gráfico, a maior frequência encontra-se nos tempos de 17,29 𝜇s e 17,33 𝜇s.

Acredita-se que o padrão desse gráfico é devido à frequência de determinados obstáculos, e dessa

forma, da amplitude dos valores obtidos: a ausência de obstáculos é mais frequente, dessa forma

gerando tempos de computação menores; obstáculos em distâncias médias, tem uma frequência
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Figura 72 – Tempos de execução da tarefa 𝜏𝑝𝑜𝑠.
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Fonte: O autor (2020)

média, gerando os tempos vistos na parte central do gráfico e; obstáculos próximos são menos

frequentes, mas geram tempos de execução maiores, por gerarem valores maiores.

Figura 73 – Tempos de execução da tarefa 𝜏𝑜𝑏𝑡.
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Fonte: O autor (2020)

Para a tarefa 𝜏𝑡𝑤𝑖, na Figura 74 são apresentados os resultados de suas medições. O

número total de valores distintos obtidos foi de 13, o menor dentre todas as tarefas. Isso ocorre,

pois o seu código é o menos complexo entre todos. Dessa forma, menos caminhos são tomados

dentro da tarefa e, portanto, um número menor de possibilidades de tempos de execução é criado.

Seu HOET é de 95,63 𝜇s.

De forma semelhante à 𝜏𝑡𝑤𝑖, conforme pode ser observado na Figura 75, a tarefa 𝜏𝑚𝑜𝑡

também possui um número pequeno de tempos de execução distintos, totalizando 16 valores. O

HOET obtido para essa tarefa foi 98,59 𝜇s. Como o número de velocidades enviadas ao motor é

limitada, e não há controle de fluxos significativos, então essa quantidade limitada de tempos de

execução é justificável.
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Figura 74 – Tempos de execução da tarefa 𝜏𝑡𝑤𝑖.
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Fonte: O autor (2020)

Figura 75 – Tempos de execução da tarefa 𝜏𝑚𝑜𝑡.
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Fonte: O autor (2020)

Na Figura 76 são apresentados os resultados relativos à tarefa 𝜏𝑙𝑐𝑑. Essa, possui os

maiores tempos de execução, sendo seu HOET igual à 25,74 ms, e quantidades variadas de

amostras, totalizando 1031. Da mesma forma que 𝜏𝑝𝑜𝑠, a tarefa 𝜏𝑙𝑐𝑑 possui diversas entradas.

A diferença está no tipo de entrada. Enquanto em 𝜏𝑝𝑜𝑠 recebe-se os deslocamentos lineares e

angulares, em 𝜏𝑙𝑐𝑑 se recebe o vetor de pose do robô. Outro fator que faz com que os tempos

variem, é a conversão dos números decimais em strings que devem ser enviadas ao módulo LCD

– sendo que a própria comunicação com este, leva diversos ciclos do processador.

Note que não são apresentados os gráficos com os tempos de execução de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 e

𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡. No primeiro, isso se deve ao fato que todos os tempos de execução medidos são muito

próximos de 15 𝜇𝑠. Em 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 todos os valores medidos foram diferentes, variando na faixa

[3,97 𝜇𝑠, 7,00 𝜇𝑠].

Por fim, como apresentado na seção 5.4, para todas as tarefas, estimou-se os WCET
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Figura 76 – Tempos de execução da tarefa 𝜏𝑙𝑐𝑑.
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Fonte: O autor (2020)

como sendo HOET acrescido de 20%. Determinado esse valor como o parâmetro 𝐶𝑖 de cada

tarefa 𝜏𝑖, na Tabela 10 são apresentados todos os parâmetros de interesse para a análise de

escalonabilidade. Além disso, o tempo de execução de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 é considerado seis vezes o WCET

do tratamento de uma requisição, conforme apresentado na seção 5.3.

Tabela 10 – Relação entre as tarefas propostas e seus principais parâmetros de interesse para fins de teste
de escalonabilidade.

𝜏𝑖 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 𝜏𝑒𝑛𝑐 𝜏𝑖𝑚𝑢 𝜏𝑝𝑜𝑠 𝜏𝑜𝑏𝑡 𝜏𝑡𝑤𝑖 𝜏𝑚𝑜𝑡 𝜏𝑙𝑐𝑑

𝐶𝑖(𝜇𝑠) 18 50 120 350 460 71 115 118 31·103

𝑇𝑖(𝑚𝑠) 5 19 20 20 20 60 75 80 150

Fonte: O autor (2020)

5.7 ANÁLISE DA ESCALONABILIDADE DAS TAREFAS E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO

Por fim, são apresentadas as últimas etapas do workflow: teste de escalonamento no

conjunto de tarefas e; junção de todas as tarefas para a execução concorrente, de forma a verificar

se as restrições temporais do sistema serão atendidas durante a operação do robô. Utilizando os

dados apresentados na Tabela 10 é possível aplicar um teste exato na avaliação da escalonabili-

dade das tarefas desenvolvidas por meio da análise de seus tempos de resposta (TINDELL et

al., 1994). Isso é realizado com o uso das Equação 7 e Equação 8 (pág. 46). Para garantir que a

tarefa atenda todos os seus requisitos temporais ao longo da operação do sistema, com base nos

parâmetros obtidos, é necessário que seu tempo de resposta, i.e, seu WCRT, seja menor que seu

deadline relativo. Os tempos de bloqueio das tarefas desenvolvidas são considerados nulos, pois

foram incorporados aos seus tempos de execução por meio do MBDTA. Além disso, o único
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jitter de liberação diferente de zero, corresponde à tarefa 𝜏𝑝𝑜𝑠. Como apresentado na seção 5.5,

𝐽𝑟
𝑝𝑜𝑠 = 𝑅𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢, tal que 𝑅𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 é a soma dos tempos de resposta de 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢. Dessa forma,

para determinar 𝑅𝑝𝑜𝑠, é necessário primeiramente encontrar esse valor.

Começando pela tarefa mais prioritária, o tempo de resposta de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 é igual ao

seu tempo de execução, 𝑅𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 = 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐, pois esta não sofre interferência de nenhum tipo,

além de não possuir jitter de liberação. Como 𝑅𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 = 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 < 𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐, então a tarefa é

escalonável em tempo real.

Seguindo para a próxima tarefa mais prioritária, 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡, como esta sofre interferência

por parte de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐, é necessário determinar seu período ocupado 𝑊𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 através do método

iterativo da Equação 7. Posto isto, considera-se um valor inicial para 𝑊𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡, sendo 𝑊 0
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 =

𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡. O valor final atribuído à 𝑊𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 será 𝑊 𝑛
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡, obtido na 𝑛𝑡ℎ aproximação quando

𝑊 𝑛+1
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 𝑊 𝑛

𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡. A primeira iteração é dada pelo seguinte cálculo:

𝑊 1
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 +

⌈︂
𝑊 0

𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐.

Substituindo as variáveis pelos valores presentes na Tabela 10, dados em microssegun-

dos, tem-se a seguinte equação:

𝑊 1
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 50 +

⌈︂
50

5 · 103

⌉︂
· 18 = 68.

Considerando o valor obtido para 𝑊 1
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 68, o utilizamos no cálculo da próxima

iteração:

𝑊 2
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 50 +

⌈︂
68

5 · 103

⌉︂
· 18 = 68.

Nesse ponto, foi alcançada a condição 𝑊𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 𝑊 1
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 𝑊 2

𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 68 𝜇𝑠,

podendo ser aplicada à Equação 8. Como 𝐽𝑟
𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 0, então 𝑅𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 = 𝑊𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 e, dessa forma,

𝑅𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 < 𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡. Portanto, a tarefa é escalonável em tempo real.

Agora avaliam-se as tarefas mais prioritárias no domínio do RTOS – 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢. Como

ambas as tarefas possuem mesmo período e prioridade, são escalonadas com a política RR

e consideradas uma mesma tarefa de tempo real 𝜏𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 para fins de análise, cujo tempo de

execução é 𝐶𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 𝐶𝑒𝑛𝑐 + 𝐶𝑖𝑚𝑢. O período ocupado dessas tarefas é obtido pelas seguintes

iterações:
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𝑊 1
𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 𝐶𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 +

⌈︂
𝑊 0

𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 +

⌈︂
𝑊 0

𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐.

Substituindo as variáveis pelos valores, dados em microssegundos, presentes na Ta-

bela 10, tem-se a seguinte equação:

𝑊 1
𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 470 +

⌈︂
470

19 · 103

⌉︂
· 50 +

⌈︂
470

5 · 103

⌉︂
· 18 = 538.

Considerando o valor obtido para 𝑊 1
𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 538, o utilizamos no cálculo da próxima

iteração:

𝑊 1
𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 470 +

⌈︂
538

19 · 103

⌉︂
· 50 +

⌈︂
538

5 · 103

⌉︂
· 18 = 538.

Nesse ponto, foi alcançada a condição 𝑊𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 𝑊 1
𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 𝑊 2

𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 538 𝜇𝑠.

Como o jitter de liberação dessas tarefas é nulo, assim como nas tarefas já analisadas, o período

ocupado é o mesmo tempo de resposta, 𝑅𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 𝑊𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 e, dessa forma, 𝑅𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 <

𝑇𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢. Portanto, a tarefa é escalonável em tempo real.

Tendo em mãos os tempos de resposta de 𝜏𝑒𝑛𝑐 e 𝜏𝑖𝑚𝑢, é possível definir 𝐽𝑟
𝑝𝑜𝑠 =

𝑅𝑒𝑛𝑐−𝑖𝑚𝑢 = 538𝜇𝑠 e obter 𝑅𝑝𝑜𝑠. Primeiramente, obtém-se o período ocupado iterativamente

com a Equação 7:

𝑊𝑝𝑜𝑠 = 𝐶𝑝𝑜𝑠 +

⌈︂
𝑊𝑝𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑝𝑜𝑠

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐.

O resultado obtido quando 𝑊 1
𝑝𝑜𝑠 = 𝑊 2

𝑝𝑜𝑠 é 528 𝜇𝑠. Utilizando esse valor, juntamente

com 𝐽𝑟
𝑝𝑜𝑠 = 538 𝜇𝑠 na Equação 8, obtém-se 𝑅𝑝𝑜𝑠 = 1066 𝜇𝑠, cujo valor é menor que 𝑇𝑝𝑜𝑠. Dessa

forma, a tarefa também é escalonável em tempo real.

Com jitters de liberação nulos, os tempos de resposta de 𝜏𝑜𝑏𝑡, 𝜏𝑡𝑤𝑖, 𝜏𝑚𝑜𝑡 e 𝜏𝑙𝑐𝑑 são obtidos

pelas seguintes equações, cujos resultados são apresentados em microssegundos:

𝑅𝑜𝑏𝑡 = 𝑊𝑜𝑏𝑡 = 𝐶𝑜𝑏𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑜𝑏𝑡 + 𝐽𝑟

𝑝𝑜𝑠

𝑇𝑝𝑜𝑠

⌉︂
· 𝐶𝑝𝑜𝑠 +

⌈︂
𝑊𝑜𝑏𝑡

𝑇𝑖𝑚𝑢

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑚𝑢+⌈︂

𝑊𝑜𝑏𝑡

𝑇𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑒𝑛𝑐 +

⌈︂
𝑊𝑜𝑏𝑡

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑜𝑏𝑡

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 = 1069;
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𝑅𝑡𝑤𝑖 = 𝑊𝑡𝑤𝑖 = 𝐶𝑡𝑤𝑖 +

⌈︂
𝑊𝑡𝑤𝑖

𝑇𝑜𝑏𝑡

⌉︂
· 𝐶𝑜𝑏𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑡𝑤𝑖 + 𝐽𝑟

𝑝𝑜𝑠

𝑇𝑝𝑜𝑠

⌉︂
· 𝐶𝑝𝑜𝑠 +

⌈︂
𝑊𝑡𝑤𝑖

𝑇𝑖𝑚𝑢

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑚𝑢+

⌈︂
𝑊𝑡𝑤𝑖

𝑇𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑒𝑛𝑐 +

⌈︂
𝑊𝑡𝑤𝑖

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑡𝑤𝑖

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 = 1184;

𝑅𝑚𝑜𝑡 = 𝑊𝑚𝑜𝑡 = 𝐶𝑚𝑜𝑡+

⌈︂
𝑊𝑚𝑜𝑡

𝑇𝑡𝑤𝑖

⌉︂
·𝐶𝑡𝑤𝑖+

⌈︂
𝑊𝑚𝑜𝑡

𝑇𝑜𝑏𝑡

⌉︂
·𝐶𝑜𝑏𝑡+

⌈︂
𝑊𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑟

𝑝𝑜𝑠

𝑇𝑝𝑜𝑠

⌉︂
·𝐶𝑝𝑜𝑠+

⌈︂
𝑊𝑚𝑜𝑡

𝑇𝑖𝑚𝑢

⌉︂
·𝐶𝑖𝑚𝑢+

⌈︂
𝑊𝑚𝑜𝑡

𝑇𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑒𝑛𝑐 +

⌈︂
𝑊𝑚𝑜𝑡

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑚𝑜𝑡

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 = 1302;

𝑅𝑙𝑐𝑑 = 𝑊𝑙𝑐𝑑 = 𝐶𝑙𝑐𝑑 +

⌈︂
𝑊𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑚𝑜𝑡

⌉︂
·𝐶𝑚𝑜𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑡𝑤𝑖

⌉︂
·𝐶𝑡𝑤𝑖 +

⌈︂
𝑊𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑜𝑏𝑡

⌉︂
·𝐶𝑜𝑏𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑙𝑐𝑑 + 𝐽𝑟

𝑝𝑜𝑠

𝑇𝑝𝑜𝑠

⌉︂
·𝐶𝑝𝑜𝑠+⌈︂

𝑊𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑖𝑚𝑢

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑚𝑢 +

⌈︂
𝑊𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑒𝑛𝑐 +

⌈︂
𝑊𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 +

⌈︂
𝑊𝑙𝑐𝑑

𝑇𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐

⌉︂
· 𝐶𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 = 33390.

Em todos os testes, o valor obtido para o período ocupado da tarefa convergiu na

segunda iteração no método da Equação 7, tal que os tempos de resposta foram menores que os

períodos de ativação, sendo todas, dessa forma, escalonáveis em tempo real. Na Tabela 11 são

apresentados os WCRT de todas as tarefas do conjunto, juntamente com os períodos de ativação

para fins de comparação. Verifica-se aqui que o tempo de resposta de 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 correspondente às

seis requisições geradas pelos SODAR é significativamente menor que o pulso mínimo de 150 𝜇𝑠.

Isso era requisito para que todas as essas interrupções fossem atendidas, conforme apresentado

na seção 5.3.

Tabela 11 – Relação entre as tarefas propostas e seus tempos de resposta.

𝜏𝑖 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑒𝑛𝑐 𝜏𝑖𝑠𝑟−𝑢𝑙𝑡 𝜏𝑒𝑛𝑐 𝜏𝑖𝑚𝑢 𝜏𝑝𝑜𝑠 𝜏𝑜𝑏𝑡 𝜏𝑡𝑤𝑖 𝜏𝑚𝑜𝑡 𝜏𝑙𝑐𝑑

𝑅𝑖(𝑚𝑠) 18·10-3 68·10-3 0,538 0,538 1,066 1,069 1,184 1,302 33,39

𝑇𝑖(𝑚𝑠) 5 19 20 20 20 60 75 80 150

Fonte: O autor (2020)

Para a verificação da perda de deadlines, em cada tarefa foi colocado um código que

compara seu tempo de resposta com o período de ativação. Caso, o valor seja ultrapassado, o

deadline não foi atingido, e o sistema envia um sinal luminoso. Nesse caso, o robô é parado.
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Como a alimentação do robô foi determinada pela rede elétrica, então foi possível

deixa-lo operando por seis horas ininterruptas. Sua operação foi interrompida pelo desligamento

do sistema. Nesse intervalo de tempo, nenhum deadline foi perdido, pois o robô seguiu operando

de maneira desejada, seja mantendo-se na linha, parando na presença de obstáculos e apresentado

a pose correta na IHM.

Portanto, o robô apresentou de forma satisfatória a operação desejada, conforme o

planejamento da sua parte física e das tarefas de tempo real desenvolvidas.

5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Muitos projetos amadores empregam detecção de linha sem levar em consideração

requisitos temporais. O código é feito por meio de um superloop que a cada iteração irá realizar o

comportamento reativo de leitura dos sensores e atuação nos motores, sem nenhuma preocupação

com previsibilidade temporal. Nestes, pode-se observar, na maioria dos casos, que o robô opera

de forma bastante satisfatória e, à primeira vista, parece um tanto exagerado o emprego da análise

dos requisitos temporais. Contudo, alguns apontamentos devem ser feitos. Primeiramente, é a

complexidade desses sistemas. Como geralmente possuem poucas funções, o tempo de resposta

do sistema reativo é relativamente curto, sendo que mesmo tempos de execuções imprevisíveis

irão provavelmente ser realizados de forma suficientemente rápida.

Outro fator que contribui para que esses sistemas simples atendam de forma satisfatória

os requisitos da aplicação se deve ao fato de que as iterações no superloop não possuem atrasos

entre si, operando de maneira exageradamente frequente – não há folga para o processador.

O tempo de processamento poderia ser utilizado para que o mesmo entre em modo de baixo

consumo, ou realize outra função.

Quanto à complexidade desses sistemas amadores, os mesmos operam usualmente de

maneira desejável, pois geralmente não possuem muito mais recursos além daqueles relacionados

ao controle do robô sobre a linha no chão. Dessa forma, seus tempos de resposta atendem aos

requisitos de tempo. Contudo, a inserção de novas funções irá influenciar nos tempos de resposta,

e portanto, no atendimento aos requisitos temporais. Além disso, o desenvolvimento de código

sem levar em consideração a previsibilidade temporal pode ser um erro, mesmo considerando que

o sistema esteja executando rápido o suficiente. Isso porquê qualquer sobrecarga no workload do

sistema, devido a fontes de indeterminismo, faz com que o robô opere de forma “estranha” em

determinadas situações (ex.: saindo do trajeto da linha repentinamente).
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O robô desenvolvido foi pensado para emular o comportamento de uma aplicação

maior que necessite manter o atendimento aos deadlines ao longo de sua operação, embora seja

baseado em componentes simples. Se por um lado, a teoria por trás das etapas do workflow

apresentado nesse capítulo seja de conhecimento da comunidade de tempo real, por outro,

até onde foi conduzido esse estudo, nenhum trabalho apresentou de forma sistemática por

meio de etapas, o desenvolvimento de um robô que atenda aos requisitos temporais de uma

aplicação, de forma que possa ser replicável por grande parte da comunidade. Isso porquê utiliza

componentes fáceis de se encontrar no mercado (seja brasileiro ou internacional) e metodologias

passíveis de reprodução com esses materiais. Na etapa do desenvolvimento de tarefas de tempo

real, se empregou o modelo de tarefas e a política de escalonamento RM. Como apresentado,

essa política é relativamente simples de se implementar com escalonadores FPP, presentes

em grande parcela dos RTOS comerciais disponíveis. O FreeRTOS, uma ferramenta grátis e

portável para diversas arquiteturas de MCU, apresentou todos os serviços necessários de forma

que a implementação das tarefas por meio do modelo proposto pelo RM fosse possível. Note

que outros RTOS podem ser empregados no lugar deste, desde que forneçam escalonadores

FPP. Na etapa referente à determinação dos tempos de execução, utilizou-se a metodologia de

medição conhecida como MBDTA. Note que seguindo as orientações e metodologia nessa etapa,

é possível replicar a qualquer tipo de sistema que forneça pinos de GPIO, juntamente com o

auxílio de uma ferramenta de instrumentação. Isso torna essa metodologia atrativa para diversos

projetos com STR, principalmente aqueles em que os parâmetros de tempo do hardware não

estão bem definidos para uso dos métodos estáticos. Nas etapas finais, utilizou-se um teste de

escalonabilidade que fornece o resultado mais exato possível para a política de escalonamento

empregada. Para tanto, aplicou-se o teste de determinação dos tempos de resposta das tarefas.

Esse é um método iterativo, onde foi possível determinar em fase de projeto que os tempos de

resposta mais demorados de todas as tarefas são menores que seus períodos de ativação. Portanto,

foi possível determinar que todo o conjunto é escalonável em tempo real. Por fim, na última

etapa do workflow, foi possível avaliar a operação do robô por diversas horas, verificando que:

nenhum deadline foi perdido (cuja confirmação é realizada por cada tarefa) e; todas as funções

foram corretamente executadas.

Embora, se tenha utilizado como estudo de caso um robô móvel para a aplicação das

etapas do workflow, a metodologia apresentada aqui pode ser transferível para qualquer outro

tipo de robô, seja um braço manipulador, um robô aéreo ou aquático. Isso porquê o controle
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computacional segue o mesmo princípio em todos: amostragem, processamento e atuação. Por

exemplo, em um drone simples, será necessário também o uso de um IMU para a determinação

de suas velocidades angulares, além de outros possíveis componentes. Também, o controle dos

rotores das hélices se dará de forma semelhante ao dos motores das rodas de um robô móvel,

se diferenciando pelo número de tarefas, complexidade dos seus códigos e o possível uso de

mais pinos e/ou periféricos. Contudo, as metodologias e ferramentas podem ser as mesmas

para o desenvolvimento. Dessa forma, a aplicação dos conceitos apresentados aqui podem ser

transferidos, adaptados e melhorados em aplicações mais robustas, para que engenheiros de

robótica consigam desenvolver robôs com restrições de tempo rígidos.

Com base na análise de escalonabilidade das tarefas, determina-se que estas poderão

atingir todos os seus deadlines ao longo da operação do robô. Nota-se que foi utilizado o termo

“poderão”, e não “irão”, pois como a análise dos tempos de execução são baseados em valores

estimados (embora, muito provavelmente sejam superestimados em relação aos WCET), então a

certeza de escalonabilidade de tempo real não é garantida. Métodos de tolerância a faltas podem

ser utilizados de forma que o robô ainda atenda aos requisitos, mesmo na presença de violações

temporais. Contudo, não se explorou isso, pois o foco principal foi o desenvolvimento das tarefas

na aplicação robótica e a verificação da escalonabilidade com base em valores estimados de

WCET.

Por outro lado, empiricamente, pode-se considerar que o grau de segurança do sistema

é relativamente alto, embora fosse necessária a aplicação de normas de segurança para sistemas

críticos, de forma que essa afirmação fosse fortemente sustentada. Entretanto, conforme a

literatura apresentada nesse trabalho, o desenvolvimento prático de STR do tipo crítico é realizado

de maneira análoga ao apresentado aqui.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar as funcionalidades do robô, tais como a

inserção de um módulo de comunicação sem fio (ex.: Bluetooth) com PC, envio de comandos

do usuário para determinação de trajetórias e processamento de dados mais pesados como

nuvens de pontos. Também, se tem por objetivo a utilização de módulos mais robustos para

o desenvolvimento do robô, para utilização em aplicações mais práticas, com presença de

mecanismos de tolerância a faltas.
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6 CONCLUSÃO

No desenvolvimento de aplicações para a Robótica, geralmente deve-se considerar os

requisitos temporais necessários para a correta operação desses sistemas. Para tanto é necessário

o uso de STRs, pois com estes é possível garantir um grau suficiente de confiança tal que as

operações realizadas possuam previsibilidade temporal.

Observou-se, por meio da literatura apresentada, que o problema de tempo real é

bastante complexo, pois diversas variáveis do sistema devem ser levadas em consideração, sendo

estas por vezes impossíveis de se obter na prática. Ainda, avalia-se que engenheiros de robótica

costumam não considerar os aspectos de tempo real no desenvolvimento de seus projetos, mesmo

que nestes estejam impostas restrições de tempo. Foi definida essa constatação, pela carência de

ferramentas e pesquisas bem estabelecidas no desenvolvimento de robôs, onde são necessárias

restrições de tempo. Por outro lado, considera-se que é possível desenvolver robôs com requisitos

de tempo real, utilizando ferramentas disponíveis no mercado, por meio de um workflow bem

definido – ou seja, uma sequência de atividades ordenadas no tempo, onde cada atividade realiza

alguma parte do trabalho, com a finalidade de atingir um determinado objetivo.

Postas essas considerações, no trabalho apresentou-se um workflow para o desenvolvi-

mento de aplicações robóticas com restrições de tempo. Neste se tem as seguintes etapas: (1)

avaliação do desempenho de tempo real da plataforma computacional utilizada; (2) modelagem

e desenvolvimento das tarefas, utilizando uma determinada política de escalonamento; (3) de-

terminação dos tempos exatos de execução das tarefas (definidos como o WCET); (4) a análise

de escalonabilidade das tarefas em tempo de projeto e; (5) a junção de todas as tarefas para a

execução concorrente, de forma a verificar se as restrições temporais do sistema serão atendidas

durante a operação do robô. Para uma melhor compreensão do que foi desenvolvido, para a

comunidade de robótica, foi apresentada uma fundamentação teórica sobre alguns conceitos

elementares acerca de STRs. Quanto à apresentação do workflow, o desenvolvimento do trabalho

foi dividido sobre duas frentes, que abrangem etapas distintas: a primeira está relacionada com

a etapa (1), onde é apresentado o benchmark Hart-ROS para a avaliação de STRs; a segunda

parte é referente as etapas posteriores do workflow, onde se utiliza uma plataforma elencada no

desenvolvimento de um robô operacional.

Na avaliação de sistemas computacionais, desenvolveu-se o benchmark denominado

Hart-ROS. O mesmo tem por objetivo a avaliação do desempenho de tempo real, com foco
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em particular sobre sistemas robóticos, por meio da execução de aplicações sintéticas. Nesse

tipo de aplicação, as tarefas de tempo real não executam funções práticas, mas sim, rodam

códigos que estressam o sistema de forma semelhante à uma aplicação real. O ponto de ruptura,

a etapa do experimento em que o sistema não consegue mais atender seus requisitos temporais

ou funcionais, oferece a figura de mérito do quão bom os recursos de tempo real do sistema

são em atender as demandas no cenário de aplicação. É necessária a intervenção do usuário no

código do benchmark para portar no sistema alvo sob análise. Contudo, esse método oferece mais

agilidade na avaliação de sistemas computacionais, do que avaliar todos os aspectos que podem

interferir na previsibilidade temporal, pois é orientado à aplicação. Dessa forma, a ferramenta

fornece uma métrica quantitativa, em termos de pontos de ruptura, de forma que seja possível

avaliar a qualidade do sistema em atender aos requisitos temporais sobre aplicações em uma

dinâmica complexa que envolve os diversos parâmetros do sistema de maneira ágil. Para avaliar

a aplicabilidade do benchmark na avaliação de sistemas, foram apresentadas duas plataformas

computacionais para aplicações em sistemas embarcados para serem avaliadas sob o espectro

de desempenho de tempo real. Pode-se afirmar que a proposta de avaliação do desempenho

de tempo real de sistemas computacionais por meio do benchmark desenvolvido atingiu o

objetivo esperado, pois foi possível verificar características esperadas de STR sob as plataformas

elencadas, e dessa forma, verificar o quão bom estas são em atender as demandas de aplicações

com requisitos de tempo.

Quanto às etapas seguintes do workflow, foi apresentado o desenvolvimento de um

robô pensado para emular o comportamento de uma aplicação maior que necessite manter o

atendimento aos deadlines ao longo de sua operação, embora seja baseado em componentes

simples. Se por um lado, a teoria por trás das etapas do workflow apresentado nesse capítulo seja

de conhecimento da comunidade de tempo real, por outro, até onde foi conduzido esse estudo,

nenhum trabalho apresentou de forma sistemática por meio de etapas, o desenvolvimento de um

robô que atenda aos requisitos temporais de uma aplicação, de forma que possa ser replicável por

grande parte da comunidade. Isso porquê utiliza componentes fáceis de se encontrar no mercado

(seja brasileiro ou internacional) e metodologias passíveis de reprodução com esses materiais.

Na etapa do desenvolvimento de tarefas de tempo real, se empregou o modelo de tarefas e a

política de escalonamento RM. Como apresentado, essa política é relativamente simples de

se implementar com escalonadores FPP, presentes em grande parcela dos RTOS comerciais

disponíveis. O FreeRTOS, uma ferramenta grátis e portável para diversas arquiteturas de MCU,
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apresentou todos os serviços necessários de forma que a implementação das tarefas por meio

do modelo proposto pelo RM fosse possível. Note que outros RTOS podem ser empregados

no lugar deste, desde que forneçam escalonadores FPP. Na etapa referente à determinação dos

tempos de execução, utilizou-se a metodologia de medição conhecida como MBDTA. Note que

seguindo as orientações e metodologia nessa etapa, é possível replicar a qualquer tipo de sistema

que forneça pinos de GPIO, juntamente com o auxílio de uma ferramenta de instrumentação.

Isso torna essa metodologia atrativa para diversos projetos com STR, principalmente aqueles

em que os parâmetros de tempo do hardware não estão bem definidos para uso dos métodos

estáticos. Nas etapas finais, utilizou-se um teste de escalonabilidade que fornece o resultado mais

exato possível para a política de escalonamento empregada. Para tanto, aplicou-se o teste de

determinação dos tempos de resposta das tarefas. Esse é um método iterativo, onde foi possível

determinar em fase de projeto que os tempos de resposta mais demorados de todas as tarefas são

menores que seus períodos de ativação. Portanto, foi possível determinar que todo o conjunto é

escalonável em tempo real. Por fim, na última etapa do workflow, foi possível avaliar a operação

do robô por diversas horas, verificando que: nenhum deadline foi perdido (cuja confirmação é

realizada por cada tarefa) e; todas as funções foram corretamente executadas. Dessa forma, foi

posto em evidência que é possível desenvolver robôs com requisitos de tempo real, utilizando

ferramentas disponíveis no mercado.

Note, contudo, que em cada passo do workflow se trabalhou com imprecisões (assim

como em qualquer outro trabalho desenvolvido por meio de métodos empíricos). Primeiramente,

o benchmark retorna a qualidade de o “quão bom” é o sistema em fornecer os serviços de

tempo real. Embora, seja suficiente para avaliar na etapa inicial do workflow se o sistema

contém requisitos mínimos para ser considerado no desenvolvimento, essa qualidade não é

precisa, pois as próprias métricas de utilização do processador pelas tarefas são obtidas por

meio de medições da velocidade do processador em termos de workload sintético por segundo.

Quanto às etapas posteriores do workflow desenvolvido, grande parte das ferramentas utilizadas

no desenvolvimento do robô foram pensadas para aplicações de uso geral, e não de tempo

real. Dessa forma, diversas adaptações tiveram de ser feitas, tais como considerar aspectos

de um hardware com possíveis fontes de indeterminismo, como deterministas, e considerar

que os parâmetros definidos como estáticos no modelo de tarefas empregado, sejam assim no

sistema (embora variem, como é o caso do WCET). Posto isto, para aplicações críticas que

envolvam o risco de perda de vidas humanas, consideram-se que são desejáveis ferramentas
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especializadas no desenvolvimento de STR, e não adaptadas, para que os indeterminismos do

sistema sejam nulos e os parâmetros para a garantia de previsibilidade temporal sejam 100%

precisos. Reitera-se que como isso não faz parte da realidade de grande parte dos materiais

disponíveis, sejam para uso acadêmico ou industrial, as adaptações aqui presentes se fazem

necessárias para que seja possível desenvolver robôs com restrições de tempo com um grau de

confiança considerado suficientemente satisfatório, sendo o que de fato ocorre na prática por

meio de padrões relacionados ao desenvolvimento de sistemas críticos.

6.1 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS

Espera-se que o workflow apresentado aqui seja melhorado em trabalhos futuros e

utilizado como base para o desenvolvimento de outras pesquisas que envolvam a necessidade

de robôs com requisitos temporais. No tocante ao benchmark, objetiva-se que o mesmo seja

utilizado como ponto de partida na avaliação de sistemas computacionais robóticos com requisitos

temporais, pois fornece mais argumentos para a escolha da plataforma que deve operar como

STR. Além disto, pode-se incluir mais recursos à ferramenta, tal como a possibilidade de

avaliação de sistemas que utilizam escalonamentos com prioridades dinâmicas, além de um

número maior de cenários que abranjam outros tipos de aplicação robótica. O benchmark também

pode ser utilizado futuramente para a avaliação do desempenho de tempo real dos mecanismos

de comunicação de sistemas distribuídos, ou seja, diversos dispositivos interligados em rede.

Em relação às etapas do workflow apresentadas no desenvolvimento do robô móvel, na

primeira destas, pode-se pensar em um modelo de tarefas diferente do RM, de forma à ampliar a

gama de possibilidades de modelos utilizados. Quanto à etapa do desenvolvimento das tarefas, é

de interesse avaliar outras possibilidades de RTOS ou mesmo middlewares para robótica. Na

etapa de avaliação dos tempos de execução das tarefas, a metodologia baseada em medições pode

ser melhorada, pensando-se em recursos de instrumentação mais precisos. Outra possibilidade

de metodologia empregada, pode ser por meio de análise probabilística dos tempos de execução.

Também, é possível o desenvolvimento de uma ferramenta que receba os dados de tempo de

execução medidos, períodos e jitters das tarefas, e com base na metodologia de estimativa do

WCET, retornar o resultado de escalonabilidade do conjunto, correspondente à última etapa do

workflow. Por fim, propõe-se a utilização de módulos mais robustos para o desenvolvimento do

robô experimental, para a utilização em aplicações mais práticas, com presença de mecanismos

de tolerância a faltas.
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APÊNDICE A – CÓDIGOS EM C DA IMPLEMENTAÇÃO DO KILO-WHETSONE

O código1 abaixo corresponde ao arquivo com extensão “.c”.

1 #include "whetstone.h"

2

3 #ifdef __cplusplus

4 extern "C" {

5 #endif

6

7 void PA(double E[], int *J, double T, double T2)

8 {

9 *J = 0;

10 L10:

11 E[1] = ( E[1] + E[2] + E[3] - E[4]) * T;

12 E[2] = ( E[1] + E[2] - E[3] + E[4]) * T;

13 E[3] = ( E[1] - E[2] + E[3] + E[4]) * T;

14 E[4] = (-E[1] + E[2] + E[3] + E[4]) / T2;

15 *J += 1;

16 if (*J < 6)

17 goto L10;

18 }

19

20 void P0(double E1[], int J, int K, int L)

21 {

22 E1[J] = E1[K];

23 E1[K] = E1[L];

24 E1[L] = E1[J];

25 }

26

27 void P3(double X, double Y, double *Z, double T, double T2)

28 {

29 double X1, Y1;

30 X1 = X;

1 O código foi modificado do presente em https://netlib.sandia.gov/benchmark/whetstone.c.
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31 Y1 = Y;

32 X1 = T * (X1 + Y1);

33 Y1 = T * (X1 + Y1);

34 *Z = (X1 + Y1) / T2;

35 }

36

37 #ifdef __cplusplus

38 }

39 #endif

O código abaixo corresponde ao arquivo com extensão “.h”.

1 #ifndef WHETSTONE_H

2 #define WHETSTONE_H

3

4 #ifdef __cplusplus

5 extern "C" {

6 #endif

7

8 #include <stdlib.h>

9 #include <stdint.h>

10 #include <stdio.h>

11 #include <math.h>

12

13 void PA(double E[], int *J, double T, double T2);

14 void P0(double E1[], int J, int K, int L);

15 void P3(double X, double Y, double *Z, double T, double T2);

16

17 #ifdef __cplusplus

18 }

19 #endif

20

21

22 #define DSIN sin

23 #define DCOS cos

24 #define DATAN atan
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25 #define DLOG log

26 #define DEXP exp

27 #define DSQRT sqrt

28 #define IF if

29

30

31 #define WHETSTONE_EXECUTE(NKWHETS) \

32 long I; \

33 long N1, N2, N3, N4, N6, N7, N8, N9, N10, N11; \

34 double X1,X2,X3,X4,X,Y,Z,T,T1,T2,E1[5]; \

35 uint32_t kwhetcount; \

36 int J,K,L; \

37 long LOOP; \

38 T = 0.499975;\

39 T1 = 0.50025;\

40 T2 = 2.0;\

41 LOOP = 10;\

42 N1 = 0;\

43 N2 = 12 * LOOP / 1000;\

44 N3 = 14 * LOOP / 1000;\

45 N4 = 345 * LOOP / 1000;\

46 N6 = 210 * LOOP / 1000;\

47 N7 = 32 * LOOP / 1000;\

48 N8 = 899 * LOOP / 1000;\

49 N9 = 616 * LOOP / 1000;\

50 N10 = 0;\

51 N11 = 93 * LOOP / 1000;\

52 for (kwhetcount = 0; kwhetcount < NKWHETS ; kwhetcount++) {\

53 /*\

54 C\

55 C Module 1: Simple identifiers\

56 C\

57 */\

58 X1 = 1.0;\
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59 X2 = -1.0;\

60 X3 = -1.0;\

61 X4 = -1.0;\

62 \

63 for (I = 1; I <= N1; I++) {\

64 X1 = (X1 + X2 + X3 - X4) * T;\

65 X2 = (X1 + X2 - X3 + X4) * T;\

66 X3 = (X1 - X2 + X3 + X4) * T;\

67 X4 = (-X1+ X2 + X3 + X4) * T;\

68 }\

69 /*\

70 C\

71 C Module 2: Array elements\

72 C\

73 */\

74 E1[1] = 1.0;\

75 E1[2] = -1.0;\

76 E1[3] = -1.0;\

77 E1[4] = -1.0;\

78 \

79 for (I = 1; I <= N2; I++) {\

80 E1[1] = ( E1[1] + E1[2] + E1[3] - E1[4]) * T;\

81 E1[2] = ( E1[1] + E1[2] - E1[3] + E1[4]) * T;\

82 E1[3] = ( E1[1] - E1[2] + E1[3] + E1[4]) * T;\

83 E1[4] = (-E1[1] + E1[2] + E1[3] + E1[4]) * T;\

84 }\

85 /*\

86 C\

87 C Module 3: Array as parameter\

88 C\

89 */\

90 for (I = 1; I <= N3; I++)\

91 PA(E1, &J, K, L);\

92 /*\
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93 C\

94 C Module 4: Conditional jumps\

95 C\

96 */\

97 J = 1;\

98 for (I = 1; I <= N4; I++) {\

99 if (J == 1)\

100 J = 2;\

101 else\

102 J = 3;\

103 if (J > 2)\

104 J = 0;\

105 else\

106 J = 1;\

107 if (J < 1)\

108 J = 1;\

109 else\

110 J = 0;\

111 }\

112 /*\

113 C\

114 C Module 5: Omitted\

115 C Module 6: Integer arithmetic\

116 C\

117 */\

118 J = 1;\

119 K = 2;\

120 L = 3;\

121 for (I = 1; I <= N6; I++) {\

122 J = J * (K-J) * (L-K);\

123 K = L * K - (L-J) * K;\

124 L = (L-K) * (K+J);\

125 E1[L-1] = J + K + L;\

126 E1[K-1] = J * K * L;\
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127 }\

128 /*\

129 C\

130 C Module 7: Trigonometric functions\

131 C\

132 */\

133 X = 0.5;\

134 Y = 0.5;\

135 for (I = 1; I <= N7; I++) {\

136 X = T * DATAN(T2*DSIN(X)*DCOS(X)/(DCOS(X+Y)+DCOS(X-Y)-1.0));\

137 Y = T * DATAN(T2*DSIN(Y)*DCOS(Y)/(DCOS(X+Y)+DCOS(X-Y)-1.0));\

138 }\

139 /*\

140 C\

141 C Module 8: Procedure calls\

142 C\

143 */\

144 X = 1.0;\

145 Y = 1.0;\

146 Z = 1.0;\

147 for (I = 1; I <= N8; I++)\

148 P3(X,Y,&Z,T,T2);\

149 /*\

150 C\

151 C Module 9: Array references\

152 C\

153 */\

154 J = 1;\

155 K = 2;\

156 L = 3;\

157 E1[1] = 1.0;\

158 E1[2] = 2.0;\

159 E1[3] = 3.0;\

160 for (I = 1; I <= N9; I++)\



148

161 P0(E1, J, K, L);\

162 /*\

163 C\

164 C Module 10: Integer arithmetic\

165 C\

166 */\

167 J = 2;\

168 K = 3;\

169 for (I = 1; I <= N10; I++) {\

170 J = J + K;\

171 K = J + K;\

172 J = K - J;\

173 K = K - J - J;\

174 }\

175 /*\

176 C\

177 C Module 11: Standard functions\

178 C\

179 */\

180 X = 0.75;\

181 for (I = 1; I <= N11; I++)\

182 X = DSQRT(DEXP(DLOG(X)/T1));\

183 }

184

185 #endif
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APÊNDICE B – COMPORTAMENTO SEQUENCIAL DO BENCHMARK

HART-ROS

Nessa seção serão apresentadas a sequências de execução dos experimentos no domínio

do processamento e no domínio da comunicação do benchmark Hart-ROS.

B.1 EXPERIMENTOS NO DOMÍNIO DO PROCESSAMENTO

Na Figura 77 é apresentado um diagrama de sequência UML relacionado à execução

dos experimentos no domínio do processamento. Com base nas numerações das mensagens

apresentadas no diagrama serão explicadas cada sequência do experimento:

1. O primeiro passo é a inicialização da classe HartROSMaster e a criação da tarefa

de gerenciamento 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 no Master, juntamente com sua inscrição nos tópicos para

handshake.

2. 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 se suspende à espera de um pedido de experimento.

3. Um pedido de experimento é feito através do método RequestExperiment (na função

main, ou seja no próprio processo do SO – ex.: Linux).

4. A tarefa 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 é sinalizada pelo processo executando o RequestExperiment para

retomar sua execução.

5. Os parâmetros do experimento são inicializados. As tarefas base são criadas e armazenadas

em uma lista.

6. A tarefas criadas não iniciam ainda sua execução, pois possuem prioridade inferior à
𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛.

7. A tarefa 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 chama sua função Delay de forma que as tarefas base possam executar

dando início à sincronização das mesmas.

8. As tarefas base executam pela primeira vez, iniciando pela de maior prioridade. Alguns

parâmetros das tarefas são definidos aqui.

9. Cada tarefa de base entra no estado bloqueado à espera do sinal de começo, que será

enviado por 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛.
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Figura 77 – Diagrama de sequência em UML dos experimentos do domínio do processamento.

Hart-ROS Processing Domain Experimentssd 

bench : HartROSMaster

manTask : Task

<<create>>

1: Task()

3: RequestExperiment()

2: Suspend()

4: Resume()

5: InitExperiment()

 : HartTask

<<create>>

6: HartTask()
loop  [baselineNumberExp]

In the loop, the HartTask 

objects are inserted in 

hartTasks List.

This lifetime represents each 

HartTask created for experiment.

The idea is that after 4 seconds, 

all HartTasks will sincronize, 

waiting the start signal.

8: Resume()

Called by 

scheduler.
9: WaitSignal()

13: Resume()

14: Resume()

10: Resume()

12: Delay(testPeriod)

11: [startTasksSig.SignalizeBroad] 

7: Delay(3)

15: Join()

loop  [breakdown NOT reached]

Fonte: O autor (2020).

10. Após o período de sincronização, 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 retoma sua execução.

11. 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 envia o sinal via SignalizeBroad a todas as tarefas base.

12. Novamente 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 chama sua função Delay, ficando bloqueada agora por um período de

30 segundos.

13. Após o bloqueio de 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛, as tarefas base retomam a sua execução através do sinal
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recebido e inicializando de fato a execução de seus workloads, formando a escala de tempo

real.

14. Após o período de teste, 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 retoma sua execução, mudando o valor da flag de final de

teste.

15. É realizado um Join para cada tarefa do experimento. Enquanto espera a finalização

da tarefa corrente, 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 fica bloqueada. A sequência no segundo loop do diagrama é

retomada se nenhum deadline foi perdido, ou o experimento não atingiu seu limite. Nesse

caso, as tarefas base são atualizadas para o novo teste.

B.2 EXPERIMENTOS NO DOMÍNIO DA COMUNICAÇÃO

Nas Figuras 78 e 79 são apresentados os diagramas de sequência UML relacionados à

execução dos experimentos no domínio da comunicação no Master e Slave, respectivamente.

Começando pelo Master, observe na Figura 78 a sequência dos eventos relacionados à este. Com

base nas numerações das mensagens apresentadas no diagrama serão explicadas cada sequência

do experimento:

1. O primeiro passo é a inicialização da classe HartROSMaster e a criação da tarefa de

gerenciamento 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 no Master, juntamente com sua inscrição nos tópicos de handshake.
𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 se suspende à espera de um pedido de experimento.

2. Um pedido de experimento é feito através do método RequestExperiment (na função

main, ou seja no próprio processo do SO – ex.: Linux).

3. A tarefa 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 é sinalizada pelo processo executando o RequestExperiment para

retomar sua execução.

4. Os parâmetros do experimento são inicializados. As tarefas base são criadas e armazenadas

em uma lista, mas ainda não iniciam suas execuções. O executável Master indica através de

um sinal (ex.: LED) a chegada dessa etapa ao usuário (Tester) responsável por realizar

os testes do experimento.

5. A tarefa 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 fica à espera do handshake pelo Slave. O executável fica em um estado de

inatividade, pois 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 entra em bloqueio. O usuário por sua vez, inicializa o executável

Slave, onde é inicializado o objeto da classe HartROSSlave. A tarefa 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 no lado do
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Figura 78 – Diagrama de sequência em UML dos experimentos do domínio da comunicação rela-
cionados ao lado do Master.

Hart-ROS Communication on Mastersd 

 : HartROSMaster

manTaskMaster : Task

<<create>>

1: Task()

Tester

4: [TasksInitialized] 

5: HandshakeReceive()

7: HandshakeReceive()

9: HandshakeSend()

8: Delay(testPeriod)

10: WaitTasksToFinish()

11: WaitDeadlinesFromSlave()

12: SendExperimentStatus()

2: RequestExperiment()

3: Resume()

loop  [breakdown point not reached]

6: HandshakeSend()

Fonte: O autor (2020).
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Slave é criada e envia o handshake aguardado pelo Master, indicado que o executável está

pronto para o experimento. As mensagens enviadas pelo handshake são realizadas através

dos métodos de envio e leitura de tópicos.

6. O Master envia os dados do experimento ao Slave pelo handshake. O Slave inicializa suas

tarefas que não chegam a execução ainda.

7. O loop de execução dos testes, então, inicia. O Master fica à espera de mais um handshake

pelo Slave para indicação de que as tarefas no Slave já foram inicializadas. Após responder

ao Master, a tarefa 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 no Slave entra em estado de bloqueio à espera de uma mensagem

de handshake do Master indicando fim de teste. O Master envia o sinal de inicialização a

todas as tarefas do experimento (no Slave também).

8. O 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 no Master chama seu Delay pelo período de teste, para que as tarefas do

experimento comecem sua execução.

9. Passado o período de teste, o Master envia por handshake a mensagem indicando fim de

teste ao Slave. Além disso, o Master seta a flag de parada de suas tarefas sintéticas de

forma que cada uma encerre sua execução.

10. Ambos 𝑀𝜏𝑚𝑎𝑛 e 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 entram em estado de bloqueio por um período de tempo à espera

do fim das tarefas do experimento.

11. O Master fica à espera do número de deadlines perdidos no lado do Slave e, então,

determina se o experimento deve ser finalizado devido aos deadlines perdidos ou ao limite

do experimento, ou se deve seguir para o próximo teste.

12. O Master envia ao Slave a mensagem de finalização ou continuidade do experimento. Se

o experimento for encerrado pelo Master, uma mensagem de finalização será enviada ao

Slave e o executável Master irá sair do loop do experimento, caso contrário atualiza as

suas tarefas e a sequência retorna para 7.

Referente ao nó Slave, observe na Figura 79 a sequência dos eventos relacionados à

este. Com base nas numerações das mensagens apresentadas no diagrama serão explicadas cada

sequência do experimento:

1. O usuário (Tester) recebe a indicação do nó Master de que todas as suas tarefas base

foram inicializadas (ver Figura 78, mensagem 4).
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Figura 79 – Diagrama de sequência em UML dos experimentos do domínio da comunicação rela-
cionados ao lado do Slave.

Hart-ROS Communication on Slavesd 

Tester

 : HartROSSlave

manTaskSlave : Task<<create>>

2: HartrosSlave()

<<create>>

3: CreateMessage()

4: HandshakeSend()

7: HandshakeReceive()

8: WaitTasksToFinish()

9: SignalDeadlinedToMaster()

10: IsFinishedByMaster()

loop  [breakdown point not reached]

1: [Tasks Iniatilzed on Master] 

6: HandshakeSend()

Waiting for 

Master to 

finish its test 

period

5: HandshakeReceive()

Fonte: O autor (2020).

2. O nó Slave é inicializado pelo usuário, tal que é instanciada a classe HartROSSlave.

3. É crida a tarefa de gerenciamento 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 no Slave, juntamente com sua inscrição nos

tópicos de handshake.

4. 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 envia um sinal por handshake indicando a inicialização do Slave ao Master.

5. A tarefa 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 fica, então, à espera do handshake pelo Master com os dados do experi-

mento para poder iniciar.
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6. Se inicia o loop de execução do experimento. O Slave envia mensagem por handshake ao

Master para indicar que as suas tarefas base foram inicializadas.

7. O 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 entra em um estado de suspensão à espera de uma mensagem de handshake do

Master indicando fim de teste. O Master envia o sinal de inicialização a todas as tarefas do

experimento (no Slave também). Se inicia o período de teste.

8. Passado o período de teste, o Slave recebe por handshake a mensagem indicando fim de

teste do Master. Além disso, o Slave seta a flag de parada de suas tarefas sintéticas de

forma que cada uma encerre sua execução. A tarefa 𝑆𝜏𝑚𝑎𝑛 entra em estado de suspensão

por um período de tempo à espera do fim das tarefas do experimento.

9. O Slave envia o número de deadlines perdidos no seu lado ao Master.

10. O Master envia ao Slave a mensagem de finalização ou continuidade do experimento. Se o

experimento for encerrado pelo Master, o nó Slave irá sair do loop do experimento, caso

contrário atualiza as suas tarefas e a sequência retorna para 6.
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