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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

FreeRTOS – czyli RealTime dla (n/m)as
“This is the first time that our RTOS Kernel has left the earth’s gravity and been tru-
sted with such an important mission”. Takimi oto słowami twórcy pewnego syste-
mu powitali informację o udanym lądowaniu łazika Curiosity na Marsie. Nadszedł 
czas, że tak kosmiczna technologia zaczyna trafiać pod strzechy, prosto do rąk am-
bitnych hobbystów.

URUCHOMIENIOWA REWOLUCJA
Od niedawna na rynku można znaleźć wiele zestawów uruchomieniowych 
bazujących na „małych” mikroprocesorach. O ile zdecydowanie najpopular-
niejszą platformą są wszelkiego rodzaju płyty oznaczone logiem Arduino, to 
jednak użytkownicy szukający większej wydajności mają wybór. Mogą skon-
centrować się na układach bazujących na rdzeniach ARM (jak Cortex-M3, 
Cortex-M4) i cieszyć się mocą obliczeniową setki razy przekraczającą tę, jaką 
dysponował projekt Apollo.

Rysunek 1. Zestaw uruchomieniowy STM32F4-DISCOVERY (źródło: www.st.com)

Na Rysunku 1 przedstawiono urządzenie będące platformą bazową dla przy-
kładów opisanych w niniejszym artykule. Jest to moduł STM32F4-DISCOVE-
RY, bardzo popularny zestaw, dedykowany głównie hobbystom i studentom, 
służący do poznania tajników programowania wbudowanego. Jego główne 
parametry to:

 Ű rdzeń Cortex-M4 (procesor STM32F407)
 Ű 1024kB pamięci Flash i 192kB RAM
 Ű zintegrowany programator/debugger typu ST-LINK
 Ű bogate peryferia: diody LED, UART, akcelerometr, mikrofon, USB 

On-The-Go

Jak widać, za niewielką cenę (obecnie około 80 zł) dostajemy bogato wypo-
sażony zestaw. Ilość pamięci RAM i Flash spowoduje, że programista będzie 
miał większą swobodę programowania i uniknie czasochłonnych optymali-
zacji, by „zmieścić się” w tym, co oferuje układ.

RTOS POD LUPĄ
Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją system operacyjny czasu rzeczywistego 
(ang. real time operating system, RTOS) jest… systemem operacyjnym. Jednak 
nie takim, z jakimi mamy kontakt na co dzień, jak Windows czy bazujących 
na jądrze Linux. W tej klasie główny nacisk został położony na przewidywal-
ność i zachowanie reżimów czasowych. By móc sobie wyobrazić, o co chodzi 
w przytoczonych pojęciach, wygodnie jest posłużyć się przykładem rakiety 
kosmicznej. Pracujące w niej oprogramowanie musi na bieżąco kontrolować 
siłę i kierunek ciągu, by zachowała ustalony kierunek lotu i nie zapuściła się 
na rubieże mniej lub bardziej zaprzyjaźnionych mocarstw. Parametry lotu 
odczytywane są za pomocą sieci sensorów analizujących w zasadzie wszyst-
ko, co można sobie wyobrazić – prędkość, położenie, a nawet temperaturę 
poszycia. Taki zestaw danych musi zostać przeliczony przez odpowiednie al-
gorytmy, a obliczona wartość sterowania wykorzystana do odpowiedniego 
ustawienia silników. Łatwo się domyślić, że jeśli częstość zbierania danych 
(próbkowania) wynosi np. 1000 razy na sekundę, to sterownik musi zakoń-
czyć całość obliczeń w mniej niż 1 ms. Jeśli spóźni się z obliczeniem, to taki 
wynik jest już w zupełności niepotrzebny, a cała sytuacja szkodliwa – tracimy 
dokładność i rakieta może spaść. Dlatego właśnie w takich zastosowaniach 
stosuje się systemy, które, w przeciwieństwie do typowych, gwarantują prze-
widywalny czas działania – tj. systemy czasu rzeczywistego. W nich to progra-
mista, odpowiednio projektując program, ma pełną kontrolę nad kolejnością 
i czasem wykonania poszczególnych zadań.

Rysunek 2. Wykres wykonywania wątków w przykładowym systemie czasu 
rzeczywistego (źródło: www.freertos.com)

Ale dlaczego tak się dzieje? Co jest innego w systemach RTOS, czego nie ma 
np. w Linuksie? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: różni się scheduler1. Li-
nux korzysta z algorytmów nazywanych Fair Scheduling, które dbają o to, 
by każdy z wątków dostał odrobinę czasu procesora. Niestety takie rozwią-
zanie nie jest przewidywalne, więc nie można jednoznacznie powiedzieć, 

1 Istnieją tłumaczenia na język polski, np. „planista”, lecz są one mało intuicyjne. Dlatego w artykule 
będzie używana wersja angielska jako bardziej naturalna.
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