
 
 
 

Speciale 
Teknisk Informationsteknologi / Distribuerede Realtidssystemer 
 
 

Evaluering af Java til udvikling af 
indlejrede realtidssystemer 
ved brug af en eksisterende 
”Java Optimized Processor” 
 
 
af 

Jan Egberg Lauritzen 

Mads Pedersen 
 
 
 
 
12. december 2005 
 
 
 
______________________________ 
Jan Egberg Lauritzen, studerende 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Mads Pedersen, studerende   Finn Overgaard Hansen, vejleder 



Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende JOP 

Jan Egberg Lauritzen og Mads Pedersen  Side 1 af 131 

Resumé 
 
I dette speciale er anvendeligheden af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer evalueret baseret 
på en ”Java Optimized Processor”-platform (JOP). Processoren er en implementation af en JVM i en 
FPGA. 
Evalueringen viser, at Java kan bruges til realtidskritiske applikationer ved at bruge JOP som platform, 
idet udførslen af et Java-program er deterministisk på denne platform. 
Der beskrives en proprietær realtidsprofil, der er udviklet til JOP og som er inspireret af Ravenscar-Java. 
Realtidsapplikationer kan optimeres ved at flytte tidskritiske programdele nærmere hardware ved at ud-
nytte fleksibiliteten i JOP, da den er baseret på en FPGA-platform. I specialet gives et eksempel på dette 
hardware/software co-design, hvor der opnås en betydelig optimering målt i clock cycles brugt på pro-
cesseringen. 
For at undersøge udvikling med JOP er der med succes implementeret en frekvenstæller som eksempel 
på et hardwarenært realtidssystem. 
 
 
Nøgleord: 
Indlejrede realtidssystemer, Java, RTSJ, Ravenscar-Java, Java Optimized Processor, JOP, FPGA, 
VHDL, HW/SW co-design. 
 
 

Abstract 
 
English title: 
Evaluation of Java for developing embedded real-time systems using an existing “Java Optimized Proc-
cesor” 
 
In this Master Thesis, the usage of Java for developing embedded real-time systems is evaluated based 
on a “Java Optimized Processor” platform (JOP). The processor is an implementation of a JVM in an 
FPGA. The evaluation shows that Java is suitable for real-time critical applications using JOP as the 
platform, because executing a Java program is deterministic on this platform. 
A proprietary real-time profile developed for JOP and inspired by Ravenscar-Java has been described. 
Real-time applications can be optimized by moving time critical program parts closer to hardware by 
using the flexibility in JOP as it is based on a FPGA platform. In the Master Thesis, an example of this 
hardware/software co-design is made. A noticeable optimization measured in clock cycles used in the 
processing is achieved. 
For examining development with JOP, a frequency counter as an example of a hardware close real-time 
system has been successfully implemented. 
 
 
Key words: 
Embedded real-time systems, Java, RTSJ, Ravenscar-Java, Java Optimized Processor, JOP, FPGA, 
VHDL, HW/SW co-design. 
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Forord 
Læsevejledning 
Struktur 
Specialet starter med introduktion til indlejrede realtidssystemer, Java og FPGA-platformen som bag-
grund for den efterfølgende gennemgang af JOP-arkitekturen. Herefter undersøges, hvordan FPGA-
platformen kan udnyttes til at optimere et system ved at flytte udvalgte elementer tættere på hardware. 
Til sidst foretages en diskussion af Java og JOP til indlejrere realtidssystemer og endelig konkluderes 
specialet. 
Specialet er opbygget, så det kan læses fortløbende. De i specialet anvendte referencer kan med fordel 
studeres for en dybere forståelse. Mange af de refererede artikler findes på den medfølgende CD. 

Læserforudsætninger 
Det forventes, at læseren af dette speciale har kendskab til basale elementer i indlejrede realtidssyste-
mer. Derudover forventes kendskab til objekt-orientering (OO) og Unified Modeling Language (UML) 
samt standard-Java (J2SE). Der forventes ikke nødvendigvis kendskab til Real-Time Specification for 
Java (RTSJ), men det vil dog være en fordel for den dybere forståelse. Kendskab til FPGA og VHDL er 
heller ikke en forudsætning, men vil også være en fordel. 
Der forventes ikke kendskab til Java Optimized Processor (JOP), da en introduktion heraf bl.a. er for-
målet med dette speciale. 

Benyttet typografi 
I specialet benyttes kursiv til at angive specielle termer, primært engelske udtryk samt korte kodeuddrag. 
Henvisning til Java-klasser vil eksempelvis være med kursiv, f.eks. joprt.RtThread. 
Citater fra afhandlinger og bøger samt specielle fremhævninger angives i en kasse og med kursiv, såle-
des: 

Eksempel på citat 
 
Endelig vises større kodeuddrag i en kasse og med en monospace-font, således: 

Eksempel på kodeuddrag 
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Ansvarsfordeling 
Som en konsekvens af at arbejde sammen om specialet angives her, hvem der har hovedansvaret for de 
enkelte afsnit i denne specialerapport. Det pointeres dog, at vi begge har haft indflydelse på alle afsnit. 
 
Kapitel Afsnit Indhold Hovedansvarlig 
1 - Introduktion Jan og Mads 
2 - Realtidssystemer Mads 
3 - Java Jan 
4 - FPGA og VHDL Mads 

5.1+5.5+5.6 Introduktion og andre FPGA-processorer Jan og Mads 
5.2 JOP-arkitektur Jan 

5 

5.3+5.4 Realtidsprofil og JOP-udvikling Mads 
6 - Hardware/software co-design Jan og Mads 
7 - Evaluering af Java og JOP Jan og Mads 
8 - Diskussion Jan og Mads 
9 - Fremtidigt arbejde Jan og Mads 
10 - Konklusion Jan og Mads 
 

Medfølgende CD 
På den medfølgende CD ligger kodefiler med de udviklede testprogrammer, de anvendte artikler og da-
tablade i elektronisk form samt selve specialet også i elektronisk form. 
I Appendiks G findes en komplet oversigt over CD’ens indhold. 
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1 Introduktion 
1.1 Baggrund 
I softwareudvikling til apparater er det ofte essentielt at overholde tids- og hukommelses-krav meget 
præcist. 
Traditionel udvikling har været foretaget med procedureorienterede sprog som C og assembler. Årsagen 
til dette er, at disse sprog giver total kontrol af ens platform, da der kun eksisterer elementer i systemet, 
som man selv har udviklet. Derved er det muligt at garantere, at alle krav overholdes. 
Der har dog vist sig at være en række problemer med denne udviklingsmetode. Disse inkluderer: 

• Ingen standardiseret metode til at håndtere tråde. 
• Intet standard-API. 
• Ingen standardmetode til strukturering af funktionalitet. 

Disse problemer bliver specielt tydelige, når kravene til systemet bliver større og mere komplekse. 
Programmeringssproget Java er et eksempel på et højniveau-programmeringssprog, hvor det er muligt at 
benytte en objektorienteret tankegang, designmønstre og frameworks. Der er følgende fordele ved at 
anvende Java frem for de traditionelle sprog til indlejrede systemer: 

• Java er forberedt fra starten til brug af tråde. 
• Java har et stærkt typesystem, således at typer er veldefinerede og derfor helt forudsigelige. 
• I Java er der mulighed for (da det er et objektorienteret sprog, modsat f.eks. assembler og C) at 

arbejde på et højere abstraktionsniveau, hvorved detaljer kan samles i klasser, der kan genbruges 
i andre applikationer. 

• I Java er der mulighed for at benytte dynamic class loading, hvor nye klasser kan tilføjes under 
eksekvering eller eksisterende kan skiftes ud med nye. 

• Java-sproget indeholder et rigt bibliotek (API), som alle Java-programmører er bekendt med. 
• Sidst, men ikke mindst, er Java platformsuafhængig, således at samme Java-kode kan eksekve-

res på mange vidt forskellige platforme, blot der findes en JVM1 hertil. 
Java og andre højniveau- og objektorienterede sprog fravælges ofte til indlejret software, da disse indfø-
rer en række egenskaber, der fjerner forudsigeligheden af ens program. Her tænkes eksempelvis på tiden 
til oprettelse af et objekt, garbage collection samt pladsforbrug. 

1.2 Java til indlejrede realtidssystemer 
På baggrund af Javas tilsyneladende fordele til udvikling af indlejrede realtidssystemer er der gjort flere 
forsøg på at udvikle sådanne systemer baseret på Java-sproget. Faktisk blev Java-sproget i starten lavet 
til udvikling af indlejrede systemer, se mere i afsnit 3.1. Derudover er der udviklet flere dedikerede 
hardwareprocessorer inden for de seneste år, som kan programmeres i Java. 
Ifølge [Greve1998] er processoren JEM1 verdens første Java-processor, idet den er den første, der kan 
eksekvere JVM-instruktionssættet (i form af Java-bytekoder2) direkte i hardware. Processoren er udvik-
let i 1998. 
I år 2000 blev Real-Time Specification for Java (RTSJ [RTSJ]) udgivet og satte dermed standarden for 
Java til realtidsapplikationer. Herefter fulgte en række løsninger, som i større eller mindre grad imple-
menterede RTSJ. Et eksempel herpå er aJile-processoren [aJile], som kan eksekvere Java-bytekode i 
hardware. aJile-processoren er 2. generation af JEM1-processoren. 

                                                   
1 JVM = Java Virtual Machine  
2 Java-bytekode er JVM’ens native instruktionssæt. Der er 202 Java-bytekoder i den nuværende specifikation [Sun-
JVMSpec]. 
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1.3 Hvorfor JOP? 
I dette speciale vælges at arbejde med en anden løsning end andre Java-processorer: En Java Optimized 
Processor (forkortet JOP). Denne løsning er valgt, da den forsøger at kombinere den stramme kontrol 
fra proceduralesprog med Java (og derved OOS). JOP tilbyder derudover en fleksibel hardwareplatform 
som kan udnyttes i forbindelse med optimering af realtidskritiske applikationer. 
I afsnit 1.7 findes en kort introduktion til teknikken bag JOP. JOP er en processor, der er implementeret 
i en Field Programmable Gate Array (FPGA). FPGA-platformen udmærker sig ved være en standard-
platform, som kan bruges til en lang række designs til signalprocessorer, I/O-enheder osv. Dette bevir-
ker, at FPGA-teknologien økonomisk er i et prisleje, hvor det er interessant for industrien at starte en 
udvikling af FPGA-baserede løsninger. Dette er især grundet det faktum, at Java-processoren kan arbej-
de sammen med andre komponenter på samme FPGA-kreds. Man er herved fri for både at have en de-
dikeret microcontroller og perifere enheder, men kan samle det hele i én og samme chip. 
JOP er resultatet af en ph.d.-afhandling [Schoeberl2005a] af Martin Schoeberl fra Vienna University of 
Technology i januar 2005. Hjemmesiden for JOP er [Schoeberl-HP]. 
 
Motivationen for udvikling af JOP beskrives af Schoeberl i [Schoeberl2003c]: 
 

“Java is still not a common language for embedded systems. It posses language features, like 
thread support, that can improve embedded system development, but common implications as in-
terpreter or just-in-time compiler are not practical. JOP is a hardware implementation of the 
Java Virtual Machine with focus on real-time applications (…) First application in an industrial 
system showed that JOP is one way to use Java in the embedded world.” 

 
JOP’s primære egenskaber er ifølge [Schoeberl2004b]: 
 

o Small core that fits in a low cost FPGA 
o Configurable resource usage through HW/SW co-design 
o Predictable execution time of Java bytecodes 
o Fast execution of Java bytecodes without JIT-Compiler 
o Flexibility for embedded systems through FPGA implementation 

1.4 Mål med specialet 
I dette speciale er det overordnede mål: 
 

Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende ”Java 
Optimized Processor” (JOP). Dette opnås ved at evaluere JOP som platform for et indlejret real-
tidssystem. Herunder undersøges FPGA og VHDL, Java til realtidssystemer, JOP’s arkitektur, og 
realtidsprofil samt denne set i forhold til RTSJ [RTSJ] og Ravenscar-Java [Kwon2002]. Desuden 
undersøges, hvordan FPGA’ens fleksibilitet kan udnyttes til realtidskritiske applikationer ved 
hardware/software co-design. 

 
Målet med specialet opnås gennem besvarelse af hovedspørgsmålene: 
 

Hvor anvendelig er Java som programmeringssprog til indlejrede realtidssystemer? 
og 

Hvor anvendelig er JOP til indlejrede realtidssystemer? 
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1.5 Fremgangsmåde 
Evalueringen af JOP’s anvendelighed til udvikling indlejrede realtidssystemer baseres på aktivite-
terne vist i figur 1. 
 

 
Figur 1: Aktiviteter 

 
Specialet indledes med nærværende introducerende kapitel. Herefter undersøges de teoretiske om-
råder, der ligger til grund for JOP. Disse inkluderer: 

o Indlejrede realtidssystemer 
o Java som programmeringssprog til indlejrede realtidssystemer 
o JOP’s implementation på FPGA-platformen vha. VHDL-sproget 

Java har en række tilsyneladende fordele til indlejrede realtidssystemer. Selve Java-sproget indeholder 
dog elementer, som er uforudsigelige og derfor principielt ikke kan bruges til realtidssystemer. Et ek-
sempel er Javas garbage collection. Disse ulemper diskuteres og det undersøges, hvordan JOP platfor-
men konkret håndterer disse uforudsigelige elementer. 
På baggrund af disse teoriafsnit undersøges JOP-arkitekturen og dens realtidsprofil i detaljer. 
Herefter undersøges, hvorledes FPGA-platformen kan udnyttes til at optimere realtidssystemer. 
Dette sker ved at gennemgå nogle eksempler. Konkret vil grænsefladen mellem software og 
hardware i en FPGA-løsning kunne udnyttes til HW/SW co-design, således at udvalgte program-
dele flyttes tættere på hardware. Dette vil ske i 3 trin: 

1. Først implementeres løsningen i ren Java 
2. Dernæst flyttes løsningen delvist til såkaldt JOP-mikrokode, som er JOP’s instruktionssæt 

(forklares mere i afsnit 1.7). 
3. Til sidst flyttes løsningen til VHDL-sproget. Herved er det muligt at eksekvere program-

met direkte i hardware. 
På baggrund af de forudgående undersøgelser testes JOP’s realtidsegenskaber ved et konkret ek-
sempel på en frekvenstæller. 
Slutteligt diskuteres JOP som platform til indlejrede realtidssystemer, fremtidigt arbejde samt spe-
cialet konkluderes. 
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1.6 Definitioner 
I specialet benyttes begreberne ”indlejret system” og ”realtidssystem” mange gange. Her gives en defi-
nition af de 2 begreber. 

Indlejret system 
I litteraturen findes adskillige definitioner af, hvad et indlejret system er. F.eks. har [Li2003, s. 5] føl-
gende definition: 
 

A general definition of embedded systems is: embedded systems are computing systems with 
tightly coupled hardware and software integration, that are designed to perform a dedicated func-
tion. The word embedded reflects the fact that these systems are usually an integral part of a lar-
ger system, known as the embedding system. Multiple embedded systems can coexist in an embed-
ding system. 

 
Ud fra definitionen findes en række karakteristika: Der er tale om systemer, hvor hardware og software 
hænger sammen, og som har én dedikeret funktion. Hverken en almindelig PC eller PDA er derfor ind-
lejrede systemer, idet disse kan bruges til mange valgfrie formål. 
Eksempler på indlejrede systemer er mange. F.eks. er styring af en vaskemaskine, et digitalur og styring 
af en robot alle indlejrede systemer. 
Der er en række standardkomponenter, der kendetegner et typisk indlejret system. Disse komponenter 
vises i figur 2. Den inderste kasse angiver de funktionelle dele, der udgør selve det indlejrede system. 
Komponenterne udenfor angiver de komponenter i den omkringliggende verden, som et indlejret system 
ofte kommunikerer med. Eksempelvis kan de data, som det indlejrede system har opsamlet, sendes til en 
database. Herfra kan andre systemer (f.eks. administrative systemer) hente dataene mht. viderebearbejd-
ning. For at det indlejrede system kan kommunikere med disse omkringliggende systemer, skal der være 
en eller anden form for kommunikationsmedie, f.eks. Ethernet, serielt kabel eller en bus-teknologi (I2C, 
One-Wire, CAN el.lign.). 
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Figur 2: Indlejret system [Burns2001, Figure 1.5] 
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Realtidssystem 
Definition af et realtidssystem findes også i mange afskygninger. Eksempelvis har [Li2003, s. 13] føl-
gende definition: 
 

Real-time systems are defined as those systems in which the overall correctness of the system de-
pends on both the functional correctness and the timing correctness. The timing correctness is at 
least as important as the functional correctness. 

 
Andre definitioner: 
The Oxford Dictionary of Computing skriver (ifølge [Burns2001, s. 2]): 
 

Any system in which the time at which output is produced is significant. This is usually because 
the input corresponds to some movement in the physical world, and the output has to relate to that 
same movement. The lag from input time to output time must be sufficiently small for acceptable 
timeliness. 

 
Young (1982) har følgende definition (ifølge [Burns2001, s. 2]): 
 

Any information processing activity or system which has to respond to externally generated input 
stimuli within a finite and specified period. 

 
Randell et al., 1995 definerer et realtidssystem således (ifølge [Burns2001, s. 2]): 
 

A real-time system is a system that is required to react to stimuli from the environment (including 
the passage of physical time) within time intervals dictated by the environment. 

 
I afsnit 2.3 gennemgås, hvilken definition dette speciale vil tage udgangspunkt i. 
Fælles for alle disse definitioner er nøgleordet forudsigelighed. Responsen målt i tid på en given aktivi-
tet er essentiel. Det betyder ikke nødvendigvis, at tingene skal ske hurtigt; de skal blot ske til den speci-
ficerede tid. 
Et eksempel på et realtidssystem er f.eks. systemer til automatisk togkontrol (ATC = Automatic Train 
Control), som automatisk bremser et tog før et rødt signal og stopper det, hvis lyset passeres, og samti-
dig sørger for, at en given hastighed ikke overskrides under kørslen. Et andet eksempel er, at der skal 
udløses en alarm, hvis et skib kommer for tæt på Storebæltsbroen, så skibet kan stoppes inden en evt. 
påsejling af broen. Et tredje eksempel er et bremsesystem i en bil, som skal sørge for at bremse bilen, 
når dens bremsepedal aktiveres. 
Alle disse eksempler viser systemer, hvor reaktionstiden på en given ændring skal komme inden for en 
vis tidsperiode. 

1.7 Introduktion til JOP 
JOP er en hardware-implementation af en JVM beregnet til små indlejrede systemer med realtidskrav. 
Implementationen er lavet i en Field Programmable Gate Array (FPGA) som en såkaldt soft-core, 
hvormed menes, at processoren er defineret vha. software i stedet for som en dedikeret hardware-enhed. 
Uudnyttede dele af FPGA’en kan benyttes til perifere komponenter. 
Selve JVM’en er skrevet i hardwarebeskrivelsessproget VHDL (VHSIC Hardware Description Langua-
ge). 
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JOP er en Java-processor, dvs. den kan eksekvere Java-bytekode direkte i hardware. Under udførsel af 
et program bliver Java-bytekoderne omsat til såkaldt JOP microcode, som er inspireret af assembler. 
Pga. kompleksiteten af mange Java-bytekoder kan alle bytekoder ikke implementeres direkte i hardware 
(f.eks. new og invokestatic-bytekoderne). I stedet bruger JOP sit eget instruktionssæt i form af JOP-
mikrokode. Nogle Java-bytekoder oversættes her direkte til en enkelt JOP-mikrokode. Andre bytekoder 
oversættes til en række JOP-mikrokoder. 
I og med at JOP er implementeret i FPGA og skrevet i VHDL, har man selv kontrol over både softwaren 
og hardwaren (som kan manipuleres ved at ændre VHDL-koden). Det gør, at grænsen mellem software 
og hardware kan flyttes, hvis man har brug for det. Implementation af en central algoritme kan være af-
gørende for opfyldelse af realtidskrav. Hvis det derfor er nødvendigt at udføre funktionaliteten hurtigere, 
kan implementationen i Java flyttes ud i JOP-mikrokode ved at introducere en helt ny såkaldt custom 
Java-bytekode og håndkode algoritmen i JOP-mikrokode. Ydermere kan udvalgt kode implementeres i 
VHDL og vil derfor blive udført direkte i hardware. 
For at kunne imødekomme realtidskrav er det nødvendigt at kende den maksimale eksekveringstid for et 
givent stykke kode. Dette kaldes Worst Case Execution Time (WCET). Med JOP kan WCET umiddel-
bart beregnes, da eksekveringstiden for hver Java-bytekode er forudsigelig, idet hver bytekode oversæt-
tes til én eller flere mikrokoder, der hver udføres på én clock cycle. 
I [Bout1999] findes en introduktion til, hvordan man konstruerer en processor i FPGA ved at definere 
den i VHDL og hvor der startes med de helt basale elementer, som en processor består af. 

1.8 Relateret arbejde 
I de seneste år er der lavet flere løsninger baseret på Java til indlejrede systemer. Nogle af disse har end-
videre fokus på realtid. Her nævnes nogle eksempler, der indeholder samme elementer som JOP: 

aJile 
aJile Systems [aJile] har udviklet en processor, der kan eksekvere Java-bytekode direkte i hardware, og 
som samtidig kan gøre det i realtid. Processoren aJ-100 er 2. generation af JEM-processorerne [Gre-
ve1998], som tidligere nævnt. Ifølge dens specifikation understøtter den RTSJ direkte, men der er dog 
tale om en lettere modificeret implementation af RTSJ. På aJile er det muligt at arbejde med 2 JVM’er, 
som hver især kan tilegnes adskilte programmer. Dette kan f.eks. udnyttes ved at have realtidskritiske 
tråde i den ene JVM, mens der i den anden er ikke-realtidskritiske operationer som udeterministisk net-
værkskommunikation, bruger-interface mv. 
aJile-processoren er blevet brugt i flere industriprojekter, bl.a. af Systronix [Systronix], som har lavet 
flere udviklingsboards til aJile-processorer. Processoren i sig selv er forholdsvis dyr: Omkring 100$. Til 
sammenligning koster den anbefalede FPGA til JOP knap 200EUR, hvor der er masser af plads til peri-
fere komponenter. En minimal FPGA til JOP fås til ca. 75EUR. 
I forhold til JOP er der med aJile tale om en dedikeret hardwareplatform. JOP’s platform kan derimod 
skiftes mellem forskellige FGPA-løsninger, da det er en såkaldt soft-core-løsning. 

JEPES 
JEPES [Schulz2003] er en prototype for en udførselsplatform for Java-bytekode. Java-kode oversættes 
til native kode specialiseret til en konkret platform. Derved kan man kode Java-programmer, der kan 
eksekveres på meget små apparater, som eksempelvis en 8-bit AVR-arkitektur. 
JEPES er modsat JOP ikke fokuseret på realtidsudførsel. 

Jazelle 
Jazelle ARM-processoren [Jazelle] bruger en ARM-processor som hardwareplatform, hvor der tilføjes 
en Java-udvidelse. Herved bliver det muligt at eksekvere Java-bytekode i hardware. Der kan køres både 
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i native og i Java mode. Det gør det muligt at udnytte fleksibiliteten ved HW/SW co-design på ARM-
processoren. 
Jazelle har ikke fokus på realtid og heller ikke på at implementere RTSJ. 

TINI 
TINI [TINI] står for Tiny InterNet Interface og er udviklet af Dallas Semiconductor. 
TINI er en fortolknings-JVM, der eksekveres på en udvidet 8051-microcontroller. Fokus er på net-
værksapplikationer, dvs. der er ikke mulighed for realtidsapplikationer. 

EJC – EC200 
I serien EJC (står for Embedded Java Controller) findes EC200 [EC200] udviklet af Snijder Micro Sy-
stems i Holland. 
EC200 stiller et realtids-operativsystem samt en Java Virtual Machine til rådighed. Den ARM-baserede 
processor programmeres i PersonalJava-miljøet. 
Systemet består endvidere af en slave-microcontroller, der kan benyttes til udvalgte programdele (som 
kan programmeres i f.eks. C), således at systemet skulle kunne bruges til hårde realtidsapplikationer. 

FPGA-løsninger 
I kapitel 5.5 beskrives JOP-lignende løsninger, hvor man har brugt FPGA som platform til en Java-
løsning. Her kan nævnes Lightfoot-, Moon og Komodo-processorerne. 

Realtid i software 
Ud over hardwareløsninger findes der flere softwareimplementationer af JVM’er, der kan bruges til re-
altidssystemer, og som siger, at de overholder RTSJ. Eksempler her er Timesys’ Reference Implementa-
tion (RI)3, JRate4, JamaicaVM5 og Owm6. Disse vil dog ikke blive behandlet yderligere i dette speciale. 

Sammenfatning for relateret arbejde 
JOP viser sig at været en unik Java-processor ved at have en åben og fleksibel implementation, hvis 
primære formål er at lave en platform til realtid vha. Java-sproget. 
aJile-processoren er den eneste af de andre her nævnte, der kan bruges til realtidsapplikationer. Hvor 
aJile-processoren garanterer realtid ved at implementere dele af RTSJ, garanterer JOP udelukkende real-
tidsunderstøttelse vha. sin helt egen profil. Af andre væsentlige punkter til fordel for JOP er, at arkitek-
turen er simplere end på aJile, platformen er en standard FPGA-platform samt at det er muligt ud fra den 
medfølgende kildekode at ændre helt nede i processorkernen vha. VHDL-filerne. 

                                                   
3 http://www.timesys.com/products/java/ 
4 http://jrate.sourceforge.net/ 
5 http://www.aicas.com/ 
6 http://www.ovmj.org/ 
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1.9 Specialets struktur 
Her følger en kort gennemgang af de kommende kapitler i specialerapporten: 
 
Kapitel 2: Realtidssystemer 

I kapitlet gives en introduktion til teori omkring realtidssystemer med fokus på JOP. 
Eksempelvis introduceres skeduleringsteori, som bruges på JOP. 

Kapitel 3: Java og indlejrede realtidssystemer 
Her introduceres programmeringssproget Java og dets fordele og ulemper. Desuden in-
troduceres Java til indlejrede systemer og realtidssystemer med fokus på Real-Time 
Specification for Java [RTSJ] og Ravenscar-Java [Kwon2002]. 

Kapitel 4: FPGA og VHDL 
Som en optakt til JOP’s platform undersøges her den tekniske platform: FPGA og 
VHDL. Der gives eksempler på, hvorledes JOP’s JVM er opbygget i VHDL. 

Kapitel 5: JOP-platformen 
I dette kapitel undersøges teorien bag JOP. Den arkitektur, som JOP-processoren benyt-
ter sig af, behandles her. Endvidere undersøges den Java-realtidsprofil, man har valgt at 
benytte, samt JOP’s realtidsegenskaber. 

Kapitel 6: Hardware/Software co-design 
I kapitlet undersøges mulighederne for HW/SW co-design baseret på JOP-platformen. 
Der konstrueres nogle scenarioer, som flyttes mellem de traditionelle HW/SW-grænser. 

Kapitel 7: Test af realtid med JOP 
JOP-platformen undersøges med baggrund i tests af realtidsegenskaber samt af et kon-
kret eksempel på en virkelighedsnær applikation: En frekvenstæller. 

Kapitel 8: Diskussion og perspektivering 
Kapitlet diskuterer generelt Java og JOP til indlejrede realtidssystemer. 

Kapitel 9: Fremtidigt arbejde 
Der gives konkrete eksempler på mangler ved JOP, som ønskeligt skulle forbedres i 
fremtiden. 

Kapitel 10: Konklusion 
Specialet konkluderes her. 
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2 Realtidssystemer 
1.1. Indledning 
I dette kapitel introduceres realtidssystemernes baggrundshistorie, samt teori omkring disse. Til slut 
sammenholdes teorien konkret med JOP. 

2.1 Historie 
I computerens barndom bestod realtidssystemer ofte af en enkelt computer, der kommunikerede med 
nogle få sensorer og aktuatorer. Programmet i computeren udførte en simpel cyklisk closed loop-
kontrolløkke, hvor sensorinput blev aflæst og aktuatorer påvirket ud fra den valgte kontrolalgoritme 
[Masters2002]. Disse systemer findes stadigvæk, endda i stigende omfang i de allestedsnærværende7 
enheder som eksempelvis mobiltelefoner, spillekonsoller mv. 
Efterhånden er realtidssystemerne blevet mere og mere komplekse og sætter i dag større og større krav 
til fleksibilitet, udviklingshastighed, kvalitet, pris osv. 
I de første realtidssystemer havde man endnu ikke skeduleringsalgoritmer, der kunne garantere, at et 
antal opgaver blev udført med de krævede tidskrav. Man brugte i stedet en løsning, hvor man på 
konstruktionstid opsplittede opgaverne og satte dem sammen (kaldet Cyclic Executive [Burns2001, s. 
466]). Det var hermed muligt at sikre, at tidskravene blev overholdt. Dog var der mange ulemper: Det 
var svært at lave sammensætningen, så tidskravene blev overholdt og det var meget ufleksibelt, således 
at man efter konstruktionstid ikke kunne ændre i processerne uden at hele systemet skulle omdesignes. 
Tilbage i 1970 blev skeduleringsteorien for første gang formaliseret i den berømte artikel Scheduling 
Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment [Liu1973]. Heri defineres og be-
vises den første skeduleringsalgoritme, Rate Monotonic Scheduling Algorithm (RMS). Desuden beskri-
ves den følgende Achievable Processor Utilization og den alternative algoritme, Deadline Driven Sche-
duling Algorithm (DDS), samt Mixed Scheduling Algorithm som en mellemting mellem RMS og DDS. 

2.2 Kategorisering af realtid 
I introduktionskapitlet blev der vist et antal definitioner af realtidssystemer. Som en fællesnævner for 
disse definitioner var forudsigelighed: At responstiden på et givent event er af afgørende betydning. 
Der er dog brug for en mere finkornet klassifikation af begrebet ”realtid” for at kunne håndtere forskel-
lige niveauer i nødvendigheden af overholdelse af en deadline. Her tales om hhv. hard og soft, som de-
fineres nærmere i det følgende. I næste afsnit 2.3 fastlægges, hvad vi arbejder med i specialet. 

Hard real-time: 
[Li2003, s. 14] definerer således: 
 

A hard real-time system is a real-time system that must meet its deadlines with a near-zero degree 
of flexibility. The deadline must be met, or catastrophes occur. The cost of such catastrophe is ex-
tremely high and can involve human lives. The computation results obtained after the deadline 
have either a zero-level of usefulness or have a high rate of depreciation as time moves further 
from the missed deadline before the system produces a response. 

 
[Burns2001, s. 435] definerer således: 

A system is said to be hard real-time if it has deadlines that cannot be missed or else the system 
fails. 

                                                   
7 ”Allestedsnærværende” omtales på engelsk som pervasive eller ubiquitous. 
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Et ”hårdt” realtidssystem er et system, hvor overskridelse af deadlines ikke må forekomme. 
Ved hårde realtidssystemer er fordelen, at alt er forudsigeligt. Man kan altid sige, hvornår noget vil ske. 
Det gør, at man er i stand til at bevise, om systemet kan overholde de specificerede tidskrav. Der findes 
matematiske modeller, der kan bruges til denne form for formelle beviser. 

Soft real-time: 
[Li2003, s. 14] definerer således: 
 

A soft real-time system is a real-time system that must meet its deadlines but with a degree of 
flexibility. The deadlines can contain varying levels of tolerance, average timing deadlines, and 
even statistical distribution of response times with different degrees of acceptability. In a soft 
real-time system, a missed deadline does not result in system failure, but costs can rise in propor-
tion to the delay, depending on the application. 

 
[Burns2001, s. 435] definerer således: 
 

A system is soft if the application is tolerant of missed deadlines. A system is merely interactive if 
it does not have specified deadlines but strives for ‘adequate response times’. To give a little more 
precision, a process with a soft deadline may still deliver its service late – the system will still 
draw some value form the tardy service. 

 
I et “blødt” realtidssystem må overskridelse af deadlines godt forekomme og hvor der alligevel kan være 
nogen gavn af det resultat, som dog afleveres for sent. 

2.3 Realtid i specialet 
I dette speciale vælges følgende definition af realtid [Li2003, s. 13] (som omtalt i introduktionskapitlet): 
 

Real-time systems are defined as those systems in which the overall correctness of the system de-
pends on both the functional correctness and the timing correctness. The timing correctness is at 
least as important as the functional correctness. 

 
Når det senere i specialet omtales, om et system overholder realtidskrav, omfatter det kravene for et 
hårdt realtidssystem ud fra følgende definition af hard realtime [Burns2001, s. 435]: 
 

A system is said to be hard real-time if it has deadlines that cannot be missed or else the system 
fails. 

 
Det undersøges derfor, om JOP kan benyttes til udvikling af realtidssystemer, der har krav om hård real-
tid. 

2.4 Tidsbegreb 
Til realtidssystemer hører naturligt nok begrebet ”tid”. Der skal en form for tidsopfattelse til for at kun-
ne udføre noget i realtid. 
Angivelse af tid kan være på forskellige måder, f.eks. en tæller, der bliver talt én op hvert X antal milli-
sekunder. Tælleren kan aflæses og man kan så udregne, hvor lang tid systemet har kørt. Det kan også 
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være et decideret ur, der angiver tiden på en menneskelig forståelig form (f.eks. på formen dd-mm-yyyy 
hh:mm:ss). 
I nogle systemer er det nødvendigt at kende den absolutte tid, f.eks. hvis et alarmsystem skal aktiveres 
på alle hverdage præcis kl. 18.00. I mange systemer er det dog kun nødvendigt med en relativ tidsopfat-
telse, f.eks. hvis en aktivitet skal udføres periodisk, eksempelvis hvert kvarter at kontrollere, om vand-
standen i en sø er over et bestemt niveau. 
Opfattelsen af tid kan enten ligge lokalt i systemet, der kan være adgang til en global tid, eller man kan 
operere med en relativ tid, så man kun ved, hvor lang tid systemet har kørt (uden at kende præcis dato 
og klokkeslæt). Hver af disse tidsformer beskrives nærmere i det følgende: 

Lokal tid 
Et lokalt ur kan opnås, hvis systemet indkodes med en specifik tid. Dette ur tælles så op, efterhånden 
som tiden går. Problemet med en lokal tid er, at alle ure i større eller mindre grad ”skrider”, hvilket med 
tiden resulterer i en større og større afvigelse mellem den lokale tidsbetegnelse og den ”rigtige” tid. Det-
te skyldes, at urene oftest er krystalbaserede og disse driver med temperaturen. 

Global tid 
Der er flere muligheder for at få adgang til en global tid. Man kan bruge den meget præcise angivelse, 
som GPS8 tilbyder, man kan synkronisere tiden ud fra radiobølgerne fra en landbaseret station i f.eks. 
Frankfurt eller man kan synkronisere med andre systemer, der har en præcis tidsangivelse, f.eks. via 
Network Time Protocol (NTP). 
Synkronisering af tid omtales i detaljer i [Couloris2001, kap. 10]. Her gennemgås bl.a. 2 algoritmer, der 
bruges til tidssynkronisering, nemlig Christian og Berkeley, hvoraf den sidste er den mest præcise, men 
også mest komplicerede. 

Relativ tid 
Information om forløbet tid kan fås f.eks. ved benyttelse af en simpel tæller, som tælles op hvert X antal 
millisekunder. Ved brug af relativ tid kan man kun få tidsinformationen relativt, til f.eks. hvornår syste-
met blev startet. 
De fleste hardwareprocessorer tilbyder kun denne form for tidsangivelse, heriblandt JOP. 

2.5 Specifikation af realtid 
Til specifikation af realtidssystemer findes flere guidelines, f.eks. [Burns2001, kapitel 2]. Der mangler 
dog metoder og værktøjer, som kan bruges til specifikation af hele systemer. 
For nyligt har OMG lavet et forsøg på at inkorporere realtid i UML-specifikationen. UML har været 
brugt til systemudvikling i flere år og har vundet meget stort indpas. Siden dens standardisering i 1997 
er UML blevet det mest udbredte modellerings- og specifikationssprog overhovedet [Berkenköt-
ter2003]. Den tidligere version 1.4 er generelt blevet kritiseret for at være for uformel, have inkonsisten-
te diagrammer, mangle sammenhænge mellem software og hardware, ingen syntaks til at beskrive 
tidskrav og endelig manglende diagrammering af kommunikationen (porte mv.). 
I den nyeste version 2.0 [OMG2004] er der indført nye diagramtyper, som råder bod på ovennævnte 
mangler. Der er nu bedre mulighed for specifikation af tid (f.eks. er der nu et Timing Diagram og inter-
aktionsdiagrammet er forbedret). UML 2.0 i sig selv er dog ifølge [Berkenkötter2003] stadig ikke nok i 
sig selv til specifikation af realtidssystemer. 

                                                   
8 GPS = Global Positioning System. Til satellitnavigering. I den såkaldte NMEA0183-protokol kan man få information 
om klokkeslæt med en meget præcis angivelse. Der kan læses mere på http://www.nmea.org/pub/0183/. GPS afleverer 
et tidspunkt i UTC-format. UTC står for Coordinated Universal Time. Det betyder, at man kan have samme tidsopfat-
telse på hele kloden, uanset den tidszone man måtte befinde sig i. 
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Det er så her, at den nye profil, UML Profile for Schedulability, Performance and Time [OMG2005] 
kommer ind. Den giver mulighed for en mere finkornet specifikation af realtidsaspekter. Dette sker 
konkret ved brug af specielle stereotyper, tag-values og annoteringer i diagrammerne. 

2.6 Skedulering 
Når specifikationen skal udføres i praksis, skal man have en metode, man kan bruge til at sikre sig, at 
tidskravene overholdes. Med andre ord skal der konstrueres en præcis plan for, hvordan processorens 
arbejdsopgaver udføres med de specificerede tidskrav. Dette kaldes skedulering9. 
Som skrevet i afsnit 2.1 brugte man i de tidligste realtidssystemer Cyclic Execute, som gik ud på at op-
splitte arbejdsopgaverne og manuelt sætte dem sammen i en rækkefølge, så tidskravene kunne overhol-
des. Som nævnt var dette en ufleksibel og tidskrævende opgave. Af disse grunde har man ønsket at ud-
vikle nogle skeduleringsalgoritmer, der kan foretage denne opgave. 

2.6.1 Procesbegreb 
For at kunne operere med en arbejdsopgave på et mere fleksibelt niveau har man brug for en abstraktion 
over en arbejdsopgave. Til dette har man brugt begrebet en proces. En proces kendetegnes ved, at den 
indeholder programkode, som har sit eget ”liv”. Processen er med andre ord et sekventielt og selvstæn-
digt programforløb. Man konstruerer de enkelte processer ud fra de specificerede arbejdsopgaver. Pro-
cesserne kan sammensættes til et såkaldt multiprogram af samtidige og uafhængige processer. Disse 
processer kan så afvikles af operativsystemet ud fra en specifik skeduleringsalgoritme. 
Brugen af procesbegrebet som en abstraktion over en arbejdsopgave gør, at man har større fleksibilitet i 
forhold til den tidligere omtalte Cyclic Executive. Eksempelvis kan man håndtere aperiodiske aktiviteter 
(f.eks. en ekstern hændelse eller brugerinteraktion). Endvidere giver det mulighed for at tilføje og fjerne 
processer på run-time. Herved kan ny funktionalitet tilføjes eller fjernes, uden at systemet først skal luk-
kes ned, opdateres og startes igen. 

2.6.2 Prioritering af processer og preemption 
Til at afgøre hvilken proces, skeduleren skal sætte til at køre, indføres en prioritetsattribut. De processer, 
der er i Runnable-tilstanden udføres i den rækkefølge, som deres prioriteter afgør. 
Ved benyttelse af prioritetsbaseret skedulering er det muligt at skifte til en proces med højere prioritet. 
Her tales om preemption og non-preemption [Burns2001, s. 470]. Ved preemption er det muligt at af-
bryde lavprioritetsprocessen og med det samme skifte til processen med højere prioritet. I et system med 
non-preemption får lavprioritetsprocessen lov til at bliver færdig, inden højprioritetsprocessen tager 
over. Ved preemptive systemer er højprioritetsprocesser derfor mere reaktive og bliver derfor ofte fore-
trukket. 
Der findes et tredje alternativ, kaldet deferred preemption. Det går ud på, at en lavprioritetsproces får 
lov til at fortsætte i et stykke tid, inden konteksten skiftes til højprioritetsproccessen. Bemærk at det 
dermed ikke er givet, at lavprioritetsprocessen får lov til at lave arbejdet færdigt, kun at den får lov til at 
udføre en del af arbejdet. Dette alternativ har den fordel, at alle processer får en vis tid til udførsel. Ved 
rene preemptive systemer kan højprioritetsprocesser udsulte alle lavprioritetsprocesser. 
I preemptive systemer er det nødvendigt at gemme information om, hvor langt man er nået, inden man 
skifter kontekst, så man kan genoptage arbejdet, hvor man tidligere blev afbrudt. Dette komplicerer 
implementationen af en preemptive skeduler i forhold til non-preemption. 

2.6.3 Skeduleringsalgoritmer 
En skeduleringsalgoritme går i sin enkelhed ud på at vælge den proces, der skal have ret til processoren. 

                                                   
9 Skedulering hedder på engelsk scheduling og betyder kalender eller tidsplan. 
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Cyclic Execution er tidligere kort beskrevet. I det følgende beskrives en af de mest brugte skedulering-
salgoritmer, Rate Monotonic Scheduling og den tilhørende utilization-based schedulability test. Endvi-
dere introduceres Deadline Driven Scheduling. 

Rate Monotonic Scheduling (RMS) 
RMS beskrives bl.a. i [Burns2001, s. 470] og som tidligere omtalt også i [Liu1973]. 
I sin grundform går RMS ud på, at hver proces tildeles en unik prioritet baseret på dens periode. Måden, 
dette sker på, er, at jo mindre periode, des højere prioritet får processen. 
Om dette skriver [Burns, s. 470]: 
 

This assignment is optimal in the sense that if any process set can be scheduled (using pre-
emptive priority-based scheduling) with a fixed priority assignment scheme, then the given proc-
ess set can also be scheduled with a rate monotonic assignment scheme. 

Rate Monotonic Analysis (RMA) 
Når RMS-skeduleringsalgoritmen bruges, viste [Liu1973], at man kan teste, om skeduleringen kan reali-
seres (dvs. om alle deadlines kan overholdes). Testen kaldes for Utilization-based Schedulability Test 
eller Rate Monotonic Analysis (RMA). RMA beskrives udover i [Liu1973] også i [Burns2001, s. 471] 
og i [Li2003, s. 225]. 
Hvis følgende betingelse opfyldes, vil alle processer overholde deres deadlines: 
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hvor: 
 U Utilization 
 Ci Worst-case execution time for task i 
 Ti Periode for task i 
 N Antallet af tasks 
 
Man siger om denne betingelse, at den er tilstrækkelig, men ikke nødvendig. Det vil med andre ord sige, 
at hvis betingelsen overholdes, vil alle processernes deadlines blive overholdt, men hvis betingelsen ik-
ke overholdes, kan det alligevel godt være, at deadlines kan overholdes. Til endeligt at fastslå dette, kan 
man lave en time-line eller Gannt chart. Der gives et eksempel på dette i afsnit 5.3.3.4. 
 
I tabel 1 vises et eksempel på brug af testen, hvor der er 3 processer: 
 

Process   Period   Computation time   Priority   Utilization 
            T            C                P           U  
   a       100           20               3           0.20  
   b       150           30               2           0.20  
   c       300           50               1           0.17  
                                                 ==== 
                                                 0.57 

Tabel 1: Eksempel på RMA 
 
I eksemplet er U(3) = 0,78. De 0,57 er mindre end 0,78, dvs. disse processer vil overholde deres dead-
lines. 
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I teorien er RMA både elegant og simpel. Der er dog en række forudsætninger for at kunne bruge RMA; 
heriblandt: 

• Gælder kun for periodiske processer 

• Processerne er uafhængige og der er ingen kommunikation mellem processerne 

• Worst-case execution time (WCET) skal kendes for alle processer 

• Deadline er den samme som periodetiden 
Mange processer i realtidssystemer har brug for kommunikationen imellem sig og måske også synkroni-
sering. Derfor er der udviklet en Extended RMA Schedulability Test (beskrives i [Li2003, s. 227]), som 
tager hensyn til blokering af tråde. 
Det er en ikke-triviel opgave at finde WCET for alle processer [Schoeberl2005a, s. 3]. Tests af eksekve-
ringstider kan ikke i sig selv garantere en korrekt værdi. Derfor skal der foretages en decideret analyse 
af koden, hvor man tager hensyn til target-platformen. Ifølge [Schoeberl2005a, s. 3] løser JOP proble-
met, da alt er forudsigeligt, se mere i afsnit 5.2. 

Deadline Driven Scheduling (DDS) 
Deadline Driven Scheduling (DDS) går ud på, at den proces, der har kortest tid til deadline, får højeste 
prioritet, dvs. jo tættere på deadline, des højere prioritet. 
DDS er, ligesom RMS, formaliseret af [Liu1973] og endvidere beskrevet i [Burns2001, s. 484]. Nogle 
steder kaldes den for Earliest Deadline First-algoritmen. 
DDS kan testes på samme måde som RMS, hvor følgende betingelse skal være opfyldt: 
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hvor: 
 Ci Worst-case execution time for task i 
 Ti Periode for task i 
 N Antallet af tasks 
DDS er en dyrere skeduleringsalgoritme end f.eks. RMS, da den kræver mere arbejde af skeduleren. 
Ved hvert trådskift skal tiden til deadline for alle processer beregnes. I RMS skal der kun foretages en 
sammenligning af prioriteter. 

2.6.4 Priority inversion 
Når der bruges en fixed-priority preemptive skeduler, kan der opstå priority inversion [Burns2001, s. 
486]. Dette sker, hvis en lavprioritetsproces blokerer en højprioritetsproces, fordi lavprioritetsprocessen 
blokerer en delt ressource, som højprioritetsprocessen ønsker at tilgå. Det siges derfor, at prioriteten 
vendes om; deraf navnet priority inversion. 
For at løse problemet findes 2 standard-protokoller, Priority Inheritance og Priority Ceiling [Sha1990], 
som omtales i det følgende: 

Priority Inheritance Protocol 
Ved priority inheritance får den lavprioritetsproces, der holder på ressourcen, den samme prioritet som 
den højprioritetsproces, der venter på at tilgå den delte ressource. Man siger derfor, at den proces, der 
holder ressourcen, arver sin prioritet fra den ventende proces, derfor inheritance. Når lavprioritetspro-
cessen er færdig med ressourcen, fortsætter begge processer med de oprindelige prioriteter. Dette bety-
der, at lavprioritetsprocessen får lov til at køre færdig for hurtigst muligt at frigive ressourcen igen. 
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Priority Ceiling Emulation Protocol 
Ved priority ceiling tildeles en proces, der tilgår en delt ressource, en prioritet, der er 1 højere end den 
højeste prioritet, der nogensinde vil tilgå den konkrete ressource. Herved sikres, at en proces, der bloke-
rer en ressource, altid bliver færdig, inden andre processer kan fortsætte. Dette vil samtidig modvirke 
deadlocks. 

2.7 Opsummering mht. JOP 
Her relateres de tidligere nævnte realtidsbegreber i forhold til JOP. 
Java kan bruges til realtidssystemer (som omtales mere i detaljer i næste kapitel 3), hvis de uforudsigeli-
ge sprogelementer udelades (primært garbage collector). Principielt kan Java bruges i hard real-time 
systemer [Schoeberl2003c]. Her kræves, at alle tider for hver opgave kendes i detaljer (kaldes Worst-
Case Execution Times, WCET). Dette er normalt en ikke-triviel opgave at udregne disse WCET-tider. 
Der er dog lavet værktøjer og frameworks, som kan analysere en given kode og beregne WCET på den. 
Omkring WCET-undersøgelse skrives i [Schoeberl2003c]: 
 

In JOP the execution time of all bytecodes is known cycle accurate. Most instructions have a con-
stant execution time. Although JOP is full pipelined, resulting in some single cycle bytecodes, 
there are no timing dependencies between successive bytecodes. Even the conditional branch 
bytecodes have constant 4-cycle execution time whether the branch is taken or not. 

 
I JOP er alle operationer, som det ses, forudsigelige, hvorfor JOP med fordel kan bruges til systemer 
med krav om hard real-time. 
 
JOP bruger preemptive, priority-based scheduling, som omtalt i [Schoeberl2004c]: 
 

The scheduler is a preemptive, priority-based scheduler with unlimited priority levels and a 
unique priority value for each schedulable object. The design decision to use unique priority lev-
els, instead of FIFO within priorities, is based on following factors: two common ways to assign 
priorities are rate monotonic and, in a more general form, deadline monotonic assignment. When 
two tasks are given the same priority, we can choose one of them and assign a higher priority to 
that task and the task set will still be schedulable. This results in a strictly monotonic priority or-
der, removing the need to deal with FIFO order. This eliminates queues for each priority level 
and results in a single, priority-ordered task list with unlimited priority levels. 

¨ 
JOP’en implementerer Priority Ceiling-protokollen for at undgå priority inversion-problematikken ved 
prioritetsbaseret skedulering. 
 
I JOP har man endvidere mulighed for på en elegant og meget nem måde selv at implementere en ske-
duler. Dette kan være relevant, hvis man har specielle krav, som ikke kan opfyldes af JOP’s standard 
fixed priority based scheduler. I [Schoeberl2004c] skrives følgende om User-Defined Scheduler: 
 

This novel approach implementing a real-time scheduler in Java opens up new possibilities. An 
obvious next step is to extend this system to provide a framework for user-defined scheduling in 
Java. New applications, such as multimedia streaming, result in soft real-time systems that need a 
more flexible scheduler than the traditional fixed priority based ones. This work provides a simple 
to use framework to evaluate new scheduling concepts for these applications in real-time Java. 
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Man implementerer sin egen skeduler ved at nedarve fra Scheduler-klassen og overskrive schedule()-
metoden med sin egen algoritme. Dette omtales nærmere i afsnit 5.3.3.3. 

2.8 Sammenfatning 
I dette kapitel er der gennemgået baggrundsteori for realtidssystemer. Herunder er realtidssystemerne 
kategoriseret med hard og soft samt introduktion af et procesbegreb sammen med udvalgte skedulering-
salgoritmer er blevet præsenteret. Til slut er disse begreber sammenholdt med JOP’s konkrete imple-
mentationer. I de følgende kapitler vil denne baggrundsteori blive benyttet til yderligere at belyse tekni-
ske detaljer omkring JOP. 
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3 Java og indlejrede realtidssystemer 
1.2. Indledning 
I dette kapitel introduceres Java dels som et generelt programmeringssprog og dels som et programme-
ringssprog dedikeret til indlejrede realtidssystemer med fokus på JOP, herunder hvorfor det er smart at 
programmere i Java til indlejrede realtidssystemer. 
I slutningen af kapitlet gennemgås 2 realtidsspecifikationer baseret på Java, RT Core og RTSJ. Desuden 
introduceres den realtidsprofil, som JOP-profilen er inspireret af, kaldet Ravenscar-Java. 

3.1 Historie og baggrund 
Java bliver oprindeligt udviklet som et programmeringsværktøj kaldet The Green Project ved Sun 
Microsystems i 1991. Primusmotor er James Gosling. Formålet er at undersøge ”the next wave in com-
puting” [Sun-AboutJava]. Deres konklusion er, at en ny trend ville blive flere ”digitally controlled con-
sumer devices and computers” (dvs. indlejrede systemer). The Green Project-holdet udvikler et device-
uafhængigt programmeringssprog, som kaldes Oak. Om Oak skriver [Sun-JavaFuture]: 
 

Loosely based on C++, the language was stripped down to a bare minimum in order to be com-
patible with the limited space the chips in handheld devices would offer, and was designed to al-
low programmers to more easily support dynamic, changeable hardware. 

 
Oak bliver i starten brugt til en demo af en interaktiv håndholdt enhed med touchscreen, kaldt *7 (Star-
Seven). *7 bliver aldrig udgivet som et produkt. [Schoeberl2004a, s. 1] og [Scheoberl2004d, s. 1]. 
Oak udvikles i de kommende år. I 1995 bliver Java Technology offentliggjort som et internetprogram-
meringssprog til Netscape-internetbrowseren. Oak-navnet bliver herved ændret til Java. 
Siden hen har Java udviklet sig i retning mod både desktop- og internetapplikationer og har flyttet sig 
væk fra indlejrede systemer. Med offentliggørelsen af Real-Time Specification for Java (RTSJ) har man 
dog igen rettet blikket mod Java til indlejrede realtidssystemer. 

3.2 Java-platformen 
Java er som programmeringssprog simpel at forstå og tilbyder alle de egenskaber, som man forventer af 
et objektorienteret sprog. Sproget har syntaks, der er inspireret fra C/C++, men der er dog en del detal-
jer, der er ændret, f.eks. er direkte hukommelsesstyring fjernet i Java. 
I Java tilbydes programmøren en lang række standard Application Programming Interfaces (API’er), 
hvilket gør, at den producerede kode bliver mere ensartet. F.eks. er der et API til netværksadgang, hånd-
tering af tråde, sikkerhed mv. De fleste Java-programmører kender disse API’er og de kan derfor nem-
mere forstå kode, der bygger på disse. 
Javas filosofi har fra starten været Write Once, Run Anywhere. Denne filosofi er velegnet også til indlej-
rede systemer, da man kan udvikle samme kode til flere platforme. 
Et Java-program oversættes til Java-bytekoder, som kan eksekveres/fortolkes af en Java Virtual Machi-
ne (JVM). Som alternativ til udførslen i en JVM kan eksekveringen/fortolkningen foretages af en dedi-
keret processor. Man kan implementere en bytekode-fortolker (en JVM) på den platform, hvor man øn-
sker at eksekvere sin Java-kode. Dette gør, at Java er meget nemt at portere til andre platforme, da det 
kun er JVM’en, der er platformsafhængig. Man siger, at Java er heterogent, hvilket netop ligger i det 
faktum, at samme Java-kode principielt kan eksekveres på alle platforme. 
Indlejrede systemer kan (per definition) ikke porteres, da ”indlejret” betyder, at systemer er en del af et 
stykke specifikt hardware (jf. definitionen i kapitel 1). Men med Java er det muligt at genbruge koden i 
samme grad, som man kender fra server- og desktop-applikationer. 
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Dynamic Class Loading er en af de teknologier, som Java tilbyder. Dette giver mulighed for på run-time 
at udskifte eller tilføje ny kode. I princippet er dette en fordel, men gør koden udeterministisk, hvorfor 
det ikke kan bruges direkte til realtidssystemer. 
En af Javas store fordele frem for andre sprog er, at både sprog, API samt eksekveringsplatform (JVM) 
er præcist specificeret fra Suns side. Det gør, at Java-programmers opførsel ikke ændres ved at skifte 
platform. 
Som tidligere skrevet er Java objektorienteret. Dette har den fordel, at muligheden for kodegenbrug høj-
nes samt at man kan bruge designmønstre (eksempelvis GoF-mønstre [Gamma1994]). Ved brug af de-
signmønstre opnår man kode, hvis struktur er veldokumenteret (i kraft af kendte designmønstre). Desu-
den gør disse ”good practices”, som designmønstre er, at andre udviklere hurtigt kan sætte sig ind i ko-
den og evt. arbejde videre herpå. 
Opsummeret har Java en række fordele frem for de traditionelle sprog, som man har brugt til indlejrede 
realtidsystemer (assembler og C): 

o Objektorienteret (med mulighed for designmønstre og kodegenbrug) 
o Typesikkerhed 
o Velkendte API’er 
o Generelt et simplere sprog, hvor programmøren på færre kodelinjer og på færre arbejdstimer kan 

udtrykke samme funktionalitet 
Samtidig er der dog en række uforudsigelige sproglige elementer, som man skal håndtere, hvis man øn-
sker at bruge Java til realtidsapplikationer. Her fremhæves hukommelseshåndtering (garbage collec-
tion). I nogle realtidsimplementationer (som f.eks. Ravenscar-Java og JOP-profilen) lægges restriktioner 
på Java-sproget, som gør realtidssystemer realiserbare i Java. I begge disse tilfælde fjernes garbage col-
lection helt. 

3.3 Muligheder for eksekvering af Java 
Traditionelt har Java været eksekveret i en JVM. Der er dog flere måder, nemlig fortolket, accelereret 
eksekvering, kompileret til en specifik platform samt dedikeret i en hardware-processor. Hver af disse 
teknikker omtales i det følgende: 

Fortolkning 
Fortolkning af Java-bytekode er langsomt og krævende, da Java-klassefilerne løbende indlæses, fortol-
kes og eksekveres. 

Acceleration (Just-In-Time) 
Accelereret eksekvering kan foretages med en såkaldt Just-In-Time-compiler (JIT). Her indlæses en Ja-
va-klassefil, der under kørslen bliver oversat til et native eksekverbart program. Dette gør, at program-
met under eksekveringen kan udføres meget hurtigere end med ren fortolkning. Ulempen er, at tidsforb-
ruget på run-time er uforudsigeligt. Det er ikke specificeret, hvornår JIT foretages og af den grund er JIT 
ikke velegnet til realtidssystemer. Sun’s JVM er baseret på en JIT-compiler kaldet Hotspot. 

Kompileret til en specifik platform (Ahead-Of-Time) 
I stedet for at fortolke Java-bytekode (enten ved ren fortolkning eller med JIT) kan man bruge Ahead-
Of-Time (AOT). AOT betyder, at Java-klassefilerne inden eksekveringen køres gennem en oversætter, 
der genererer native kode. 
Ofte oversættes til assembler- eller C-kode, hvorved Java-programmet i sidste ende kommer til at køre 
lige så hurtigt, som var det skrevet i assembler eller C. 
JEPES [Schultz2003] er et eksempel på et system, der udnytter AOT: 
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(…) ahead-of-time (AOT) compilation of Java to native code has caught on in the embedded sys-
tems world, usually at the cost of disabling dynamic class loading. 

Dedikeret processor 
Ved at lægge fortolkningen i en dedikeret processor kan eksekveringen gøres hurtigere. Hvis processor-
arkitekturen kendes og er tilstrækkelig simpel, er udførslen deterministisk og tidsforbruget kan forudsi-
ges. Eksempler herpå er som tidligere nævnt aJile og JOP. 

3.4 Java til indlejrede systemer 
Java findes i dag i 3 officielle niveauer: J2EE, J2SE og J2ME, hhv. Java 2 Enterprise Edition, Java 2 
Standard Edition og Java 2 Micro Edition. Desuden findes Java Card til Smart Cards. Disse vises gra-
fisk på figur 3 og forklares nærmere i det følgende. 
 

 
Figur 3: Java 2 Platform [Sun-J2ME] 

J2EE 
Java 2 Platform, Enterprise Edition bruges til udvikling af komponentbaserede enterprise-applikationer. 
Eksempelvis udvikles mange web services med J2EE. 

J2SE 
Java 2 Platform, Standard Edition er standardudgaven af Java, der bruges til applikationsudvikling på 
desktopcomputere og servere. 
RTSJ er en udvidelse af J2SE, men dedikeret til store og komplekse realtidssystemer (dvs. ikke indlejre-
de systemer). 

J2ME 
Java 2 Platform, Micro Edition er Suns bud på en platform til konsumer-elektronik som mobiltelefoner, 
PDA’er o.lign. 
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J2ME egner sig til disse formål pga. Javas sandkasse-sikkerhedsmodel, som gør det nemt for et apparats 
operativsystem at kontrollere Java-applikationen. Der er fjernet en del af Javas egenskaber i J2ME for at 
kunne få størrelsen ned på et niveau realistisk til denne type enheder. 
I J2ME er der to konfigurationer, Connected Device Configuration (CDC) og Connected Limited Device 
Configuration (CLDC). CLDC er lavet til små indlejrede systemer med mindre krav til hukommelses-
forbrug, netværksunderstøttelse mv. Eksempelvis mobiltelefoner understøtter typisk CLDC. Det samme 
gælder den føromtalte aJile-processor. CLDC kan udvides med profilen Mobile Information Device Pro-
file (MIDP) til mobiltelefoner. Med dette skriver udvikleren såkaldte Midlets. Disse er defineret vha. et 
interface, som tvinger udvikleren til at implementere en række livscyklus-funktioner, som bruges af ap-
paratet til at starte/stoppe/pause applikationen. 

Java Card 
Java Card er beregnet til programmering af smart cards, som er små hukommelseskort med en IC (In-
tegrated Circuit). Eksempler er telefonkort, SIM-kort, kreditkort og kort til adgangskontrol. 

3.5 Java til realtidssystemer 

3.5.1 Java vs. C/C++ og assembler 
Traditionelt har indlejrede systemer været udviklet i C og C++ (tidligere i assembler). Dette giver pro-
grammøren stor kontrol over, hvad der sker. Hvis man bruger en deterministisk mikroprocessor, ved 
man, hvor lang tid alt vil tage, da kompileren vil oversætte koden til maskinkode, som har en konstant 
eksekveringstid. 
Java har en række svagheder, som beskrevet i [Nilsen1998]. Problemerne omhandler i hovedtræk: 

• Garbage Collection: En tråd, der kan starte og stoppe når som helst uden mulighed for skedule-
ring. 

• Hukommelsesallokering: Udvikleren har ingen styr på hukommelsesforbrug og der er ingen mu-
lighed for styring af fragmentering, da der kun er én memory model. 

• Trådsynkronisering: Man har som udvikler ikke mulighed for at vide, hvor land tid det vil tage 
at få adgang til en synkroniseret blok. 

Disse argumenter har bevirket, at Java ikke har været anvendeligt i hårde realtidssystemer. Der er dog 
ikke noget galt i, per definition, at bruge Java i indlejrede systemer uden hårde realtidskrav. 
Javas syntaks modvirker mange af de fejl, som typisk opstår i C/C++. Dette gælder elementer som hu-
kommelseshåndtering (pointere), typesikkerhed, operator overloading og globale variable. 
Sun har lavet Java Language Specification, som præcist definerer Java-sproget [Sun-JavaSpec]. Endvi-
dere har Sun specificeret, hvordan Java-kode oversættes og hvordan Suns JVM fungerer [Sun-
JVMSpec]. Disse præcise definitioner gør, at samme kode kan bruges på flere platforme. En given for-
tolker skal blot overholde denne JVM-specifikation. Dvs. når man koder et Java-program, er man klar 
over, hvordan det vil udføres på target-platformen. Det er man modsat ikke sikker på med C/C++, for 
her er oversættelsen op til den konkrete oversætter til den konkrete platforms instruktionssæt. 

3.5.2 Java og realtid 
For at Java kan benyttes i realtidssystemer, er det essentielt, at man kan bruge skeduleringsalgoritmer på 
sit system. Som beskrevet i [Nilsen1998] er det ikke muligt i standard Java. 
Der er flere bud på løsninger med Java til realtidssystemer. I 1999 defineres i [Nilsen1999] en række 
krav til realtids-Java (RTJ). Baseret på disse krav er der lavet 2 RTJ-specifikationer, Real-Time Core 
Extension (RT Core [JConsortium2000]) og Real-Time Specification for Java (RTSJ [RTSJ]). I [Bros-
gol2001] laves en sammenligning af de 2 specifikationer sammenholdt med Ada’s Real-Time Annex. 
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I dette afsnit kommenteres både RT Core og RTSJ. Derudover gennemgås den realtidsprofil, som Java-
profilen på JOP er inspireret af, kaldet Ravenscar-Java [Kwon2002]. Målet med JOP-profilen er at lave 
et subset af RTSJ pga. dennes kompleksitet. 

Real-Time Core Extension (RT Core) 
I 2000 udgiver J Consortium Real-Time Core Extensions [JConsortium2000] som en specification for 
realtids-Java. 
I RT Core tales om 2 niveauer: Baseline Java og Core Java. Baseline Java refereres som den almindeli-
ge (J2SE) udgave af Java, mens Core Java bruges om implementationen af Real-Time Core Specifica-
tion. 
I det følgende beskrives nogle af de specielle detaljer ved RT Core: 

• Core Java kan enten køres som et plug-in i en standard Baseline Java-JVM eller i en specialise-
ret Core Java-JVM. At bruge det som et plug-in er en nemmere og hurtigere løsning, da man 
slipper for arbejdet med at udvikle en kompleks teknologi som en JVM. Ved derimod at køre det 
i sin egen specialiserede JVM, kan man udvikle sin JVM med de krav, man måtte have til f.eks. 
memory footprint mv. 

• I RT Core introduceres et nyt objekt-hierarki, så alle objekter (i Core Java) nedarver fra Co-
reObject i stedet for Object i almindelig Java. Instanser af CoreObject bliver ikke garbage col-
lected, med mindre der specifikt bedes om det. 

• I Core Java introduceres ligeledes CoreTask, som svarer til java.lang.Thread. En tråd/task star-
tes ved at kalde start(). Der findes 2 specialiseringer af CoreTask, SporadicTask (der kan startes 
sporadisk på baggrund af et event eller eksplicit kald af fire()) og InterruptTask (der startes på 
baggrund af et interrupt-event, f.eks. i hardware). 

• I standard-Java kan keywordet synchronized bruges til at synkronisere adgang til f.eks. en meto-
de. I RT Core kan synchronized udelukkende bruges på this-objektet. I stedet har man introduce-
ret semaforer og mutex’er. 

Opsummeret har RT Core introduceret nye keywords og sprogkonstruktioner, som ikke er kompatible 
med standard-Java. I det følgende gennemgås RTSJ, som netop har som et af hovedmålene at være ba-
gudkompatibel, så et gyldigt program i standard-Java også er et gyldigt RTSJ-program. 

Real-Time Specification for Java (RTSJ) 
I 1997 sætter Sun Microsystems sig sammen med IBM og NIST (National Institute of Standards and 
Technology) med målet om at specificere krav til en udgave af Java, der kan benyttes til realtidssyste-
mer. Baggrunden for at bruge Java er at udnytte de fordele, som Java-sproget har, her primært Javas he-
terogenitet samt mulighed for kodegenbrug og typesikkerhed, sammen med de krav, der er til determi-
nisme [RTSJ]. Desuden ønskes en platform, der er lettere at lære end tilsvarende programmer i C/C++. 
Der nedsættes en ekspertgruppe, som skal lave en specifikation til realtids-Java. Denne ekspertgruppe 
kaldes The Real-Time Java Expert Group (RTJEG). 
I marts 1999 begynder RTJEG på selve specifikationen af RTSJ, som afsluttes i juni 2000. I oktober 
2001 frigives den første officielle referenceimplementation fra Timesys [Timesys]. 
Kelvin Nilsen [Nilsen1998] skrev i årene op til starten på RTSJ flere artikler omkring manglerne ved 
Java med henblik på realtidsapplikationer. Af hovedemner her var manglen på lokal tid med høj præci-
sion, periodiske processer, hukommelsesstyring, adgang til fysisk hukommelse samt en veldefineret 
skeduleringsmodel. 
Med RTSJ har man forsøgt at afhjælpe og udbedre disse mangler ved Java. RTSJ udvider ikke Javas 
syntaks, men giver udvikleren et API til realtidsudvikling. Det er så platformsleverandørens opgave at 
implementere API’en på den konkrete platform. 
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Under specifikationen af RTSJ udvikler RTJEG 7 såkaldte Guiding Principles, som RTSJ skal overhol-
de. Disse er i hovedtræk [RTSJ]: 

1. Ingen begrænsning i brugen af RTSJ 
RTSJ skal kunne bruges på flere platformsniveauer, dvs. f.eks. ikke kun på J2SE. 

2. Bagudkompatibel 
Eksisterende gyldige Java-programmer skal også være gyldige RTSJ-programmer. 

3. ”Write Once, Run Anywhere” 
Det skal stadig være muligt i nogen grad at kunne flytte kode mellem platforme, dog ikke på be-
kostning af forudsigeligheden af koden. 

4. ”Current Practice” 
De nuværende ”best practices” for realtidsudvikling respekteres, sammen med mulighed for at 
kunne udvides i henhold til fremtidige tendenser. 

5. Forudsigelighed frem for performance 
Forudsigeligheden af koden skal gå frem for kodens performance. 

6. Ingen ny syntaks 
Der introduceres med RTSJ ingen nye keywords eller udvidelser af syntaksen. Dette er primært 
for, at det skal være nemt for Java-programmører at udvikle realtidsprogrammer vha. RTSJ. 

7. Fleksibilitet i implementering 
Flere detaljer er valgfrie og dermed op til den konkrete implementation af RTSJ, eksempelvis 
valg af skeduleringsalgoritme. 
 

Man opstillede endvidere 7 områder, som skulle forbedres, kaldet Seven Enhanced Areas [RTSJ]: 

1. Thread Scheduling and Dispatching 
RTSJ kræver en basal skeduler, som er velkendt for realtidsudviklere. Skeduleren skal have 
mindst 28 unikke prioriteter og skal baseres på Rate Monotonic Scheduling (som beskrevet i af-
snit 2.6.3). 
Derudover kan implementørerne selv implementere en specifik skeduleringsalgoritme.  

2. Memory Management 
I Java har man garbage collection (GC) til hukommelseshåndtering. I RTSJ er håndtering af hu-
kommelsen uafhængig af en bestemt GC-algoritme. 

3. Synchronization and Resource Sharing 
Ved delte ressourcer anvendes keywordet synchronized. RTSJ kræver, at der implementeres en 
algoritme, der forhindrer priority inversion, som beskrevet i afsnit 2.6.4. 

4. Asynchronous Event Handling 
Der er ofte brug for kommunikation med den omkringliggende verden. Til håndtering af disse 
asynkrone events indføres i RTSJ en mekanisme, der skeduleres og dispatches af den valgte 
skeduler. 

5. Asynchronous Transfer of Control (ATC) 
For at håndtere pludselige ændringer i real-world har man brug for øjeblikkeligt og effektivt at 
kunne overføre kontrol til et andet sted i eksekveringen. Dette skal være muligt i RTSJ. 

6. Asynchronous Thread Termination 
Lige som med ATC skal en tråd kunne termineres på en sikker måde. I almindelig Java er dette 
usikkert, da det kan resultere i deadlock og derfor er gjort depricated. 
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7. Physical Memory Access 
I traditionelle realtidssprog har man direkte adgang til fysisk hukommelse. Dette skal også være 
muligt med RTSJ, modsat almindelig Java. 

Som det ses, har man med RTSJ taget hånd om mange af de forhold, der gør almindelig Java ubrugeligt 
til hårde realtidssystemer. RTSJ har modtaget kritik for at være alt for kompleks til små indlejrede real-
tidssystemer. Af den grund har man lavet alternativer, hvor Ravenscar-Java bliver introduceret efterføl-
gende. 
Senere i specialerapporten bliver yderligere detaljer omkring RTSJ diskuteret i forbindelse med gen-
nemgangen af JOP-platformen (afsnit 5.3). 

Ravenscar-Java 
RTSJ er en stor specifikation og kræver megen logik i en virtuel maskine på en given platform. Dette er 
ikke realistisk til små indlejrede systemer. Derfor udgiver Peter Puschner og Andy Wellings [Pusch-
ner2001] i 2001 et forslag til et subset af RTSJ. Dette forslag viderebearbejdes og i 2002 udgiver Jagun 
Kwon, Andy Wellings og Steve King [Kwon2002] en såkaldt profil. Profilen kaldes Ravenscar-Java og 
er inspireret af Ravenscar-Ada, som er en Ada-profil med fokus på Adas tasking model. 
Ravenscar-Java er så vidt vides indtil dato kun at finde som et forslag til en Java-profil (endnu ikke 
standardiseret), da der p.t. ikke findes en egentlig implementation af en Ravenscar-Java Virtual Machi-
ne (RVM). 
Opsummeret er problemerne med RTSJ, at det er nødvendigt med meget komplekse programmerings-
modeller på apparatet, samt at den VM, der skal fortolke bytekoden, er meget kompleks og skal under-
støtte mange sprogelementer. Dette kræver maskinkraft ud over det, der er økonomisk realistisk i mange 
moderne indlejrede realtidssystemer. 
Følgende citat fra [Kwon2002] forklarer målet med Ravenscar-Java: 
 

Following  the  philosophy  of  the  Ravenscar  profile,  we propose  a  high  integrity  profile  for  
real-time  Java  (called Ravenscar-Java)  that  offers  a  more  reliable  and  predictable pro-
gramming environment. In other words, our profile eliminates features  with  high  overheads  
and  complex  semantics,  so  that programs  become  more  analysable  and  ultimately, more de-
pendable. 

 
De egenskaber i RTSJ, som ovenstående citat mener, har for kompleks semantik og for meget overhead, 
er primært garbage collectoren og dynamisk allokering af hukommelse. 
Ravenscar-Java udmærker sig ved at løse problematikkerne omkring Javas garbage collection ved sim-
pelthen at fjerne den fuldstændigt. Dette gør, at alle allokerede objekter eksisterer igennem hele pro-
grammets livscyklus. Derfor har man ligeledes valgt at fjerne muligheden for løbende at oprette objekter 
under programmets udførsel. Man har således opdelt et programs udførsel i 2 faser: Først en initialise-
ringsfase (Initialisation Phase) og dernæst en udførselsfase (Mission Phase). Alle allokeringer af hu-
kommelse skal foregå i initialiseringsfasen, da det ikke er muligt i udførselsfasen. Dette ses af figur 4. 
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Figur 4: Faser i Ravenscar-Java [Kwon2002]  

 
Dette løser mange af de problemer, der traditionelt har været i forsøg på at bruge Java i realtidssystemer. 
Ravenscar-Java fjerner desuden muligheden for traditionelle tråde og tillader kun periodiske tråde samt 
event-handlere. Alle tråde har endvidere faste prioriteter. 
Med Ravenscar-Java har udvikleren den samme kontrol med sit program, som han har haft med traditi-
onelle sprog som C/C++ og assembler, nemlig: 

• Total kontrol over skedulering 
• Ingen mulighed for hukommelsesfragmentering 
• Ingen dynamisk class loading 
• WCET-analyse er mulig 

Derved er det muligt at garantere, at man overholder realtidskrav (såfremt bytekoderne har konstant ek-
sekveringstid, som det er tilfældet på JOP). Derudover er det væsentligt simplere at implementere en 
fortolker til Ravenscar-Java end en til J2SE eller RTSJ og derved er hardwarekravene mindre. 
JOP’s Java-profil er som sagt inspireret af denne Ravenscar-Java. I afsnit 5.3 gennemgås flere detaljer 
for den eksakte profil, som JOP implementerer. 

3.6 Sammenfatning 
I dette kapitel er Java introduceret med henblik på programmering af indlejrede realtidsprogrammer. 
Hovedtrækkene i realtidsspecifikationerne RT Core og RTSJ er undersøgt med fokus på realtid til små 
indlejrede systemer, hvor disse 2 er for store og komplekse. Principperne i Ravenscar-Java er undersøgt 
som introduktion til JOP’s realtidsprofil. 
I afsnit 5.3.6 sammenlignes JOP-realtidsprofilen med RTSJ og i afsnit 5.3.4 sammenlignes med Ra-
venscar-Java. 
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4 FPGA og VHDL 
1.3. Indledning 
JOP er implementeret i en Field Programmable Gate Array (FPGA), som er en digital kredsløbskom-
ponent, der kan processere digital information. FPGA’en består af et gate array, hvis sammenkoblinger 
frit kan konfigureres/programmeres. For at definere FPGA’ens opførsel bruges et hardwarebeskrivende 
sprog, hardware description language, hvoraf der findes flere typer. JOP’s FPGA defineres vha. VHDL, 
som står for VHSIC Hardware Description Language (VHSIC står for Very-High-Speed Integrated Cir-
cuit). Alternativer til VHDL præsenteres til sidst i afsnittet. 

4.1 FPGA 

4.1.1 Historie og baggrund 
Den første FPGA bliver udviklet af Xilinx Inc. i 1985. Den er i stand til, via programmering, at forbinde 
AND- og OR-gates, efter den er produceret. 
FPGA’ens forgængere er Programmable Read-Only Memory (PROM) og de efterfølgende Erasable 
Programmable Read-Only Memory (EPROM), som Intel udvikler i 1970’erne. PROM- og EPROM-
kredsene udvikler sig til Programmable Logic Device (PLD), som er en chip med arrays af AND- og 
OR-gates. En PLD har typisk hundreder af gates, hvor en FPGA ofte har millioner af gates. 

4.1.2 Arkitektur 
I dens grundstruktur er en FPGA opbygget af en matrice af Configurable Logic Blocks (CLB), omgivet 
af Input/Output Blocks (IOB), se figur 5. Forkortelserne i figuren findes i tabel 2. 
 
Forkortelse Betydning 
CLB Configurable Logic Block: Indeholder FPGA’ens logik 
IOB Input/Output Block: Interface til omverdenen 
Block RAM Random Access Memory: FPGA’ens hukommelse 
Multiplier Hardware multiplier 
DCM Digital Clock Manager: Håndtering af tid 

Tabel 2: Forkortelser 
  

 
Figur 5: Grundlæggende FPGA-arkitektur 
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Hver CLB består typisk af en Look-Up Table (LUT) sammen med en flip-flop, der påvirkes af et Clock-
signal, se figur 6. 
 

 
Figur 6: CLB med LUT 

 
Der kan læses mere omkring FPGA-arkitektur og -design i bogen [Oldfield1995, fra side 1]. 
Som udgangspunkt er JOP udviklet til Cyclone-serien fra Altera. I dette speciale benyttes en Cyclone 
EP1C6.  
Da arkitekturen på FPGA’er fra de forskellige leverandører som udgangspunkt er ens, er det muligt at 
flytte logikken (f.eks. i form af VHDL-kode) fra én platform til en anden. Dog kan der være forskelle på 
mængden og opbygningen af f.eks. hukommelsen (RAM), således at den del er specifik for hver plat-
form. For JOP’s vedkommende er den opbygget af en række moduler, hvoraf et af modulerne kaldes 
JOP Core (som kan bruges på alle FPGA-platforme), et andet kaldes Memory Interface (der er specifikt 
for hver platform). Dette gennemgås i detaljer i afsnit 5.2. 
Som et eksperiment i dette speciale er med succes prøvet at portere JOP til Xilinx Spartan3-platformen. 

4.1.3 Detaljer omkring FPGA-platformene 
I specialet benyttes følgende 2 forskellige FPGA-platforme: 

1. Altera Cyclone EP1C6 
2. Xilinx Spartan-3 

Begge introduceres nærmere i det følgende. 
Baggrunden for at benytte Cyclone EP1C6 er, at den er den anbefalede FPGA til JOP og som sælges af 
forfatteren Martin Schoeberl på hjemmesiden for JOP [Schoeberl-HP], klargjort til JOP. Her vides der-
for, at f.eks. hukommelsesmoduler og andre specifikke komponenter er testet og vil virke til JOP. 
Xilinx Spartan-3 er afprøvet på et senere tidspunkt med succes. Spartan-3 er den platform, man bruger 
til FPGA- og VHDL-undervisning på Ingeniørhøjskolen i Århus. Derfor ville det være relevant at un-
dersøge, hvorvidt JOP kan køre på denne platform. 

Altera Cyclone EP1C6 
Cyclone-FPGA’en er monteret på et demoboard kaldet BaseIO [BaseIO], som er et board, der er udvik-
let specifikt til JOP af forfortatteren Martin Schoeberl. BaseIO tilbyder følgende: 

o Ethernet-forbindelse 
o RS232 seriel-forbindelse 
o 10 digitale inputs 
o 4 digitale outputs (open collector) 
o 2 analoge inputs 

Et billede af boardet og FPGA-kredsen findes på figur 7. 
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Figur 7: Altera Cyclone. Til venstre BaseIO-demoboardet, til højre selve FPGA-kredsen 

Xilinx Spartan-3 
Det anvendte demoboard, kaldet S3Board [S3Board], bruger en FPGA-chip af typen XC3S200. Her er 
der følgende funktioner: 

o 2Mbit flash 
o 8 slide switches 
o 4 push-buttons 
o 8 LEDs 
o 4-digit 7-segment display 
o RS232 seriel-forbindelse 
o VGA-udgang 
o PS/2-port til keyboard eller mus 
o Udvidelsesstik til I/O 

Et billede af demoboardet findes på figur 8. 
  

 
Figur 8: Xilinx  Spartan-3 
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Sammenligning af de to platforme 
En sammenligning af de vigtigste funktioner vises i tabel 3. 
 

 Altera Cyclone EP1C6 Xilinx Spartan-3
Gates 300.000 200.000
Logic Elements 5.980 4.320
RAM bits 92.160 216.000
User I/O10 185 173

Tabel 3: Sammenligning af FPGA-platforme 
 
I [Schoeberl2005a, afsnit 7.2, s. 149] fortælles, at JOP i en typisk konfiguration fylder 1.831 LCs (LC 
svarer til Logic Elements i tabel 3). Når JOP overføres til FPGA’en, fylder den på Cyclone derfor om-
kring 30%, mens JOP på Spartan-3 optager ca. 40% plads. På begge platforme er der derfor rigeligt 
plads til yderligere implementationer af perifere komponenter, som nævnt f.eks. signalprocessering, I/O 
mv. Faktisk vil man kunne lægge 2 sidekørende JOP-processorer på kredsene. 
Der er her tale om en typisk konfiguration af JOP. Man kan selv bestemme, hvor meget af JOP, man 
ønsker at gøre brug af. Eksempelvis kan man lave en minimal konfiguration, der vil være uden under-
støttelse af RS232 og I/O. Denne vil optage færre Logic Elements. Konkret vil en minimal JOP-
konfiguration fylde 1.077 LCs mod typisk 1.831 LCs. 
For yderligere detaljer omkring den specifikke arkitektur på Cyclone-FPGA’en, se [Altera] og på Xi-
linx-FPGA’en, se [Spartan3]. 

4.1.4 Typisk brug af FPGA 
FPGA’ens fleksibilitet har gjort den populær til mange forskellige applikationer. Eksempler herpå er 
bl.a. Digital Signal Processing (DSP). I stedet for en dedikeret signalprocessor bruges en standard 
FPGA-løsning. En anden måde at udnytte FPGA’ens fleksibilitet på er at implementere en mikroproces-
sor-kerne i FPGA (en såkaldt soft-core processor, som f.eks. JOP). Der findes flere eksempler, hvor 
man har implementeret den velkendte 8051-processor i FPGA11. Især hvis der er behov for andre eks-
terne komponenter (f.eks. I/O), er det velegnet at bruge en FPGA. En del af FGPA’en kan implementere 
selve processorkernen, mens den resterende del kan bruges til de andre komponenter, se figur 9. I 
[Bout1999] gives en generel introduktion til at konstruere en soft-core processorkerne i VHDL. 

                                                   
10 Antallet af User I/O angiver, hvor mange I/O-pins, der er programmerbare gennem VHDL. 
11 e8051 Microcontrollers: http://www.e8051.com/,  
    8051 IP Core (gratis 8051-kerne i VHDL): http://www.oregano.at/ip/ip01.htm 
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Figur 9: Eksempel med 8051-mikroprocessor i FPGA 

 
Derudover bruges FPGA f.eks. i medicinindustrien til billedbehandling (i CT- og MR-scannere), i visi-
on-systemer til overvågning af en produktionslinje, til kryptologi-systemer samt til kommunikationssy-
stemer (3G-telefoni, modemer osv.). En FPGA bruges også ofte til simplificering og komprimering af 
digitale kredsløb. Store print med en masse komponenter kan ofte erstattes af en enkelt FPGA-kreds. 
Brug af en FPGA har den fordel, at man til enhver tid nemt og billigt kan (re)konfigurere FPGA’en. 
Dette er ikke muligt med de tidligere Programmable Logic Devices (PLD). Ulempen er dog, at en 
FPGA er en dyrere løsning end de simplere PLD’er. Hvis man producerer dedikerede systemer i stort 
antal, er en FPGA-løsning stadig ikke realistisk. Fald i både pris og størrelse gør dog FPGA-løsningerne 
stadigt mere populære til et bredere spektrum af applikationer. Især i de applikationer, hvor én standard-
løsning ikke er nok i sig selv (eksempelvis en mikroprocessor), vil en FPGA være velegnet på baggrund 
af muligheden for at implementere lige præcis de komponenter, man måtte have brug for i den resteren-
de uudnyttede del af FPGA-kredsen. 
Nøgleordene hvad angår FPGA er jf. det ovenstående fleksibilitet og minimering af pladsforbrug. 

4.2 VHDL 

4.2.1 Historie og baggrund 
Hardwarebeskrivelsessproget VHSIC Hardware Description Language (VHDL) udvikles i starten af 
1980’erne af United States Department of Defence (DoD) [Navabi1998, s. 21 og Mølgaard2003, s. I]. 
Det sker som et led i et program omkring Very High Speed Integrated Circuit (VHSIC). Målet er over-
ordnet følgende: 

• Forbedre designprocessen 
• Standardisere designbeskrivelserne for forskellige leverandører 
• Udvikle et portabelt og udvidbart sprog 

Man ønsker både et generelt sprog til forskelligt hardware og en veldefineret designproces. 
I 1983 bliver man enige om krav til VHDL-sproget. Firmaerne Intermetrics, IBM og Texas Instruments 
udpeges til at udvikle selve VHDL-sproget samt værktøjer dertil. 
I 1986 udgives VHDL-standarden som en IEEE-standard, der godkendes i december 1987 og kaldes 
herefter IEEE-1076 (omtales IEEE-1076-1987). Sproget er inspireret af programmeringssproget Ada. 
I slutningen af 1992 er man klar med en revision af standarden, som bliver kaldt IEEE-1076-1993. 
I 1999 kommer den sidste nye revision, IEEE-1076.1 og kaldes VHDL-AMS. Denne revision resulterer i 
en analog sprogudvidelse, således at det nu er muligt også at specificere analoge værdier og dermed 
inddrage analoge komponenter mod tidligere kun digitale. 
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4.2.2 VHDL-koncepter 

Indledning 
VHDL-sproget er forskelligt fra traditionelle programmeringssprog på den måde, som kommandoer ud-
føres på. Der er to typer af kommandoer: 

• Sekventielle: 
Sekventielle kommandoer eksekveres én efter én som i traditionelle programmeringssprog. Ef-
terfølgende kommandoer kan overskrive effekten af tidligere kommandoer. Derfor er rækkeføl-
gende af kommandoer afgørende. 

• Samtidige: 
Samtidige kommandoer foregår ”ægte” samtidigt i hardware. Derfor er rækkefølgen af de enkel-
te kommandoer uden betydning.  Dette kan udnyttes, hvis man har brug for parallel udførsel, 
hvor f.eks. håndtering af tråde i en virtuel maskine er oplagt. 

Basale sprogelementer 
I VHDL findes forskellige sproglige elementer, hvoraf de vigtigste er: 

• Entity 
Bruges til at definere modellens interface (snitflade) 

• Architecture 
Bruges til at definere funktionaliteten af modellen (input/output) 

• Process 
En proces eksekveres sekventielt og kan være i 2 tilstande: Afventende eller eksekverende. Hvis 
den er afventende, ventes på et event for at den kan eksekvere. Flere processer i samme archi-
tecture kan afvikles parallelt, men hver enkelt proces er sekventiel i sin udførsel. 

• Component 
Bruges til at definere en pakke (library), som kan benyttes fra andre VHDL-moduler. Denne 
pakke kan indeholde forskellige entities og architectures. 

 
Elementerne Entity, Architecture og Process vises på figur 10. Som det ses, kan et antal Architecture-
elementer tilhøre samme interface (Entity). En Architecture kan implementere flere Process’er. 
 

 
Figur 10: VHDL-sprogelementer 

 
Et simpelt eksempel, hvor nogle af sprogelementerne bruges, kan ses neden for (kodeeksempel 1). Ek-
semplet viser en tæller (figur 11), som kan tælle op og ned. Her benyttes en entity counter_simple, som 
specificeres i arkitekturen architecture Behavioral of counter_simple, der indeholder selve processen, 
der foretager op- og nedtællingen. 
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Læg mærke til, at processen aktiveres dels af klokken (dvs. hver gang der kommer et clock-signal) og 
dels af et reset-signal. Der kan være lige så mange processer, som aktiveres af samme clock-signal, som 
antallet af gates på den specifikke FPGA tillader. 
 

 
Figur 11: Blokdiagram for tæller 

 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity counter_simple is 
  port ( CLK, UP, RESET, CE : in  std_logic;           -- CE: Count Enable 
         COU_OUT            : out std_logic_vector(3 downto 0)); 
end counter_simple; 
 
architecture Behavioral of counter_simple is 
   signal COU: std_logic_vector(3 downto 0);           -- Internt tælle-signal 
begin 
 
   process (CLK, RESET)  
   begin 
      if RESET='1' then                                -- Asynkront reset 
         COU  <= "0000"; 
      elsif CLK'event and CLK='1' then 
         if  CE='1' then 
            if UP='1' then  COU <= COU + 1;            -- Valg af op-/nedtælling  
            else            COU <= COU - 1; 
            end if; 
         else           COU <= COU; 
         end if; 
      end if; 
   end process; 
   COU_OUT <= COU;                        -- Internt signal forbindes til udgangene 
end Behavioral; 

Kodeeksempel 1: VHDL-eksempel 
 
Yderligere detaljer omkring VHDL findes i [Mølgaard2003], [Navabi1998], [Brown2005] og [Zwo-
linski2003]. 

4.2.3 Opbygning af JOP’s VHDL 
JOP’s arkitektur forklares i afsnit 5.2, hvor de enkelte moduler, som JOP er opbygget af, forklares nær-
mere. Her forklares grundelementerne i, hvordan JOP’s processorarkitektur er implementeret i VHDL-
kode. 
JOP’s arkitektur består af modulerne Core, Memory Interface, Extension og I/O Interface. Disse modu-
ler er lavet som komponenter (component) i VHDL. Dette kan ses af det såkaldte top design, som udgør 
toppen i JOP-hierarkiet (kodeeksempel 2). 
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... 
entity jop is 
... 
 
architecture rtl of jop is 
... 
component core is 
generic(jpc_width : integer);   -- address bits of java bytecode pc 
port ( 
 clk, reset : in std_logic; 
 
-- memio connection 
 bsy  : in std_logic; 
 din  : in std_logic_vector(31 downto 0); 
 ext_addr : out std_logic_vector(exta_width-1 downto 0); 
 rd, wr  : out std_logic; 
... 
); 
end component; 
 
component extension is 
... 
-- io interface 
 io_rd  : out std_logic; 
 io_wr  : out std_logic; 
 io_addr_wr : out std_logic; 
 io_data : in std_logic_vector(31 downto 0); -- output of io module 
); 
end component; 
... 
end rtl; 

Kodeeksempel 2: Uddrag fra jopcyc.vhd 
 
Her ses definitionen af JOP’s interface, entity jop. Funktionaliteten er defineret i architecture rtl of jop, 
der bl.a. indeholder komponenterne core og extension. En nærmere forklaring af JOP’s kerne, som be-
skrives vha. entity jop, findes i afsnit 5.2. 
Flere detaljer fra filen kan ses i Appendiks A. 
I hovedtræk er JOP’s kerne (Core-komponent) opbygget af en pipeline, se figur 13, beskrevet i afsnit 
5.2.2. Der er 4 steps i pipelinen: 

1. Bytecode fetch 
2. Microcode fetch 
3. Decode 
4. Execute 

Bytecode fetch foregår på 1 cycle, Microcode fetch og decode foregår i samme cycle og endeligt foregår 
Execute på 1 cycle. Det betyder, at instruktioner forsinkes 2 cycles, inden resultatet af instruktionen lig-
ger klart på Execution stage. 
For at forstå, hvordan pipelinen virker på VHDL-niveau, er der nogle begreber, man skal have på plads. 
Dette er nødvendigt for at kunne lave udvidelser af VHDL-koden i forbindelse med HW/SW co-design i 
kapitel 6. 
I Bytecode fetch oversættes bytekode-instruktionerne til adressen på de tilhørende JOP-mikrokoder. 
Endvidere håndteres brances her, dvs. om der skal hoppes til andre steder i Java-bytekoden. Dette sker i 
en proces i VHDL, der er clock-styret, dvs. den trigger f.eks. 100 mio gange i sekundet, hvis FPGA’en 
kører med 100 MHz. Outputtet fra dette trin er klart i næste clock-cycle, som er Microcode fetch og 
Microcode decode. 
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Næste step i pipelinen er Microcode fetch og Microcode decode, som begge foregår i samme cycle. I 
kodeeksempel 3 vises et uddrag fra Microcode fetch, hvor der ses, at processen trigges på klokkens ri-
sing edge. Heri læses den aktuelle JOP-mikrokode over i signalet ir (ir står for instruction register). 
 

architecture rtl of fetch is 
... 
process(clk) 
begin 
 if rising_edge(clk) then     -- we don't need a reset 
  ir <= rom_data(7 downto 0); -- better read (second) instruction 
                                         from rom 
  ... 
 end if; 
end process; 
... 
end rtl; 

Kodeeksempel 3: Microcode fetch 
 
Trinnet Microcode decode foregår som sagt i samme cycle som Microcode fetch. Dette ses af uddraget i 
kodeeksempel 4, som viser en proces, der er styret af ændringer i ir, som blev sat af Fetch-koden oven 
for. Den er kun styret af ændringer i ir, da kun ir står i dens såkaldte følsomhedsliste, som er de signaler, 
der står i parentesen efter process-nøgleordet.  Formålet med Microcode decode er at afkode JOP-
mikrokode-instruktionerne. Dette gøres konkret ved at se på instruktionernes bitmønstre, da instruktio-
nerne er grupperet i logiske grupper. F.eks. vises i kodeeksempel 4, hvordan de enkelte bits tjekkes for 
at se, hvilken kategori instruktionen er i. Ud fra instruktionens kategori sættes nogle flag, som bruges i 
Execution-trinnet senere. I kodeeksempel 4 ses f.eks., at flaget wr_ena sættes højt for at angive, at der er 
tale om write-instruktioner. 
 

architecture rtl of decode is 
... 
process(ir, ir(2 downto 0)) 
begin 
-- ram wraddress and wrena are registered 
   wr_ena <= '0'; 
   if (ir(7 downto 5)="101" or   -- 'push' instructions 
       ir(7 downto 5)="110" or 
       ir(7 downto 5)="111" or 
       ir(7 downto 5)="001" or   -- stm 
       ir(7 downto 3)="00010") then       -- st, stn 
       wr_ena <= '1'; 
   end if; 
   ... 
end rtl; 

Kodeeksempel 4: Microcode decode 
 
Sidste trin er Execution, hvor selve instruktionen udføres. I kodeeksempel 5 ses, hvordan udførslen fore-
tages ved at sætte nogle flag, som resulterer i, at andre processer trigges. F.eks. vises her, hvordan add-
instruktionen udføres ved at sætte flagets sel_sub, hvilket trigger processen i kodeeksempel 6. 
I kodeeksempel 5 ses endvidere, at sideløbende med Execution-trinnet findes andre parallelle udførsler. 
Som nævnt tidligere foregår de enkelte processer parallelt, mens selve processen udføres sekventielt. 
Linjen med ir <= instr; er uden for processen i det såkaldte concurrent (samtidige) område, hvor ir sæt-
tes. ir bruges i den viste proces, men her vil indholdet af ir være fra den forrige cycle. 
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architecture rtl of decode is 
begin 
... 
ir <= instr;  -- registered in fetch 
... 
process(clk, reset) 
begin 
 if (reset='1') then 
  sel_sub <= '0'; 
  sel_amux <= '0'; 
  ... 
 elsif rising_edge(clk) then 
  ... 
  case ir is 
   ... 
   when "00000100" =>    -- add 
     sel_sub <= '0'; 
     sel_amux <= '0'; 
   ... 
  end case; 
 end if; 
end process; 
end rtl; 

Kodeeksempel 5: Execution 
 
Som nævnt bliver kodeeksempel 6 trigget, når flaget sel_sub sættes i kodeeksempel 5. Her vises, hvor-
dan addition og subtraktion udføres af processen, der trigges af sel_sub-flaget. Læg i øvrigt mærke til, at 
disse udregninger forefindes i Stack-komponenten, da det her er nemmest at få adgang til elementerne 
på stakken (de to øverste elementer, hhv. a og b), som bruges i udregningen. 
 

architecture rtl of stack is 
... 
process(a, b, sel_sub) 
begin 
 if sel_sub='1' then 
  sum <= std_logic_vector(signed(b) - signed(a)); 
 else 
  sum <= std_logic_vector(signed(b) + signed(a)); 
 end if; 
end process; 
... 
end rtl; 

Kodeeksempel 6: Stack 
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4.2.4 Alternativer til VHDL 
Som tidligere skrevet er VHDL ét eksempel på et hardwarebeskrivende sprog. Et andet eksempel er Ve-
rilog HDL, der bruges til design af Application-Specific Integrated Circuit (ASIC, på dansk applikati-
ons/kundespecifik integreret kreds) og FGPA. Desuden er der et nyere sprog, kaldet Java Hardware 
Description Language (JHDL). Disse præsenteres i det følgende. 

Verilog HDL 
Sproget Verilog HDL stammer fra 1984, hvor det bliver udviklet af virksomheden Gateway Design Au-
tomation som et hardware-modelleringssprog. Sproget er baseret på programmeringssproget C, der er 
det mest anvendte sprog til hardwarenær programmering. 
Til forskel fra et almindeligt programmeringssprog sker eksekveringen ikke strengt lineært. En model i 
Verilog HDL kan bestå af et hierarki af moduler, som hver især kan indeholde input/output samt state-
ments i såkaldte eksekveringsblokke. Hver eksekveringsblok afvikles sekventielt, men modulerne afvik-
les parallelt, som det også er tilfældet i VHDL. 

JHDL 
JHDL stammer fra 1998. JHDL står for Java Hardware Description Language, men kaldtes oprindeligt 
Just-another Hardware Description Language. Da sproget baseres på Java, bliver J’et dog udskiftet med 
Java. 
[JHDL] skriver om JHDL: 
 

Simply put, JHDL is a structurally based Hardware Description Language (HDL) implemented 
with JAVA. 

 
JHDL stiller en række klasser til rådighed, som kan bruges til at modellere et digitalt system (en FPGA). 
Derudover findes værktøjer, der hjælper med til at designe systemerne på en intuitiv måde. 
[Bellows1998] fortæller om baggrunden for at udvikle JHDL samt hvordan JHDL er opbygget. Heri gi-
ves også et eksempel på brug af JDHL til opbygning af et system (kodeeksempel 7): 
 

class myJavaCode 
{ 
  SomeMethod(...) 
  { 
    /* Create a new system */ 
    HWSystem system = new HWSystem(); 
    /* Tell the system how to compute -- this time, we’ll simulate */ 
    system.setSWMode(); 
 
    /* 
     * Create new wires to pass to the filter, 8 bits wide each. The “system” 
     * reference helps the Wire class build the circuit graph (“system” is the 
     * parent) 
     */ 
    Wire Input = new Wire(system, 8); 
    Wire Output = new Wire(system, 8); 
 
    /* Encapsulate the I/O wires with ports. */ 
    InPort inport = system.newInPort(Input); 
    OutPort outport = system.newOutPort(Output); 
    ... 
  } 
} 

Kodeeksempel 7: Eksempel med JHDL 
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I [Wirthlin2002] beskrives en løsning, hvor en Java-applet (baseret på et JHDL designværktøj) kan bru-
ges til at generere, evaluere og teste FPGA-kredsløb fra en webbrowser. 
Status er, så vidt vides, at JHDL stadig er i udviklingsfasen og er derfor endnu ikke klart til store indu-
striprojekter. 
JOP’s FPGA-dele er implementeret i VHDL. Hvis dette i stedet kunne implementeres i JHDL, vil det 
åbne op for langt større brug af Java som et general-purpose language. Herved vil det blive endnu 
nemmere for Java-programmører at ændre i eller tilrette JOP til specifikke projekter, hvor der måtte væ-
re specielle realtidskrav til udvalgte programdele. 

4.3 Sammenfatning 
I kapitlet er både platformen FPGA samt programmering heraf i VHDL undersøgt. De 2 FPGA’er, der 
er brugt i specialet, er endvidere introduceret. 
Der er præsenteret centrale uddrag fra processorkernen i VHDL-kode. 
Slutteligt i kapitlet er nogle alternativer til VHDL introduceret, bl.a. JHDL, der er et hardwarebeskrivel-
sessprog i Java. 
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5 JOP-platformen 
5.1 Indledning 
I dette kapitel introduceres JOP som en platform for Java-realtidsprogrammering. JOP’s arkitektur og 
den realtidsprofil, som JOP stiller til rådighed, gennemgås. Til sidst vises, hvordan man udvikler pro-
grammer til JOP, dvs. de trin man skal igennem for at kunne eksekvere sit Java-program på JOP. 

5.2 JOP-arkitekturen 

5.2.1 Overblik 
I dette afsnit gennemgås JOP-arkitekturen, så man opnår en forståelse for de elementer i JOP, der mu-
liggør at kunne eksekvere Java-bytekoder, men også realtidsforudsigeligheden i programmerne. 
JOP består af en række funktionelle blokke, som vises på figur 12. Disse er JOP Core, Memory Interfa-
ce samt I/O Interface, hvor de to sidstnævnte kommunikerer gennem et Extension-modul. 
 

 
Figur 12: JOP-arkitektur [Schoeberl2005a, Figure 5.3] 

 
De 4 funktionelle blokke har følgende funktioner: 

o JOP Core indeholder den pipeline, der udfører Java-bytekoder. Dennes virkemåde forklares i 
afsnit 5.2.2.  
Extention-modulet benyttes til al ekstern kommunikation via Control-signalet. De 2 øverste 
værdier på stakken kaldes A og B, og disse kan benyttes som parametre til ekstern kommunika-
tion 

o Memory Interface håndterer adgangen fra kernen (JOP Core) til hukommelsen, samt indeholder 
en cache. Memory Interface skal typisk ændres, når der skiftes FPGA-platform, da størrelsen og 
opbygningen af hukommelsen er forskellige mellem FPGA-platformene. Der gives læseadgang, 
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så JOP Core kan hente de Java-bytekoder, der skal eksvekeres, mens skriveadgang gives til Ex-
tension-modulet. 

o I/O Interface indeholder drivere til ekstern hardware, såsom systemklokken og RS232. Derud-
over er der mulighed for at sende et interrupt-signal til JOP Core. Håndtering af dette forklares 
nærmere i afsnit 5.2.6. 

o Extension-modulet indeholder 3 elementer: 
o Hardware-accelerering af bestemte dele, f.eks. multiplier 
o Kontrol for hukommelse og I/O-modulerne 
o Giver læseadgang til top-of-stack 

Alle læse- og skrive operationer sker igennem Extension-modulet. 
 
Om opdelingen i disse moduler skriver Schoeberl [Schoeberl2005a, s. 66]: 
 

The division of the processor into those four modules greatly simplifies the adaptation of JOP for 
different application domains or hardware platforms. Porting JOP to a new FPGA board usually 
results in changes in the memory module alone. Using the same board for different applications 
only involves making changes to the I/O module. JOP has been ported to several different FPGAs 
and prototyping boards and has been used in different applications (…), but it never proved nec-
essary to change the processor core. 

 
Arkitekturen kan nemt følges i VHDL-implementationen i det såkaldte top-design. Se et uddrag af JOP-
kernens VHDL-kode i Appendiks A. 

5.2.2 Processor-pipeline 
JOP udfører Java-bytekoder vha. en pipeline, som er implementeret i JOP Core-modulet. 
JOP benytter en relativ kort pipeline i forhold til lignende processorer, og ikke mindst moderne proces-
sorer, som man kender fra desktop-computere. 
Med en kort pipeline menes, at der kun er 2 cycles forsinkelse ved en bytekode branch, som gennemgås 
i det følgende. 
 

 
Figur 13: Processor Pipeline [Schoeberl2005a, Figure 5.5] 
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JOP’s pipeline består af 4 trin, som vises på figur 13. De skal læses fra venstre mod højre: 

1. Bytecode fetch 
Bytecode fetch henter den næste Java-bytekode fra hukommelsen, og sender den som input til 
microcode fetch. Som vist på figur 12 der er 2 signaler fra JOP Core til Memory Interface kaldet 
BC Address og BC data. Disse benyttes af den næste bytekode. 

2. Microcode fetch 
Microcode fetch benytter den bytekode, den får som input, til at finde den tilsvarende mikroko-
de-adresse (som det ses i afsnit 5.2.5). Denne JOP-mikrokode sendes videre til Microcode deco-
de. Microcode fetch forsætter med at sende de efterfølgende mikrokoder, indtil der kommer en 
nxt-mikrokode, se afsnit 5.2.4 for en forklaring af denne. Listen af JOP-mikrokoder bliver sta-
tisk indlejret i dette modul ved kompilering af VHDL. 

3. Microcode decode og Stack Address generation 
I Microcode decode findes de egenskaber, som den konkrete mikrokode resulterer i. Der sættes 
en række flag, som benyttes i Microcode execute. En af de ting, der afgøres, er, hvorvidt mikro-
koden resulterer i en push- eller pop-funktion og udfra dette afgøres den næste stak-adresse. 

4. Microcode execute og Stack RAM 
Microcode Execute udfører mikrokoderne ud fra de flag, der blev sat i microcode decode. Dette 
er det eneste sted, at stakken ændres. 

Yderligere detaljer kan findes i [Schoeberl2005a, s. 71 ff.]. 

5.2.3 Stak og cache 
For at minimere WCET er der i JOP implementeret, hvad Schoeberl kalder an efficient stack machine 
samt a time-predictable instruction cache. Disse er optimeret til JOP for at simplificere WCET-analyse 
og gennemgås i det følgende: 

Stak 
JOP er stak-baseret, modsat traditionelle microcontrollere (som 8051, AVR mv.), som opererer vha. et 
antal registre. 
Stakken i JOP’s JVM er anderledes end en traditionel stakbaseret arkitektur. På JOP bruges stakken bå-
de som operand stack samt til lokale variable (hvor der kan gemmes simple typer samt referencer til ob-
jekter og arrays). Lokale variable gemmes blot på et dybere niveau på stakken. Normalt har man kun 
brug for en pointer til stakkens top (Top Of Stack, TOS), men for at kunne få adgang til det lavere ni-
veau, kræves der endvidere en pointer hertil. 
De 2 pointers kaldes i JOP for sp (for Stack Pointer, som peger på stakkens top) samt vp (for Variable 
Pointer, som peger på den adresse på stakken, hvor de lokale variable forefindes). 
Mikrokode-operationer som add fungerer ved at poppe de 2 øverste værdier fra stakken (stack[sp] og 
stack[sp-1]), udføre beregningen samt pushe resultatet tilbage på stakken. 
I JOP-mikrokode findes mikrokoder til at gemme og hente fra stakkens lokale variable; hhv. stvp for at 
gemme og ldvp for at hente. 
Stakken er defineret vha. VHDL, istedet for at have den i hukommelse. Dette gør, at der er konstant 1 
cycle adgangstid. Der er dog kun den aktive tråds stak, der ligger tilgængeligt, så ved trådskift byttes 
stakken ud med en anden, der ligger i hukommelsen 
JOP’s stak er defineret vha. VHDL i filen core/stack.vhd. 
Yderligere detaljer findes i [Schoeberl2005c]. 

Cache 
En cache fungerer som mellemled mellem CPU og hukommelse. Formålet er at have de næste instrukti-
oner til CPU’en klar i cachen, så man ikke først skal til at tilgå den langsommere hukommelse. En cache 
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kan gøre programmer meget hurtigere end uden en cache, men samtidigt er det sværere at forudsige 
WCET. Dette skyldes, at en cache i sin natur er uforudsigelig, da det er kompliceret at forudsige, at man 
har alle de rigtige instruktioner klar. Under bestemte forhold er man derfor nødt til at tilgå den lang-
sommere hukommelse. Dette er tilladeligt i mange ikke-realtidskritiske systemer, da en cache her blot 
gør de fleste operationer hurtige. I et realtidssystem er det dog vigtigt at kunne forudsige også de sjæld-
nere tilfælde. 
På baggrund af en analyse af Java-sproget har Schoeberl konstateret, at Java-metoder ofte er relativt 
små. Ud fra den betragtning har Schoeberl indført en method cache. Den virker ved at indlæse hele Ja-
va-metoden i cachen, når metoden kaldes. Cachen er defineret vha. VHDL og har derfor 1 cycle ad-
gangstid. Dette faktum gør, at cachen er forudsigelig, da man blot kan tælle, hvor mange gange hver en-
kelt metode kaldes. Samtidigt er der en stor performance-gevinst i forhold til ikke at have en cache, da 
hele den aktuelle metodes instruktioner ligger klar uden at man skal tilgå hukommelsen. 
JOP’s cache er defineret vha. VHDL og findes i filen core/cache.vhd. 
Yderligere detaljer findes i [Schoeberl2004e], hvor der også findes beregninger på forskellige cache-
teknologier. 

5.2.4 JOP-mikrokode 
Java-bytekode er den kode, der bliver genereret, når man kompilerer et Java-program. En JVM er i stand 
til at eksekvere disse Java-bytekoder. 
Der findes pt. ingen processor, der er i stand til at udføre alle Java-bytekoder direkte i hardware, pga. at 
nogle bytekoder er for komplekse til at kunne realiseres i hardware. En almindelig løsning er at imple-
mentere de fleste bytekoder i hardware og derefter implementere resten i software. Det er denne løsning, 
som bruges i JOP, jf. [Schoeberl2005a, s. 68]: 
 

To date, no hardware implementation of the JVM exists that is capable of executing all bytecodes 
in hardware alone. This is due to the following: some bytecodes, such as new, which creates and 
initializes a new object, are too complex to implement in hardware. These bytecodes have to be 
emulated by software. 

 
I JOP findes JOP-mikrokode som det native instruktionssæt, der kan eksekveres i hardware. 
Der er implementeret 43 mikrokode-instruktioner. Længden på en instruktion er 8 bits. Derudover fin-
des der 2 flag, nxt og opd, som tilføjes hver instruktion. Den fulde størrelse bliver derfor 10 bits. 
De 2 flag, nxt og opd, kan bruges til hhv. at angive, om det er den sidste mikrokode for den aktuelle Ja-
va-bytekode samt om der skal hentes noget fra operand stack under eksekveringen. [Schoeber2005a, s. 
73] skriver følgende om nxt og opd: 
 

The label nxt is the flag that marks the end of the microcode instruction stream for one bytecode. 
Another flag, opd, indicates that a bytecode operand needs to be fetched in the first pipeline stage. 
Both flags are stored in a table that is indexed by the program counter. 

 
I Appendiks B findes en oversigt over alle 43 JOP-mikrokoder. En forklaring af hver mikrokode findes i 
[Schoeberl2005a, Appendix C]. 
Der er en komplet oversigt over Java-bytekoder i Appendiks C, hvor der vises, hvor mange clock-cycles, 
hver enkelt Java-bytekode resulterer i.  
Følgende kodeeksempel 8 viser et simpelt eksempel på nogle mikrokoder, der bruges for at implemente-
re Java-bytekoden speciale_add1, som omtales nærmere i næste kapitel 6: 
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speciale_add1: 
   ldi 1 
   add 
   nop nxt 

Kodeeksempel 8: Mikrokode-eksempel 
 
Formålet med speciale_add1 er at inkrementere det øverste element på stakken med 1 (det øverste ele-
ment er det argument, som metoden add1 er blevet kaldet med, som kodeeksempel 9 viser: 
 

public static native int add1(int n); 

Kodeeksempel 9: Kald af add1 
 
Der er som vist 3 JOP-mikrokoder, som bruges til at implementere speciale_add1. Disse gennemgås i 
det følgende som et eksempel: 
 

1. ldi 1 
Denne mikrokode vil kopiere et 1-tal til operand stack. De 2 øverste elementer er hhv. argumen-
tet til metoden samt nu et 1-tal. 
[Schoeberl2005a, Appendix C] skriver følgende om ldi: 

    
I kassen betyder A det øverste element på stakken og B det næstøverste element på stakken. 
 

2. add 
Her adderes de 2 øverste elementer og resultatet lægges på operand stack. 
[Schoeberl2005a, Appendix C] skriver følgende om add: 
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3. nop nxt 
No operation-mikrokoden er nødvendig i nogle tilfælde for at sikre sig, at hukommelsesoperati-
oner er blevet færdige. Bemærk her, at instruktionen tilføjes flaget nxt for at indikere til proces-
sor pipeline, at bytekoden er færdig. 
[Schoeberl2005a, Appendix C] skriver følgende om nop: 

    
 
I næste afsnit vises, hvordan Java-bytekoderne mappes til disse JOP-mikrokoder. 

5.2.5 Java-bytekode til JOP-mikrokode 
JOP oversætter alle Java-bytekoder til JOP-mikrokoder. Hver bytekode-instruktion oversættes til én el-
ler en sekvens at mikrokode-instruktioner. 

 
Figur 14: Oversættelse fra Java-bytekode til JOP-mikrokode [Schoeberl2005a, Figure 5.4] 
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Figur 14 viser, hvorledes en Java-bytekode oversættes til adressen på den tilsvarende mikrokode-
instruktion. Jump Table foretager mapningen mellem bytekode og mikrokode, da den indeholder adres-
sen til, hvor en bytekodes tilsvarende mikrokode starter. 
Når hver bytekode bliver mappet til et fast defineret antal mikrokoder, er det trivielt at beregne, hvor 
mange cycles hver bytekode vil resultere i. Det er blot at tælle, hvor mange mikrokode-instruktioner den 
oversættes til. 
Alle mikrokode-instruktioner tager 1 cycle, undtagen wait, som afhænger af hukommelse/bus-hastighed 
på den konkrete FPGA-platform. 

5.2.6 Interrupt-håndtering 
Interrupts på JOP bliver håndteret vha. en speciel bytekode kaldet sys_int. 
Når et interrupt forekommer, bliver denne bytekode indsat i bytekode-serien, således at når den næste 
bytekode skal fetches, er det interrupt-bytekoden, der bliver udført i stedet. Dette gør, at man ikke skal 
have kompleks logik inde i selve pipelinen, der håndterer dette. 
Ulempen ved denne metode er, at tiden fra forekomst af et interrupt til reaktion ikke er konstant, da den 
forrige bytekode kan blive udført af en serie af JOP-mikrokoder. WCET er derfor tiden på den byteko-
de, der resulterer i flest mikrokoder. 
Den specielle interrupt-bytekode, sys_int, er implementeret vha. standard-mikrokoder. En nærmere for-
klaring af denne bytekode findes i afsnit 5.3.3.4. Resultatet af et interrupt er, at interrupt()-metoden i 
JVMHelp-klassen kaldes. 

5.2.7 JOP’s JVM 
Indtil nu er de lavniveau-konstruktioner gennemgået, som JOP er opbygget af. Her gennemgås kort, 
hvordan JOP’s JVM fungerer. 
Der findes nogle såkaldte runtime data structures, som bruges på runtime i forbindelse med metodekald 
samt som repræsentation af objekter, klasser og arrays. 
Ved metodekald bliver den kaldendes kontekst gemt i en stack frame. Konteksten gemmes dels i nogle 
såkaldte JOP registers samt som lokale variable i JVM’en. Ved at gemme denne kontekst kan den kal-
dende metode fortsætte sin eksekvering, når metodekaldet er overstået. 
Til at repræsentere klasser på runtime er der implementeret en struktur i JOP’s hukommelse. Denne vi-
ses på figur 15. 

 
Figur 15: Runtime class structure [Schoeberl2005a, Figure 6.5] 
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Her ses, hvordan en klasse repræsenteres i hukommelsen. Øverst findes de statiske variable. Herunder 
kommer en tabel over metoder i klassen, Constant Pool og liste over implementerede interfaces. 
For at kunne referere en specifik instans af klassen, er det nødvendigt med en reference til instansen. Det 
samme gælder med den aktuelle metode i klassen. 
Analogt til denne klassestruktur findes der en struktur til at repræsentere objekter og arrays. 
Yderligere detaljer findes i [Schoeberl2005a, afsnit 6.3]. 

5.2.8 Sammenfatning med henblik på realtidsforudsigelighed 
I dette afsnit opsummeres de elementer i JOP, der er nødvendige for at kunne bruge JOP som platform 
til realtidssystemer. Det helt generelle krav er at kunne forudsige alle trin i udførslen. Her er kendskab 
til Worst-Case-Execution-Time (WCET) for alle operationer essentiel. 
Schoeberl skriver følgende om WCET [Schoeberl2005a, s. 103]: 
 

Worst-case execution time (WCET) analysis (…) of real-time programs is essential for any sched-
ulability analysis. To provide a low WCET value, a good processor model is necessary. However, 
the architectural advancement in modern processor designs is dominated by the rule: ’Make the 
common case fast‘. This is the opposite of ’Reduce the worst case‘ and complicates WCET analy-
sis. 

 
Som tidligere nævnt er karakteristikken af et realtidssystem ikke nødvendigvis, at operationer skal være 
”hurtige”; de skal blot være så forudsigelige, at man er i stand til at garantere, at de er ”hurtige nok” til 
at overholde de tidskrav, man måtte have til systemet. 
I JOP er der flere tiltag for at sikre analyserbarheden af WCET. Som nævnt tager eksekvering af en 
JOP-mikrokode altid 1 cycle (med undtagelse af wait’s afhængighed af hukommelse og FPGA-
platform). Hver Java-bytekode oversættes til én eller flere JOP-mikrokoder, men det vigtige her er, at 
det er forudsigeligt, hvor mange mikrokoder der er tale om. Dvs. at man ved en triviel optælling af sit 
Java-program (dvs. de genererede Java-bytekoder) eller ved at bruge et værktøj, kan garantere, at et gi-
vent tidskrav overholdes. 
Hvis man har brug for et multiprogram med flere tråde, kompliceres denne optælling med henblik på 
WCET-analyse. Skeduleren i JOP er implementeret i Java, så dispatch-delen af skeduleren skal blot 
inddrages i optællingen. Dette gælder også, hvis man implementerer sin egen skeduler, som omtalt i af-
snit 5.3.3.3. 
I Schoeberls ph.d.-afhandling har han lavet en statisk analyse af WCET [Schoeberl2005a, afsnit 7.4]. 
Dette er en tidskrævende og kompleks opgave og ligger uden for dette speciales mål. Bl.a. har Schoeberl 
lavet et eksempel med Bubble Sort-algoritmen. 

5.3 JOP’s realtidsprofil 

5.3.1 Introduktion 
Inspireret af Ravenscar-Java (som omtalt i afsnit 3.5.2), har Schoeberl defineret sin egen Real-Time Pro-
file for Embedded Java. Målgruppen for profilen er udviklere af små indlejrede enheder. 
Profilen er ikke kompatibel med Real-Time Specification for Java (RTSJ, omtalt i afsnit 3.5.2). Det gør, 
at JOP-profilen ikke er bundet til at skulle overholde beslutninger fra en specifikation, der har helt andre 
typer af systemer som målgruppe. Som tidligere nævnt er RTSJ en kompleks specifikation og en 
implementation heraf vil kræve et stort footprint, hvilket ikke er realiserbart på små indlejrede systemer. 
At profilen ikke er kompatibel med RTSJ har den implikation, at programmører, der er bekendt med og 
har erfaring med RTSJ, skal lære en ny profil at kende for at kunne programmere til JOP’en. 



Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende JOP 

Jan Egberg Lauritzen og Mads Pedersen  Side 51 af 131 

I dette afsnit gennemgås udvalgte detaljer i JOP-profilen samt det API, som JOP stiller til rådighed. 

5.3.2 Baggrund for profilen 
Schoeberls profil er lavet ud fra følgende guidelines [Schoeberl2004a]: 
 

• High-integrity profile 
• Easy syntax, simplicity 
• Easy to implement 
• Low runtime overhead 
• No syntactic extension of Java 
• Minimum change of Java semantics 
• Support for time measurement if a WCET analysis tool is not available 
• Known overheads (documentation of runtime behavior and memory requirements of 

every JVM operation and all methods have to be provided) 
 
De fleste punkter i guidelinen er forståelige, men begrebet high-integrity profile forklares her nærmere. 
Ravenscar-Java er også fokuseret på high-integrity systems [Kwon2002]. Med high-integrity systems 
menes systemer, hvor sikkerhed og pålidelighed er i højsædet. [Kwon2002, s. 132] skriver om Ra-
venscar-Javas fokus på high-integrity systems, at der lægges vægt på: 

• Reliability 
Alle aspekter skal være forudsigelige, for at et program er pålideligt. Dvs. at kontrol, dataflow, 
hukommelse og svartider skal være forudsigelige. 

• Robustness 
Robusthed er vigtigt for at kunne ”overleve” under unormale forhold, dvs. at uforudsete fejl skal 
håndteres samt at uforudsete events ikke må få systemet til at lukke ned eller opføre sig upas-
sende. 

• Traceability 
Det skal være muligt at få styr over alt kildekode, dvs. evt. tredjepartskomponenter skal være 
kendte samt kunne verificeres og valideres. 

• Maintainability 
Vedligeholdelse efter aflevering af et system skal være nemt. Her fokuseres på læsbarhed af kil-
dekode, abstraktionslag samt platformsuafhængige komponenter mv. 

I hovedtræk er målet med JOP-profilen at udgøre en simpel platform (simpel syntaks og nem at imple-
mentere) samtidig med, at den skal være forudsigelig. 
JOP’s profil er som tidligere nævnt inspireret af Ravenscar-Java. Ravenscar-Java indeholder elementer 
fra RTSJ og kræver derfor stadig en ret kompleks implementation. JOP-profilen er yderligere neddros-
let, så der kun implementeres de allermest nødvendige elementer. Disse forklares nærmere i det følgen-
de. Dog har Schoeberl som et forsøg implementeret Ravenscar-Java ovenpå sin realtidsprofil, se mere 
om dette i afsnit 5.3.4. 

5.3.3 Detaljer i Schoeberls realtidsprofil 
I de følgende afsnit gives eksempler på centrale elementer i Schoeberls realtidsprofil. 

5.3.3.1 Initialisering og mission 
Som i Ravenscar-Java arbejdes med 2 faser: Initialisering og mission. Den overordnede struktur går ud 
på, at alle tråde og objekter oprettes i en initialiseringsfase. Missionsfasen startes ved at kalde startMis-
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sion(). Antallet af tråde er fixed. Trådenes prioriteter sættes ved initialiseringen og kan ikke ændres i 
missionsfasen. Dette er præcis som i Ravenscar-Java, se afsnit 3.5.2 og figur 4. 

Eksempel 
Neden for vises et eksempel (kodeeksempel 10 og kodeeksempel 11) på et simpelt Java-program, som 
kan eksekveres på JOP, se klassediagrammet i figur 16, hvor klasserne i API’et er grå og applikations-
klasserne er med sort. Detaljer beskrives efterfølgende. 
 

 
Figur 16: Klassediagram for eksempel 

 
import joprt.RtThread; 
import joprt.SwEvent; 
 
public class JopExample 
{ 
 public JopExample() { 
  MyThread t = new MyThread(); 
 } 
 public static void main(String[] args) { 
  System.out.println("Example started..."); 
 
  JopExample example = new JopExample(); 
  RtThread.startMission(); 
  for (;;) 
    {;} // busy do nothing 
 } 

Kodeeksempel 10: JOP-eksempel med oprettelse af tråd og start af missionsfase 
 
Her oprettes en tråd i JopExample’s konstruktør, hvorefter missionsfasen startes med kald af 
RtThread.startMission(). Main-tråden må ikke løbe ud, hvorfor der itereres uendeligt i en for-løkke. 
 

 private class MyThread extends RtThread 
 { 
  private MySwEvent ev = new MySwEvent(); 
  public MyThread() { 
   super(1, 1000000); // 1000000 us = 1 second 
  } 
  public void run() { 
   while (true) { 
    waitForNextPeriod(); 
    ev.fire(); 
   } 
  } 
 } 
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 private class MySwEvent extends SwEvent 
 { 
  public MySwEvent() { 
   super(2, 1000); 
  } 
  public void handle() { 
   System.out.println("."); 
  } 
 } 
} 

Kodeeksempel 11: JOP-eksempelets tråd og SwEvent 
 
Eksemplet går i korthed ud på at oprette en tråd (RtThread), som eksekveres én gang pr. sekund. I trå-
dens run-metode affyres et software-event (SwEvent), som laver en System.out.println(). 
Der ses i ovenstående kode flere elementer, som er værd at fremhæve: 

• Det er muligt at bruge System.out.println til at lave debug-meddelelser med. Som standard be-
nyttes den serielle port, så disse udskrifter vises, hvis der startes en serielport-terminal på den 
computer, som JOP er tilkoblet. 

• I konstruktøren til tråden kaldes super-klassens (RtThread) konstruktør med prioritet og periode 
(i μs). 

• For at blokere tråden indtil starten af dens næste periode kaldes i run-metoden waitForNextPe-
riod(). Dette er inspireret af RTSJ’s RealtimeThread [RTSJ, s. 33]. 

• Software-eventet genereres ved at overskrive handle()-metoden. Ved at kalde dens fire()-
metode, bliver handle() udført. Se evt. klassediagram på figur 40 i Appendiks F. 

5.3.3.2 Samtidighed/tråde 
På JOP arbejdes med 2 forskellige typer af tråde: Periodiske og aperiodiske (sporadiske) aktiviteter. 
Periodiske aktiviteter repræsenteres vha. klassen RtThread, hvis run-metode eksekveres uendeligt. Prio-
ritet og periodetiden angives, som vist i eksemplet tidligere, ved initialisering. 
Sporadiske aktiviteter udføres af event-handlere, hvis eksekvering kan være forårsaget af enten et hard-
ware- eller software-interrupt. Den minimale periodetid angives, også som set i eksemplet, ved initiali-
sering. 
Disse klasser findes i pakken joprt og vises i klassediagrammet på figur 40 i Appendiks F. 

5.3.3.3 Skedulering 
Skeduleren på JOP er preemptive og prioritetsbaseret (som omtalt i afsnit 2.6.3) med uendeligt mange 
prioritetsniveauer. Med uendeligt mange menes, at når missionsfasen startes, tildeles hver tråd en unik 
prioritet ud fra den prioritet, man har ønsket. Alle skedulerbare objekter har unikke prioriteter. Om bag-
grunden for at vælge disse unikke prioriteter skriver Schoeberl i [Schoeberl2005a, s. 123], at det er en 
simplere løsning. Når 2 processer tildeles samme prioritet, bliver én af prioriteterne forhøjet. Herved 
undgås, at man skal implementere en FIFO-kø for hver prioritet, men man kan nøjes med at have en li-
ste over processer, der er sorteret ud fra deres prioriteter. Resultatet bliver en simpel skeduler, der altid 
løber igennem listen og skedulerer processen med den højeste prioritet. 
For at forhindre priority inversion benyttes priority ceiling-protokollen (beskrevet i 2.6.4). 
Implementationen af skeduleren beskrives i [Schoeberl2005a, s. 128]. I starten var det meningen at im-
plementere skeduleren direkte i JOP-mikrokode. De fleste Java-bytekoder oversættes dog 1-1 til JOP-
mikrokode. Performance-fordelen ved en skeduler i mikrokode ville derfor være minimal. Af den grund 
er skeduleren implementeret i Java-kode. Koden findes som en statisk metode schedule() i klassen 
RtThread. Se afsnit 5.3.3.4 for detaljer om, hvordan schedule() kaldes. 
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Som tidligere nævnt er der i JOP implementeret en preemptive prioritetsbaseret skeduler. Har man be-
hov for en mere specialiseret skeduler, åbnes der mulighed for at implementere sin egen skeduler. Dette 
beskrives i [Schoeberl2004c, s. 7-15], hvor der gives et eksempel på en simpel Round-robin-skeduler12. 
Alle dele i JOP er, som omtalt i afsnit 5.2.8, deterministiske. Hvis man indfører sin egen skeduler, er det 
nødvendigt at kende WCET for denne for at kunne forudsige skeduleringen. Dette kan gøres enten ma-
nuelt ved at tælle antallet af cycles for hvert enkelt Java-bytekode i skeduleren eller ved at benytte et 
værktøj, der kan foretage optællingen. Denne oversigt over bytekoders cycles på JOP findes i Appendiks 
C, som er taget fra Schoeberls ph.d.-afhandlings Appendix D [Schoeberl2005a, s. 223]. 

5.3.3.4 Skeduleringsdetaljer 

Kald af skedulering 
I dette afsnit vises udvalgte uddrag af sammenhængen mellem JOP’s mikrokode og Java-koden. Der 
vises her konkret, hvordan JOP’s skeduler kaldes. 
I klassen RtThread findes schedule()-metoden, som sørger for at skedulere trådene i systemet. 
Kodeeksempel 12 viser denne metode i RtThread-klassen samt Schoeberls kommentarer til metoden, 
hvoraf det fremgår, at RtThread.schedule() kaldes fra JVMHelp.interrupt(). 
 

public class RtThread { 
 ... 
    // this is the one and only function to switch threads. 
 // schedule() is called from JVMHelp.interrupt() 
 // and should NEVER be called from somewhere else. 
 // Interrupts (also yield/genInt()) should NEVER 
 // occur before startMission is called (ref and active are set) 
 public static void schedule() { 
      ... 
    } 
} 

Kodeeksempel 12: schedule()-metoden i joprt.RtThread-klassen. 
 
I JVMHelp-klassen findes interrupt()-metoden, der kalder denne RtThread.schedule(). Som det fremgår 
af kodeeksempel 13, må rækkefølgen af metoderne i JVMHelp-klassen ikke ændres. Kaldet af inter-
rupt() sker direkte fra JOP-mikrokode, som er specificeret i filen jvm.asm. Dette kald sker ved at kalde 
første metode i en tabel over metoder, hvilket ses i det følgende. 
 

class JVMHelp { 
 ... 
 // DON'T change order of first functions!!! 
 // interrupt gets called from jvm.asm 
 public static void interrupt() { 
  RtThread.schedule(); 
 } 

Kodeeksempel 13: interrupt()-metoden i com.jopdesign.sys.JVMHelp-klassen. 
 
Kodeeksempel 14 viser et uddrag fra jvm.asm. Heraf ses, hvordan bytekoden sys_int (forkortelse for sy-
stem interrupt) implementeres i JOP-mikrokode. I JOP-mikrokoden ses, hvordan ovenstående inter-
rupt()-metode kaldes, eller rettere sagt hvordan den første metode kaldes ud fra tabellen over metoder, 

                                                   
12 I Round-robin tildeles hver proces et bestemt timeslice uanset prioritet. 
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som så er interrupt(). Denne jvm.asm bruges i genereringen af JOP’s VHDL-filer af tool’et Jopa (som 
beskrives i afsnit 5.4.3). 
 

// this is an interrupt, (bytecode 0xf0) 
// call com.jopdesign.sys.JVMHelp.interrupt() 
sys_int: 
   ldjpc   // correct wrong increment on jpc 
   ldi 1  //    could also be done in bcfetch.vhd 
   sub   //    but this is simpler :-) 
   stjpc 
   ldm jjhp  // interrupt() is at offset 0 
      // jjhp points in method table to first 
      // method after methods inherited 
                                  // from Object 
 
   ldi 1 
   nop 
   bnz invoke // simulate invokestatic with ptr to 
                                  // meth. str. on stack 
   nop 
   nop 

Kodeeksempel 14: jvm.asm, hvorfra JVMHelp.interrupt() kaldes 

Interrupts 
Alt skedulering på JOP sker på baggrund af et interrupt, og et kald af bytekoden sys_int er den eneste 
måde at lave et sådant. sys_int giver ingen informationer til interrupt-rutinen om, hvad der generede det 
interrupt, den skal håndtere. 
På standard JOP bruges interrupts kun til at starte skedulering. Hver gang der sker et interrupt, udføres 
RtThread.schedule(), som foretager trådskifte. 
Interrupts kan komme fra flere forskellige kilder: 

• Periodisk interrupt genereret af timer 
• Software-interrupt 
• Hardware-interrupt 
• Skeduleret interrupt 

 
Der er 3 tilfælde, hvor interrupts ikke er slået til: 

1. Initialiseringsfasen 
2. Mens skedulering foretages 
3. Mens en tråd er i et synkroniseret område 

Det er vigtigt at bemærke, at dette betyder, at alle interrupts, inklusiv hardware-interrupts, bliver ignore-
ret i disse perioder. Dette er nødvendigt, da det ikke er hensigtsmæssigt at skifte tråd i disse perioder. 
Intentionen er at fjerne skedulerings-interrupts, men at hardware-interrupts ligeledes ignoreres, er en 
svaghed i implementationen af JOP. Der kunne være lavet en løsning, hvor hardware-interrupts blev 
gemt i en kø og derefter afviklet, men det er ikke tilfældet i den nuværende JOP-distribution. 
Der er ingen prioritering af interrupts som standard, men det er muligt at udvide skeduleringsalgoritmen, 
således at årsagen til interrupt undersøges og derefter laves et valg om tråden, der skal skeduleres. Dette 
er muligt i kraft af, at man selv kan implementere en ny skeduler. 
 
De forskellige typer interrupts gennemgås i det følgende: 

1. Periodisk interrupt 
Som standard vil JOP genere et interrupt hver 106 cycles. Dette sker ved, at en timer defineret i 
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VHDL vil generere interruptet, når en bestemt VHDL-proces er blevet trigget af klokken 1 mio 
gange. Grunden til dette er at sikre et minimum af interrupts uanset implementation af software 
og skeduleringsalgoritme. 

2. Software-interrupt 
Man kan fra software skrive til en bestemt I/O-adresse. Dette resulterer i, at når der skal hentes 
en ny Java-bytekode i processor-pipelinen, vil sys_int blive hentet, og derved generes et inter-
rupt til Java. Effekten af et software-interrupt er, at skeduleringsalgoritmen bliver udført. 
Dette bruges bl.a. i RtThread.waitForNextPeriod() til at fremtvinge en skedulering omgående 
efter trådens arbejde er færdigt. 

3. Hardware-interrupt 
Hardware-interrupts behandles som alle andre interrupts. Den eneste effekt er, at skedulering 
bliver udført. 
Der er ingen indikation til ens applikation om, hvad der forårsagede interruptet, så hvis man vil 
lytte på hardware-interrupts, må man tjekke et hardware-flag ved hvert interrupt, der forekom-
mer. 
Hvis en bestemt tråd skal skeduleres ved hardware-interrupts, er programmøren nødt til selv at 
ændre skeduleringsalgoritmen. 
En anden mulighed er at indsætte kode før selve skeduleringsalgoritmen, der tjekker efter hard-
ware-interrupts og så håndtere disse. Dette medfører naturligvis større forsinkelse i forbindelse 
med trådskift. Det er denne løsning, der er implementeret i eksemplet i afsnit 6.3. 
På JOP er der ikke forberedt hardware-interrupts. For at kunne generere et hardware-interrupt er 
det derfor nødvendigt at indføre dette i arkitekturen. I specialet er der indført et hardware-
interrupt, der trigges, når en beregning er færdiggjort. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 6.3. 
Hardware-interrupts er et emne til fremtidigt arbejde, som beskrives i kapitel 9. 

4. Skeduleret interrupt 
Det er muligt at skrive et tidspunkt til en bestemt I/O-adresse. Når denne tid bliver lig med sy-
stemklokken, vil der blive generet et interrupt. På den måde er det muligt for skeduleringsalgo-
ritmen at bestemme, hvornår der skal skeduleres igen. 

Skeduleringsalgoritmen 
I forbindelse med den skedulering, der er implementeret som standard i joprt.RtThread-klassen, er der 
en bestemt sekvens, der skal gennemgås: 

1. Interrupts slås fra 
2. Stakken fra den aktuelle tråd gemmes 
3. Tråden, der skal skeduleres nu, findes 
4. Stakken til denne tråd hentes 
5. Tiden på næste skedulering gemmes som skeduleret interrupt 
6. Interrupts slås til 

For at finde den næste tråd, der skal skeduleres, gennemgås systemets tråde fra en ende af, startende 
med den højestprioriterede gående mod den laveste. RtThread.waitForNextPeriod() gemmer et tids-
punkt, hvor tråden ønsker at blive skeduleret igen. 
Den først fundne tråd, der skal skeduleres nu, bliver valgt, da det er givet, at den er højst prioriteret pga. 
sorteringen. Samtidig gemmes tidspunktet på tråden med kortest tid til skedulering, som har højere prio-
ritet end den valgte. Tiden findes på den næste tråd med højere prioritet, som skal skeduleres. Denne tid 
gemmes som et skeduleret interrupt, dvs. i praksis sker der det, at der bestilles et interrupt, når den næste 
tråd skal skeduleres. Grunden til dette er at sikre, at tråde med højere prioritet vil afbryde lavpriori-
tetstråde. Hvis den tråd, der skeduleres, bliver færdig før den skedulerede tid, generes et software-
interrupt, som starter en ny skedulering. 
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I tilfælde af at interruptet var generet af SwEvent-klassen behandles tråden som en periodisk tråd, der 
skal skeduleres nu, men stadig i prioriteret rækkefølge. 
 
I figur 17 vises et praktisk eksempel på en skedulering på JOP. 
 

 
Figur 17: Eksempel på skedulering på JOP 

 
I eksemplet er der 3 tråde med hver sin prioritet, periode og cost. Disse er at finde i tabel 4. 
 

Process   Period   Computation time   Offset     Priority   Utilization 
          T (ms)       C (ms)          (ms)         P            U  
   A      50000        10000              0         3           0.20  
   B      60000        10000          40000         2           0.17  
   C      70000        20000          30000         1           0.29  
                                                           ==== 
                                                           0.65 

Tabel 4: Processer i skeduleringen 
 
Eksemplet undersøges vha. RMA-testen, som blev gennemgået i afsnit 2.6.3. 
Som det ses af tabellen, er U-værdien 0.65. Da dette er mindre end U(3)=0.78, kan skeduleringen med 
sikkerhed realiseres. I det følgende forklares de essentielle tidspunkter i skeduleringen: 
 0 Tråd A startes 
 10 Tråd A er færdig og kalder waitForNextPeriod(). Dette kald vil resultere i, at tråden 

gemmer et tidspunkt, hvor den ønsker at blive skeduleret igen. 
 30 Tråd C startes. 
 40 Tråd B startes. Da den har højere prioritet end tråd C, afbrydes C. 
 50 Tråd B er færdig og kalder waitForNextPeriod(). Tråd A startes og tråd C er stadig afbrudt. 
 60 Tråd C får lov til at køre færdig. 
 70 Tråd C er færdig og kalder waitForNextPeriod(). 
 100 Tråd A startes. Både tråd B og C udskydes. 
 110 Tråd A er færdig og kalder waitForNextPeriod(). Tåd B startes og tråd C er stadig udskudt. 
 120 Tråd B er færdig og kalder waitForNextPeriod(). Tråd C får lov til at køre sin periode ud. 
 140  Tråd C er færdig og kalder waitForNextPeriod(). 

Monitors 
Java oversætter syncronized til de 2 bytekoder monitorenter og monitorexit, og monitor-håndtering på 
JOP findes derfor i mikrokode-implementeringen af disse bytekoder. 
monitorenter og monitorexit er implementeret ved at slå alle interrupts fra. Da skedulering udelukkende 
sker efter et interrupt, kan trådskift ikke forekomme, hvis en tråd er i et synkroniseret område. 
I praksis har dette samme effekt som priority cealing, som forklaret i afsnit 2.6.4, selvom prioriteten 
reelt aldrig ændres. 
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5.3.3.5 Hukommelse 
Alle objekter skal i JOP oprettes i initialiseringsfasen. Da JOP-profilen ikke indeholder en garbage col-
lector (GC), kan objekter ikke oprettes i missionsfasen. 
Fordelene ved ikke at introducere en GC er, at man har en simplere hukommelsesstruktur, hvor der i 
missionsfasen ikke går tid med at oprette objekter. I traditionel Java er objektoprettelse udeterministisk, 
da der kan ske defragmentering (GC) på vilkårlige tidspunkter afhængig af den aktuelle hukommelses-
fragmentering. Hvis der ikke bruges en GC, kan det være nødvendigt med mere lagerplads, hvis alle ob-
jekter skal allokeres fra start og aldrig bliver deallokeret igen. 
En garbage collector kan implementeres vha. forskellige teknikker: 

• Mark-and-sweep 
• Generational collection 
• Reference counting 
• Copying 
• Mark-compact 
• Stop-the-world 

Disse teknikker beskrives mere i detaljer i [Lo2003]. 
Suns JVM bruger ifølge [Lo2003] en generational GC-algoritme. 
 
I RTSJ [RTSJ] defineres immortal memory som hukommelse, der ikke kan ”dø”. Da der på JOP ikke 
opereres med en GC, er hele hukommelsen i praksis immortal. 
 
Schoeberl har i sin sidste version af JOP implementeret en simpel garbage collector af typen stop-the-
world. En stop-the-world GC går ud på, at alle tråde suspenderes, mens GC-tråden arbejder. Dette er 
nødvendigt for at forhindre, at trådene opretter eller nedlægger objekter, som GC’en er ved at håndtere. 
Ulempen er, at denne pause er udeterministisk og kan derfor ikke anbefales til realtidskritiske systemer. 
Schoeberls GC skal blot ses som en test og som et skridt imod en GC, der kan bruges til et realtidssy-
stem. Der findes flere forskningsartikler, der behandler GC til realtidssystemer. GC’en er implementeret 
i klassen com.jopdesign.sys.GC, se figur 37 i Appendiks F. 

5.3.3.6 Restriktioner 
Traditionel Java indeholder programmeringssprogselementer, som er problematiske med henblik på 
pladsforbrug samt determinisme og dermed analyse af Worst Case Execution Time (WCET). [Scho-
berl2005a, s. 125] beskriver disse. 
Her nævnes nogle af de essentielle problematikker, der er lavet restriktioner imod i JOP’s realtidsprofil: 

• Ingen statisk initialisering 
I Javas specifikation [Sun-JavaSpec] er det ikke specificeret, hvornår en statisk variabel initiali-
seres. Derfor er man i JVM’en nødt til hver gang at tjekke, om variablen er initialiseret, inden 
den tilgås. Dette resulterer i ekstra bytekoder. I stedet skal man på JOP lave en statisk metode, 
hvorfra initialiseringen kan foregå. 

• Reduceret nedarvning 
I traditionel Java kan samme klasse implementere flere interfaces. Dette komplicerer WCET-
analyse og er derfor ikke tilladt på JOP. 

• Ingen finalize() 
Vha. finalize() kan man i traditionel Java håndtere, hvad der skal ske, når et objekt er blevet 
garbage collected ved at implementere metoden finalize(). 

• Ingen dynamisk classloading 
Dynamisk classloading er udeterministisk, da det ikke kan forudsiges, hvor lang tid det vil tage 
at loade og verificere den nye klasse. Dette er derfor ikke muligt på JOP. Dog vil det være rele-
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vant, hvis man kunne benytte dynamisk classloading i initialiseringsfasen, men dette er i den ak-
tuelle profil ikke muligt. 

Som det ses, er man til udvikling af små indlejrede realtidssystemer nødt til at lave visse restriktioner på 
Java-sproget. 

5.3.3.7 Netværkskommunikation (TCP/IP) 
Netværkskommunikation i Java foregår normalt vha. klasserne i pakken java.io.net, hvor der forefindes 
Socket-klasser mv. Disse er ikke implementeret på JOP. I stedet har Schoeberl lavet sin egen minimale 
TCP/IP-stak, kaldet Embedded Java TCP/IP (forkortet ejip). Det er en minimal stak, da der kun kan 
håndteres ét request ad gangen, dvs. ingen Sliding Windows. Overblik over ejip-pakken kan findes på 
figur 42 i Appendiks F. 
For at teste stakken har Schoeberl lavet sin egen webserver på JOP. Vha. den kan man kontrollere status 
på de digitale og analoge indgange på BaseIO-boardet samt styre de digitale udgange ved at gå ind på en 
hjemmeside, som genereres af JOP’en. 
Hvis JOP skal bruges til netværkskommunikation i et seriøst projekt, skal denne del dog opprioriteres. 
Allerbedst vil det være at lave en fuld TCP/IP-stak og implementere den i pakken java.io.net, så API’et 
er kendt for traditionelle Java-programmører. 

5.3.4 Ravenscar-Java 
Alt hvad der er gennemgået hidtil i afsnit 5.3 har været Schoeberls egenudviklede realtidsprofil. Han 
har, som beskrevet i [Schoeberl2004a, s. 12] og afsnit 3.5.2, ovenpå sin egen profil implementeret Ra-
venscar-Java: 
 

To verify that the profile is expressive enough for high-integrity applications, Ravenscar Java was 
implemented on top of it. 

 
Det kan virke underligt at have 2 realtidsprofiler implementeret. Schoeberl har med sin egen profil øn-
sket en realtidsprofil med præcis de egenskaber, som blev nævnt i afsnit 5.3.2 uden at være bundet af 
andres beslutninger. Da Schoeberls egen profil nok ikke er velkendt for ret mange, kan det være fornuf-
tigt også at tilbyde en mere kendt profil som Ravenscar-Java. 
Ravenscar-Java er implementeret som en overbygning på Schoeberls egen profil, som det ses på figur 
18. Her er endvidere vist et par eksempler på, hvordan klasserne i Ravenscar-Java specialiserer klasser-
ne fra JOP-profilen. 
 

 
Figur 18: JOP-profil og Ravenscar-Java 

 
Schoeberl har implementeret de klasser, der vises på figur 41 i Appendiks F. Disse er inspireret af de 
klasser, der er foreslået af [Kwon2002] og [Wellings2004], se Appendiks E. Dog er det langt fra alle 
klasser, som er færdigimplementerede, som det pointeres senere i dette afsnit. 
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For at se nærmere på implementationen af Ravenscar-Java vises her et eksempel, se figur 19. 
 

 
Figur 19: Klassediagram for eksempel i Ravenscar-Java 

 
import ravenscar.*; 
... 
 
public class RavenscarExample extends Initializer 
{ 
  public void run() { 
    MyThread t = new MyThread(); 
  } 
 
  public static void main(String[] args) { 
    RavenscarExample example = new RavenscarExample(); 
    example.start(); // Start initialisering 
} 

Kodeeksempel 15: Eksempel med Ravenscar-Java 
 

  private class MyThread extends PeriodicThread 
  { 
    public MyThread() { 
      super(new PriorityParameters(10), 
            new PeriodicParameters(new AbsoluteTime(0, 0), 
                                   new RelativeTime(1000, 0)), 
            new Runnable() 
            { 
              public void run() 
              { 
                System.out.println("."); 
              } 
            } 
            ); 
    } 
  } 
} 

Kodeeksempel 16: Tråden i Ravenscar-Java 
 
I eksemplet (kodeeksempel 15 og kodeeksempel 16) ses et program, der opretter en tråd, som hvert se-
kund udskriver til skærmen vha. System.out.println(). 
 
I forhold til det tidligere eksempel med JOP-profilen i afsnit 5.3.3.1 er der her nogle detaljer, der er 
værd at fremhæve: 
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• Klassen RavenscarExample nedarver fra Initializer og implementerer dennes run()-metode. Ini-
tializer-klassen pakker det sædvanlige RtThread.startMission()-kald ind, når dens start() kaldes, 
se detaljer i kodeeksempel 17. 

• I stedet for at benytte RtThread-klassen nedarves fra PeriodicThread, hvis konstruktør kaldes 
med prioritet, periode samt logikken i form af en instans af Runnable. Uddrag fra PeriodicTh-
read-klassen vises i kodeeksempel 18, der viser, hvordan klassen nedarver fra RtThread og kal-
der dens konstruktør. 

• Ved at bruge PeriodicThread-klassen sikres, at dens run()-metode kaldes periodisk, hvilket fjer-
ner kravet om at have en while(true) med eksplicit kald af waitForNextPeriod(). 

Uddrag fra udvalgte klasser i Ravenscar-Java 
 

package ravenscar; 
 
import joprt.*; 
 
public class Initializer 
{ 
  public void run() { 
  } 
   
  public void start() { 
   run(); 
   RtThread.startMission(); 
  for (;;) 
    ; 
  } 
} 

Kodeeksempel 17: Ravenscar-Javas Initializer-klasse 
 
Formålet med Initializer-klassen er at stå for initialisering af et realtidsprogram. Som det blev vist i 
kodeeksempel 15, blev Initializer-klassens run()-metode implementeret. Når en instans af en klasse, der 
nedarver fra Initializer-klassen, kalder start()-metoden (kodeeksempel 17), bliver denne run() udført, 
hvori der kan lægges diverse initialiseringer. Herefter kaldes RtThread.startMission(). Det ses også, at 
kald af start() i Initializer-klassen holder main-tråden kørende i en uendelig for-løkke. 
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package ravenscar; 
 
import joprt.*; 
 
public class PeriodicThread extends RtThread { 
 private java.lang.Runnable applicationLogic; 
 
 public PeriodicThread(PriorityParameters pp, PeriodicParameters p, 
                          java.lang.Runnable logic)  
 { 
  super(pp.getPriority(), 
   p.getPeriod().getUs(), 
   p.getEpoch().getUs()); 
 
  applicationLogic = logic; 
 } 
 
 public void run() { 
  while(noProblems) { 
   applicationLogic.run(); 
   noProblems = waitForNextPeriod(); 
  } 
 } 
} 

Kodeeksempel 18: Ravenscar-Javas PeriodicThread-klasse 
 
Som det ses af kodeeksempel 18, pakker PeriodicThread-klassen RtThread-klassen ind mht. initialise-
ring og sikring af periodisk opførsel. PeriodicThread-klassens run-metode pakker nemlig kaldet af 
waitForNextPeriod() ind. 

Sammenfatning af JOP-implementationen af Ravenscar-Java 
Schoeberl har med sin implementation af Ravenscar-Java vist, at hans underliggende realtidsprofil er 
udtryksfuld nok til den type realtidssystemer, som Ravenscar-Java sigter imod. 
For brugere af JOP er det relevant at kunne benytte Ravenscar-Java som et alternativ til Schoeberls pro-
prietære profil, idet Ravenscar-Java som profil er mere udbredt og dermed er mere kendt for program-
mørerne, samt minder mere om RTSJ end Schoeberls profil. Som det ses oven for, er der yderligere den 
fordel, at flere af de low-level konstruktioner i Schoeberls profil (startMission() og waitForNextPe-
riod()) er pakket ind i Ravenscar-Java-implementationen. 
Ravenscar-Java er som sagt en overbygning på realtidsprofilen. Den fulde udgave af kildekoden er til-
gængelig på internettet og på vedlagte CD. Ved at studere den undrer man sig flere steder over, hvorfor 
det er lavet, som det er. Eksempelvis er run()-metoden i Initializer-klassen ikke abstrakt. Det betyder, at 
man ikke tvinges til at overskrive den, hvilket ellers vil være det naturlige. Det tyder på, at udviklingen 
af overbygningen, som implementationen af Ravenscar-Java er, ikke er lavet tilstrækkeligt grundigt. 
Mange klasser er også langt fra færdigimplementerede, f.eks. MonitorControl og SporadicInterrupt. 
Som sagt er implementationen af Ravenscar-Java en test af JOP’s realtidsprofil, så fokus har sandsyn-
ligvis været at afprøve de elementer, som JOP-profilen i forvejen indeholdte. Det betyder reelt, at kun 
intialiseringen (i Initializer-klassen) samt den periodiske tråd (PeriodicThread) og sporadiske event 
(SporadicEvent) er nogenlunde færdigimplementerede. 



Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende JOP 

Jan Egberg Lauritzen og Mads Pedersen  Side 63 af 131 

5.3.5 API-overblik 
I dette afsnit gives et overblik over det API, som stilles til rådighed på JOP. 
Figur 20 viser overblikket over alle pakkerne i JOP’s API. Der er tale om et kraftigt neddroslet API i 
forhold til J2SE og RTSJ.  
 

 
Figur 20: Pakker i JOP’s API 

 
Funktionaliteten af de enkelte pakker er i hovedtræk vist i tabel 5. 
 

Pakke Beskrivelse 
com.jopdesign.sys Hjælpeklasser til opstart af JOP, adgang til I/O mv. 
java.io Minimal implementation af Java’s standardbibliotek 
java.lang Minimal implementation af Java’s standardbibliotek 
java.util Minimal implementation af Java’s standardbibliotek 
javax.realtime Tidsangivelser med høj præcision 
joprt JOP’s realtidstråde: Periodisk tråd, software- og hardware-event 
ravenscar Schoeberls implementation af Ravenscar-Java 
ejip Netværkskommunikation, minimal TCP/IP-stak 
util Hjælpeklasser, bl.a. til debug 

Tabel 5: API på JOP 
 
De enkelte pakker og de vigtigste klasser med deres indhold præsenteres i Appendiks F. 
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5.3.6 Sammenligning med RTSJ 
I dette afsnit sammenlignes den foregående præsentation af JOP’s realtidsprofil med RTSJ. 

Struktur 
I RTSJ arbejdes der ikke med initialiserings- og missionsfaser. Tråde kan oprettes og startes til hver en 
tid. Antallet af tråde kan derved varieres på run-time, modsat både i Ravenscar-Java og i JOP-profilen. 

Tråde 
I RTSJ er der 2 periodiske realtidstråde, RealTimeThread og NoHeapRealTimeThread [RTSJ, s. 21]. 
RealTimeThread nedarver fra java.lang.Thread, og NoHeapRealTimeThread nedarver fra RealTime-
Thread. RealTimeThread bruges til tråde med realtidskrav, hvor man kan styre hukommelseshåndtering, 
skeduler mv. Til hård realtid, hvor man ikke ønsker garbage collection, kan man benytte NoHeapReal-
TimeThread. Her er det ikke lovligt at allokere eller tilgå objekter på heapen. 
Til at håndtere asynkrone events bruges i RTSJ AsyncEventHandler og BoundAsyncEventHandler. Dis-
se kan kaldes enten af applikationslogik eller fra et udefragenereret event (i software eller hardware). 
I JOP findes klassen RtThread til periodiske aktiviteter. I RTSJ svarer denne til NoHeapRealTimeTh-
read, idet der ikke er adgang til at oprette objekter i missionsfasen. Analogt til RTSJ har man i JOP mu-
lighed for at arbejde med aperiodiske/sporadiske aktiviteter. I JOP findes SwEvent og HwEvent, som i 
RTSJ svarer til AsyncEventHandler. 

Interrupt 
Interrupts håndteres i RTSJ vha. event-handlere. På JOP mangles en finkornet interrupthåndtering, jf. 
afsnit 5.3.3.4. På JOP er der til gengæld mulighed for at afbryde interrupts, hvorved skedulering undgås. 
Dette er relevant, da man herved kan sikre, at device-drivere f.eks. kan tilgå processoren, hvis de har 
brug for det. Dette er ikke muligt i RTSJ, hvor skeduleren altid vil være den styrende. 

Skeduler 
I RTSJ-implementation skal der ifølge specifikationen forefindes en base scheduler, som omtalt i 
[RTSJ, s. 3]: 
 

To accomodate current practice the RTSJ requires a base scheduler in all implementations. The 
required base scheduler will be familiar to real-time system programmers. It is priority-based, 
preemptive, and must have at least 28 unique priorities. 

 
Ud over denne “standard-skeduler” kan man selv implementere en skeduler, hvis man har specielle 
krav, som standard-skeduleren ikke opfylder. Dette koncept forefindes ligeledes i JOP, hvor man udvik-
ler sin egen skeduler ved at nedarve fra Scheduler-klassen, som omtalt i 5.3.3.3. 
I RTSJ kan man skedulere schedulable objects, som er instanser af klasser, der nedarver fra interfacet 
Schedulable. Som standard er RealtimeThread, NoHeapRealtimeThread og 
AsyncEventHandler skedulerbare objekter. 
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Hukommelse 
Om hukommelseshåndtering i RTSJ skrives i [RTSJ, s. 7]: 
 

Garbage-collected memory heaps have always been considered an obstacle to realtime program-
ming due to the unpredictable latencies introduced by the garbage collector. The RTSJ addresses 
this issue by providing several extensions to the memory model, which support memory manage-
ment in a manner that does not interfere with the ability of real-time code to provide deterministic 
behavior. This goal is accomplished by allowing the allocation of objects outside of the garbage-
collected heap for both short-lived and long-lived objects. 

 
Denne udvidelse af memory-modellen består i at indføre forskellige former for hukommelse, så man i 
realtidskritiske løkker kan vælge at bruge et hukommelsesområde, som ikke bliver garbage collected. 
Der er i RTSJ følgende 4 typer: 

• Scoped memory (klasse ScopedMemory) 
Bruges, hvis man har brug for en hukommelsesblok, der er afhængig af det scope (synsfelt), man 
er i, f.eks. inde i en metode eller i et objekts levetid på heapen. 

• Physical memory (klasse LTPhysicalMemory/ VTPhysicalMemory) 
Kan benyttes, hvis der er behov for direkte hukommelsestilgang. Denne mulighed er inspireret 
af traditionelle programmeringssprog som C/C++. I almindelig Java er hukommelsesadgang 
indkapslet. 

• Immortal memory (klasse ImmortalMemory) 
Immortal memory allokeres og er derefter “udødelig” indtil programmet afsluttes. Dette svarer 
til hukommelseshåndteringen i JOP-profilen, idet al hukommelse oprettet i initialiseringsfasen 
ikke kan garbage collectes senere, hvormed det automatisk bliver immortal memory. 

• Heap memory (klasse HeapMemory) 
Bruges, som man kender det fra almindelig Java, der benytter heap’en. Heap-hukommelsen bru-
ges stadig som i almindelig Java, dvs. afhængig af visibility, så f.eks. allokeret hukommelse i en 
metode frigøres, når metoden forlades. 

Ingen restriktioner 
I JOP-realtidsprofilen er der en række restriktioner i forhold til almindelig Java (dvs. J2SE), se afsnit 
5.3.3.6. Disse restriktioner er indført for at sikre determinisme, simplificere WCET-analyse samt plads-
forbrug på et lille indlejret system. Da RTSJ er en udbygning af J2SE-platformen, har man her ikke øn-
sket at lave restriktioner. Det har været et krav, at Java-programmører nemt kan adoptere RTSJ, jf. de 
såkaldte Guiding Principles nævnt i afsnit 3.5.2. 

5.3.7 Sammenfatning 
JOP er en processor, som kan programmeres i programmeringssproget Java. Man skal dog være op-
mærksom på, at det ikke er standard-Java (som man kender det fra J2SE, se afsnit 3.4). Det er heller ik-
ke RTSJ. Derimod er det en proprietær profil, som dog er inspireret af Ravenscar-Java. 
Dette er gjort ved at skære de elementer væk, som enten ikke er relevante i små realtidssystemer, er ude-
terministiske eller er for komplekse hukommelses- og pladsmæssigt. Ulempen er, at programmører ikke 
kender denne profil, da den ikke er standardiseret. Dog er det en fordel, at man kan bruge Ravenscar-
Java, som er et forsøg på en standardisering af Java til små indlejrede realtidssystemer. Ved at bruge 
implementationen af Ravenscar-Java pakkes elementer pænere ind, men til gengæld introducerer det et 
nyt abstraktionslag, som fylder i hukommelsen. 
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5.4 JOP-udvikling 

5.4.1 Introduktion 
I dette afsnit gennemgås de trin, man skal igennem for at udvikle programmer til JOP’en. Dette deles op 
i 3 trin: 

1. Generering af JOP-miljø 
2. Generering af Java-applikation 
3. Download til JOP 

Trinnene gennemgås ud fra dataflow-diagrammer, der viser de enkelte trin med de nødvendige inputs og 
de genererede outputs. Inputs er de filer, der skal bruges for at udføre trinnet. Outputs er de genererede 
filer, som typisk er påkrævet til næste trin.  
Som en hjælp til udviklingen har Schoeberl lavet en Makefile. Formålet med denne er at automatisere 
kompileringsprocessen. F.eks. skal man blot starte en kommandoprompt og skrive make jopser for at 
bygge JOP-miljøet. Under make jopser findes en lang række kommandoer, der bliver udført, hvilket vi-
ses i det følgende i afsnit 5.4.3. 

5.4.2 Forudsætninger 
Som udgangspunkt kræves en FPGA. I dette speciale benyttes primært Altera Cyclone EP1C6, se afsnit 
4.1.3. 
Der kræves desuden det Linux-lignende miljø til Windows, Cygwin, for dels at udføre Makefilen og dels 
for at kunne bruge kompileren gcc, der bruges til at kompilere JOP-mikrokoden. Det er fra Cygwins 
kommandoprompt, at JOP’s Makefile kaldes. 
Desuden er det nødvendigt at have Java (JDK) installeret. Det anbefales at bruge Java 1.4.2 i stedet for 
den nyeste Java 5, der kan generere nogle nye Java-bytekoder, som ikke er implementeret på JOP. 
Til sidst er det nødvendigt med et program til at generere og overføre JOP-miljøet til FPGA’en. Her be-
nyttes Quartus II Web Edition, som kan downloades gratis på internettet fra [Quartus]. 
Alle disse værktøjer findes på den medfølgende CD. 
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5.4.3 Generering af JOP-miljø 
Følgende figur 21 viser de trin, man skal igennem for at bygge JOP. Med dette menes det environment 
(FPGA-konfiguration), der skal overføres til FPGA’en for at kunne eksekvere en applikation. Til dette 
kræves en JVM, som defineres i VHDL. Denne VHDL genereres dynamisk ud fra en specifikation af 
JVM’en skrevet i JOP-mikrokode. 
 

 
Figur 21: Bygning af JOP (ved kørsel af make jopser) 

 
Figuren gennemgås ud fra tallene i hver proces, der angiver de enkelte trin, når Makefilen kaldes med 
make jopser: 

1. Præprocessering af JOP-mikrokoden, som er at finde i filen jvm.asm, foregår vha. gcc (som står 
for GNU C Compiler eller GNU Compiler Collection). I jvm.asm findes specifikationen af 
JVM’en som JOP-mikrokode. Outputtet fra dette trin er filen jvmser.asm, som indeholder den rå 
assembler-kode for JOP-JVM’en, der bruges i næste trin. 

2. Vha. værktøjet Jopa (som er en klasse skrevet i Java) genereres nogle VHDL-filer (ud fra 
jvmser.asm), som senere bruges til at generere den færdige FPGA-konfiguration. Jopa står for 
JOP Assembler, da formålet er at kompilere assembler-koden (jvmser.asm). Det der konkret ge-
nereres her er primært 2 elementer: 

a. Sammenhæng mellem Java-bytekode og JOP-mikrokode: 
I filerne jtbl.vhd (forkortelse for jump table), bcfetbl.vhd (forkortelse for bytecode fetch 
table) og  offtbl.vhd (forkortelse for offset table) angives, hvordan Java-bytekoder over-
sættes internt til mikrokodernes implementation i JOP. 

b. Hukommelsesmoduler: 
Filerne rom.mif, rom.vhd og ram.mif angiver opbygningen af hukommelsen. 

3. Vha. værktøjet BlockGen (som også er en klasse skrevet i Java) genereres ud fra de i sidste trin 
genererede hukommelsesfiler nogle såkaldte hukommelsesblokke for den specifikke FPGA-
platform. Som nævnt i afsnit 5.2 er det primært hukommelsen, der adskiller de enkelte FPGA’er, 
og genereringen i dette trin er derfor afhængig af den valgte FPGA-platform. 
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4. Sidste trin er at lave en såkaldt syntetisering af VHDL-koden, hvorved den færdige FPGA-
konfiguration genereres, som kan overføres til FPGA’en. Dette gøres vha. programmet Quartus 
II Web Edition, som stiller en række kommandolinjeprogrammer til rådighed. 

Det er kun nødvendigt at køre denne bygning af JOP-miljøet én gang. Hvis man senere ændrer i VHDL-
kode eller mikrokoden skal disse trin dog udføres igen. 

5.4.4 Generering af applikation 
Figur 22 viser de nødvendige trin for at forberede et Java-program til overførsel til JOP. Det endelige 
output er en .jop-fil. Denne fil indeholder alle nødvendige informationer for at kunne eksekvere pro-
grammet. Rent faktisk bliver alle importerede/benyttede klasser integreret i denne .jop-fil. Formatet af 
filen er Schoeberls eget. 
 

 
Figur 22: Applikationsudvikling 

 
De enkelte trin er som følger, når man eksekverer Makefilen med make java_app: 

1. Alle de nødvendige klasser i JOP’s API (som omtales i afsnit 5.3.5), kompileres vha. javac-
kompileren. Dette er standard-kompileren, som følger med J2SE. 

2. Applikationsklassen/-klasserne kompileres også vha. javac-kompileren. 
3. Alle de kompilerede klasser pakkes ned i én fil vha. værktøjet jar, som er et værktøj lavet af Sun 

til at pakke Java-klasser ned i en fil. 
4. Filen .jop genereres vha. værktøjet JOPizer, som er en klasse skrevet i Java. Dette værktøj er es-

sentielt i udviklingen af JOP. Den står for at analysere alle Java-bytekoder og derudfra generere 
en .jop-fil, som senere kan overføres til FPGA’en. Konkret gøres dette ved at iterere gennem alle 
klassernes Java-bytekoder vha. et værktøj, der hedder Byte Code Engineering Library (BCEL)13. 

                                                   
13 Byte Code Engineering Library (BCEL) er lavet af Jakarta og kan findes på http://jakarta.apache.org/bcel/. 
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5. Sidste trin er at køre værktøjet jop2dat, som gør det muligt at simulere JOP på VHDL-niveau. 
Bemærk at dette trin kun er nødvendigt, såfremt man ønsker at udføre VHDL-simulationen. 

5.4.5 Download til JOP 
Figur 23 viser trinnene i at downloade til JOP. Der sker primært 2 ting: Den færdiggjorte FPGA-
konfiguration (genereret i afsnit 5.4.3) overføres til FPGA’en og slutteligt overføres .jop-filen (genereret 
i afsnit 5.4.4). 
 

 
Figur 23: Konfiguration af JOP og download af program 

 
Der er følgende trin, når man downloader et program til JOP vha. make download. 

1. Vha. Quartus II Web Edition programmeres/konfigureres FPGA’en vha. den konfiguration, som 
blev genereret i afsnit 5.4.3. 

2. Til sidst kaldes programmet down med den .jop-fil, der blev genereret i afsnit 5.4.4. Herved 
overføres programmet til FPGA’en. 

5.4.6 Andre muligheder 

Flash-udgave 
I afsnit 5.4.3 blev bygning af JOP-miljøet i en seriel udgave gennemgået, dvs. hvor programmer overfø-
res serielt til RAM. Derudover har man mulighed for at programmere JOP’ens flash-modul, hvor ens 
program gemmes, således at man ikke skal overføre det igen ved næste opstart (når strømmen har været 
taget fra FPGA-kredsen). For at generere en flash-konfiguration af JOP, kaldes Makefilen med make 
jopflash i stedet. Når programmet skal overføres til JOP’s flash-RAM, skal det gøre på en anden måde 
end med den nævnte make download. Denne overførsel har Schoeberl i skrivende stund endnu ikke mu-
liggjort i sin Makefile, så dette skal gøres manuelt. 

Simulation 
Der er 2 muligheder for at simulere et JOP-program. Enten ved at køre en højniveau-simulering, hvor 
JOP’s JVM og applikationen kan simuleres på en PC, eller ved at lave en VHDL-simulering, hvor alle 
signaler i VHDL-koden kan overvåges gennem en eksekvering af programmet. 
Til højniveau JVM-simulering køres make jsim. Til VHDL-simulering køres make sim, som vil ekse-
kvere simulationsprogrammet ModelSim. 
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5.5 Andre JOP-lignende løsninger med FPGA 
JOP er ikke den første løsning, hvor en FPGA bruges som processor, ej heller i Java. 
Der findes flere eksempler på brug af en FPGA til at forbedre performance i en JVM. [Parnis2004] laver 
en gennemgang af de forskellige måder, hvorpå man kan forbedre performance af en JVM vha. en 
FPGA. Her gennemgås følgende forskellige muligheder: 

1. Udførsel af ”dyre” Java-instruktioner direkte i hardware (i FPGA) (taget fra [Ha2001]) 
2. Udførsel af flere parallelle tråde ved at udnytte FPGA’ens parallelle kredsløb 
3. I stedet for en JIT-compiler i software kan FPGA’en on-the-fly oversætte Java-bytekode til nati-

ve kode, der så eksekveres af en traditionel CPU (taget fra [Radhakrishnan2001]) 
 
Desuden defineres i [Lattanzi2004] en løsning med en FPGA som co-processor, der arbejder sammen 
med en CPU over en delt bus. 
Derudover er der flere eksempler på Java-processorer, som er implementeret i FPGA og som Schoeberl 
henviser til. En sammenligning af Moon [Moon], Lightfoot [Lightfoot] og Komodo findes i [Schoe-
berl2005a, s. 147 ff.] 

5.6 Sammenfatning 
I dette kapitel er JOP’s arkitektur undersøgt med henblik på dens pipeline. Her viste det sig, at arkitektu-
ren er let at gennemskue pga. dens simple opbygning. Herved kan man nemt konstatere, hvorfor og 
hvordan programmer kan eksekveres i realtid. 
Desuden er Schoeberls realtidsprofil undersøgt for at vurdere de begrænsninger, den lægger på udvikle-
ren samt hvad dette har af betydning i praksis. Det viste sig, at man skal kende til disse begrænsninger 
for at udvikle optimale realtidsprogrammer til JOP. 
Implementationen af Ravenscar-Java viste sig at være mangelfuld, hvilket kan resultere i, at man som 
udvikler bekendt med Ravenscar-Java mangler disse dele. 
I kapitel 7 undersøges, hvordan JOP som udviklingsmiljø er at arbejde med i forbindelse med en virke-
lighedsnær applikation i form af en frekvenstæller. 
I kapitlet gives endvidere en guide til, hvordan man udvikler til JOP. Konkret gennemgås, hvordan JOP-
miljøet genereres, hvordan en applikation kompileres og endelig hvordan applikationen overføres til 
FPGA’en. 
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6 Hardware/Software co-design 
6.1 Indledning 
I dette kapitel gennemgås, hvordan JOP’s platform i form af en FPGA kan udnyttes til at optimere ud-
valgte programdele. Specielt tidskritiske dele af en realtidsløkke kan være relevante at optimere mht. 
performance. Med JOP har man 3 muligheder for eksekvering og optimering: 

1. Almindeligt Java-program (med Java-bytekode) 
2. Eksekvering i JOP-mikrokode (egendefineret custom JOP-mikrokode) 
3. Eksekvering i FPGA (direkte i hardware), hvor programmet er skrevet i VHDL 

I de følgende afsnit forklares, hvordan Java-koden kan flyttes til hhv. JOP-mikrokode og VHDL. Dette 
kaldes hardware/software co-design. Som introduktion hertil konstrueres et simpelt eksempel for at vise 
principperne. Derefter bruges dette til at lave en optimering af udregningen af Fibonacci-talrækken. 

6.2 Optimeringsmuligheder i JOP 

6.2.1  Optimering 1: Udførsel i JOP-mikrokode 

Oprettelse af en custom Java-bytekode 
Java-bytekoderne mellem 222 og 255 (undtagen 240, som er interrupt-mikrokoden sys_int, se 
Appendiks C) benyttes ikke til noget i en JOP-standardkonfiguration. På disse pladser er det muligt at 
definere sine egne Java-bytekoder og implementere disse vha. eksisterende JOP-mikrokoder. 
Alle Java-bytekoder er implementeret i filen jvm.asm (asm/src/jvm.asm). 
I kodeeksempel 19 ses et simpelt eksempel på en Java-bytekode, kaldet speciale_add1, implementeret i 
JOP-mikrokode.  
 

speciale_add1: 
ldi 1 

 add 
 nop nxt 

Kodeeksempel 19: Eksempel på JOP-mikrokode 
 
Eksemplet går ud på at addere det øverste element på stakken med et 1-tal og returnere resultatet. 
For at kalde denne Java-bytekode skal man igennem et par trin. Målet er at kalde Java-bytekoden vha. 
standard Java-syntaks. For at referere til en custom Java-bytekode benyttes der native metoder, som skal 
være defineret i klassen com.jopdesign.sys.Native, som vist på figur 37 i Appendiks F. I standard-Java 
benyttes keywordet native for at angive, at metoden er implementeret andetsteds, f.eks. i operativsyste-
met eller i C++ i en DLL-fil. Under kompilering af Native-klassen sættes et flag i Java-bytekoden for at 
angive, at det er en native metode. Under generering af .jop-filen (som beskrevet i afsnit 5.4.3), der in-
deholder Java-applikationen, finder værktøjet JOPizer alle kald til klassen Native vha. disse flag og er-
statter kaldene med den nye custom Java-bytekode. For at kunne kalde ovenstående Java-bytekode tilfø-
jes nedenstående definition til klassen Native (kodeeksempel 20). 
 

public class Native { 
   public static native int add1(int Number); 
} 

Kodeeksempel 20: Tilføjelse i Native-klassen 
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Værktøjet, der udskifter native kald med custom Java-bytekoder, benytter en mapningstabel til at over-
sætte mellem den native metode og den konkrete custom Java-bytekode. Denne tabel findes i 
com.jopdesign.tools.JopInstr-klassen. Der er vist et eksempel på denne mapning i kodeeksempel 21. 
 

private static String[] nativeMapping = { 
   ... 
   "makeLong", "jopsys_nop", 
   "invoke", "jopsys_invoke", 
   "add1", "speciale_add1" 
 }; 

Kodeeksempel 21: Mapning mellem native kald og Java-bytekode 
 
Læg mærke til, at add1-kaldet (metoden Native.add1) her bliver mappet til speciale_add1-bytekoden. 
Når man i sit Java-program kalder Native.add1(x) vil dette kald blive oversat til en Java-bytekode, som 
udfører JOP-mikrokoden i kodeeksempel 19. 

Trin i oprettelse af en custom Java-bytekode 
På figur 24 ses en oversigt over, hvilke trin man skal igennem for at tilføje en ekstra custom Java-
bytekode. 
 

 
Figur 24: Trin i tilføjelse af custom Java-bytekode 

 
De enkelte trin er følgende: 

1. Der tilføjes en native metode i klassen Native, se kodeeksempel 20. Herved er det muligt at kal-
de den nye Java-bytekode ved at kalde denne metode fra et Java-program. 

2. Mapningen mellem den native metode og Java-bytekode laves i JopInstr-klassen, se 
kodeeksempel 21. 
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3. Den konkrete implementation af den custom Java-bytekode indsættes i filen jvm.asm, se 
kodeeksempel 19. 

4. For at kunne køre en højniveau-simulering af sit program er det smart at implementere funktio-
naliteten af den nye Java-bytekode i Java i JopSim-klassen. Læg mærke til, at det ikke er den 
nye implementation af Java-bytekoden i JOP-mikrokode, der så udføres af simulatoren, men 
derimod den funktionalitet, som man selv har implementeret i JopSim-klassen. 

5. For at opdatere VHDL-koden med den nye Java-bytekode og dens tilhørende JOP-mikrokode 
skal JOP-miljøet bygges på ny, se afsnit 5.4.3. 

6.2.2 Optimering 2: Udførsel i FPGA (VHDL-kode) 

Oprettelse af en custom JOP-mikrokode 
På JOP er der implementeret 43 JOP-mikrokoder, som udføres i ren hardware, da de er implementeret i 
VHDL. Ved at oprette en ny custom JOP-mikrokode kan udvalgt kode implementeres og udføres direkte 
i hardware. 
For at følge op på eksemplet fra tidligere, afsnit 6.2.1, laves en løsning, hvor additionen med 1 foretages 
i VHDL i stedet for vha. eksisterende JOP-mikrokode. Som det blev vist tidligere, bestod den custom 
Java-bytekode af 3 JOP-mikrokoder, dvs. udregningen foretages på 3 cycles. Ved at implementere en ny 
JOP-mikrokode til at foretage additionen, kan den foretages på 1 cycle. 
VHDL-koden for at udføre additionen ses i kodeeksempel 22. 
 

architecture rtl of stack is 
... 
process(a, sel_add1) 
begin 
 if sel_add1='1' then 
    sum <= std_logic_vector(signed(a) + 1); 
 end if; 
end process; 
end rtl; 

Kodeeksempel 22: Udførsel af addition 
 
Her ses, hvordan den værdi, der ligger øverst på stakken (som i VHDL-koden er at finde i register a), 
adderes med 1. Resultatet lægges i sum, som senere overføres til stakkens øverste værdi, som så kan læ-
ses fra Java-programmet. sel_add1 er det flag, der sættes i decode, som sikrer, at det er denne proces, 
der eksekveres.  
For at kalde VHDL-koden skal der oprettes en ny JOP-mikrokode. Dette gøres i Java-klassen 
com.jopdesign.tools.Instruction. Her skal der findes en ledig operation code (opcode). Der er 8 bit til 
rådighed, hvilket giver mulighed for 256 JOP-mikrokoder, hvoraf der i forvejen findes 43. Det er dog 
langt fra ligegyldigt, hvordan man vælger sin opcode. Mikrokoderne er opdelt hierarkisk, hvor de mest 
betydende bits inddeler koden i bestemte kategorier. F.eks. indikerer bit 8, om det er en push- eller pop-
funktion. Se Appendiks B for en komplet oversigt over JOP-mikrokoder og deres kategorisering. 
Til Add1 er bitmønstret ’10000110’ (0x86 i hex) valgt. De første 4 bits (1000) indikerer, at denne byte-
kode ikke ændrer på stakken og de sidste 4 bits indikerer, hvilken instruktion der skal udføres. Det er 
derfor kun muligt at lave 16 mikrokoder, der ikke hverken laver push eller pop. Typisk benyttes de 4 
eller 5 øverste bits til at kategorisere mikrokoden, og der er derfor i nogle tilfælde kun plads til 1-2 eks-
tra koder i bestemte kategorier. 
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Når der er fundet en ledig og passende opcode, skal den nye JOP-mikrokode tilføjes. Kodeeksempel 23 
viser, hvorledes den nye instruktion tilføjes i det statiske Intruktion-array. Parametrene angiver mikro-
kodenavn, bitmønster, om mikrokoden har parametre og til sidst, om mikrokoden kan medføre en 
branch. 
 

package com.jopdesign.tools; 
... 
public class Instruction { 
    private static Instruction[] ia = new Instruction[]  
 { 
     // 'no sp change' instructions 
     ... 
  new Instruction("add1", 0x86, false, false), 
     ... 
    } 
    ... 
} 

Kodeeksempel 23: Ny opcode til Add1-operationen 
 
For at kalde VHDL-implementationen fra kodeeksempel 22 skal ovenstående nye JOP-mikrokode deco-
des for at sætte de flag, der er nødvendige for at kunne foretage additionen. Der kan af denne del ses et 
uddrag i kodeeksempel 24. 
 

architecture rtl of decode is 
process(clk, reset) 
... 
  case ir is 
   ... 
   when "10000110" =>   -- add1 (0x86) 
    sel_add1 <= '1'; 
    sel_amux <= '0'; 
  end case; 
end process; 
end rtl; 

Kodeeksempel 24: Decode af Add1-operationen 
 
Ved at sætte flaget sel_add1 højt, bliver processen i kodeeksempel 22 trigget, hvorved instruktionen ud-
føres. At sætte sel_amux lavt betyder, at sum-signalet fra kodeeksempel 22 skal flyttes til toppen af stak-
ken. 
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Trin i oprettelse af en custom JOP-mikrokode 
Figur 25 viser de trin, der skal gennemgås for at oprette en custom JOP-mikrokode. 
 

 
Figur 25: Trin i tilføjelse af en custom JOP-mikrokode 

 
De enkelte trin er: 

1. Der findes en ledig og passende opcode, som kan bruge til den nye JOP-mikrokode. Valget skal 
tage hensyn til grupperingen af de eksisterende JOP-mikrokoder. Den nye instruktion tilføjes i 
klassen Instruction. 

2. JOP-mikrokoderne bliver decoded, jf. afsnit 4.2.3, i Decode stage. Basalt sker der det, at der 
sættes nogle flag ud fra mikrokodernes bitmønstre. Det er ud fra disse flag, at den efterfølgende 
udførsel vil ske. Afkodningen af instruktionen foretages i filen decode.vhd. 

3. Selve udførslen af JOP-mikrokoden vil ske i clock cyclen efter decode stage ud fra de oven for 
nævnte flag. Når denne fase (cycle) er færdig, overføres resultatet til stakken, hvor det kan aflæ-
ses fra Java-programmet. Udførslen foretages ud fra VHDL-koden dels i filen decode.vhd og 
dels i stack.vhd. 

4. For at opdatere den resterende VHDL-kode med den nye JOP-mikrokode skal JOP-miljøet byg-
ges på ny, se afsnit 5.4.3. 

6.3 Eksempel: Fibonacci-algoritmen 

6.3.1 Indledning 
Schoeberl [Schoeberl2005a, afsnit 5.6, s. 93] har lavet et eksempel på HW/SW co-design med en se-
kventiel multiplikation. I dette speciale vælges at benytte Fibonacci-algoritmen [Fibonacci] som eksem-
pel. Fibonacci-algoritmen udgør en sekvens af tal, hvor hvert tal er summen af de 2 forrige, se figur 26. 
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Figur 26: Fibonacci-algoritmen [Fibonacci] 

 
Sekvensen for de første tal er: 
 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 
377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …  

 
Eksemplet er valgt, da det er simpelt, men stadig komplekst nok til at demonstrere forskellene mellem 
de forskellige implementationsteknikker i hhv. Java, JOP-mikrokode og VHDL. 

6.3.2 Løsning i Java 
I kodeeksempel 25 ses Java-implementationen af Fibonacci-algoritmen. 
 

public long fib(int n) { 
  int res = 1; 
  int f2  = 1; 
  int f1  = 1; 
    for (int i = 2; i <= n; i++) { 
      res = f1+f2; 
      f2  = f1; 
      f1  = res; 
    } 
    return res; 
} 

Kodeeksempel 25: Java-kode til Fibonacci-algoritmen 
 
Kodeeksempel 26 viser, hvorledes indholdet af for-løkken i kodeeksempel 25 bliver oversat til Java-
bytekode af Suns standard-kompiler javac. 
 

... 
10 iload 5 
12 iload_1 
13 if_icmpgt 33 
16 iload 4 
18 iload_3 
19 iadd 
20 istore_2 
21 iload 4 
23 istore_3 
24 iload_2 
25 istore 4 
27 iinc 5 by 1 
30 goto 10 
... 

Kodeeksempel 26: Java-bytekoder i for-løkken 
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For at se Java-bytekoderne i kodeeksempel 26 benyttes et program, der hedder jclasslib bytecode viewer 
[jclasslib]. Det er i stand til at vise de genererede Java-bytekoder for en given klasses metoder, her fib-
metoden i kodeeksempel 25. 
Et skærmdump fra programmet vises på figur 27. 
 

 
Figur 27: Skærmdump fra programmet jclasslib bytecode viewer 

 
I tabel 6 vises de antal cycles, som JOP bruger for at eksekvere de nævnte Java-bytekoder (se Appendiks 
C). Her angives endvidere, om implementationen i JOP er i VHDL (hw) eller i JOP-mikrokode (mc). 
Instruktionerne if_icmpgt, iinc og goto er implementeret vha. et sæt af JOP-mikrokoder. if_icmpgt tager 
4 JOP-mikrokoder, iinc tager 11 JOP-mikrokoder og goto tager 4 JOP-mikrokoder. 
I alt tager hvert gennemløb af ovenstående løkke 33 cycles. 
 

Java-bytekode Cycles Implementation 
iload 5 2 mc 
iload_1 1 hw 
if_icmpgt 33 4 mc 
iload 4 2 mc 
iload_3 1 hw 
iadd 1 hw 
istore_2 1 hw 
iload 4 2 mc 
istore_3 1 hw 
iload_2 1 hw 
istore 4 2 mc 
iinc 5 by 1 11 mc 
goto 10 4 mc 
I alt 33  

Tabel 6: Cycles for hver Java-bytekode 
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Læg mærke til, at der er en istore_2 efter iadd og senere et ”iload_2, istore 4”-par, uden at der i mel-
lemtiden er ændret i register 2. Det vil sige, at resultatet af iadd bliver gemt i register 2 og 4, hvilket na-
turligvis er ganske unødvendigt. Grunden til dette er, at man ikke kan bruge stakken til at gemme resul-
tater på i Java. Man bliver nødt til at gemme det omgående. Ved manuel implementation kan man ud-
nytte, at man kan vente med at gemme ting på stakken, indtil det er nødvendigt. Dette er endnu en fordel 
ved at håndkode sin JOP-mikrokode frem for standard-kompilerens genererede Java-bytekode. 

6.3.3 Løsning i JOP-mikrokode 
Af kodeeksempel 27 ses implementationen af Fibonacci-algoritmen i JOP-mikrokode. Igen er det kun 
løkken, der er vist. Hele implementationen i JOP-mikrokode kan ses i Appendiks D. 
 

fib_loop:                   // Fibonacci-løkken 
                ldm b       // Adder de to seneste 
                ldm c       // ... 
                add         // ... (resultatet ligger på stakken) 
                ldm c       // ... 
                stm b       // Gem i b (forrige) 
                stm c       // Gem i c (resultatet) 
                ldm a       // a = a - 1 
                ldi 1       // ... 
                sub         // ... 
                stm a       // ... 
                ldm a       // ... 
                nop         // Vent pga. pipeline delay 
                bnz fib_loop// Hvis a<>0, kør løkken igen 

Kodeeksempel 27: JOP-mikrokode til Fibonacci-algoritmen 
 
Hver af disse 13 JOP-mikrokoder tager kun 1 cycle hver at udføre, og det tager derfor kun 13 cycles 
med denne implementation, modsat 33 cycles i Java-løsningen. Den primære optimering er en forbed-
ring af iinc-funktionen, som fandtes i Java-løsningen (afsnit 6.3.2). Grunden til dette er, at JOP-
mikrokoden, der implementerer iinc, skal læse en værdi, hvormed der skal inkrementeres fra hukom-
melsen. Ved manuel implementering er dette skrevet statisk i JOP-mikrokoden. 
Dette er et typisk eksempel på, hvorledes man kan optimere sin kode ved at gå ned på et lavere imple-
mentationsniveau. 

6.3.4 Løsning i VHDL (FPGA) 
Der er flere forskellige måder at beskrive Fibonacci-udregningen vha. VHDL: 

• Lave en ny custom JOP-mikrokode, der defineres i VHDL, som udregner det næste tal ud fra de 
2 øverste værdier på stakken. 

• Lave et modul, der kører parallelt med processoren. 
At lave en ny custom JOP-mikrokode vil optimere mikrokode-implementationen med et antal cycles, 
men grundlæggende vil implementationen ikke ændre sig. 
Den anden fremgangsmåde er at lave et nyt modul i VHDL, som kører på samme clock cycle som pro-
cessoren og derved kører fuldstændigt parallelt. 
Problemet ved denne løsning er kommunikationen med ens program. En måde at gøre det på er at lave 
en ny Java-bytekode, der først starter modulet, venter på, at resultatet bliver klart, og derefter returnerer 
det. Dette er dog problematisk i forhold til WCET-analyser, da det vil introducere en bytekode med et 
variabelt antal cycles. 
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I stedet er valgt en løsning, hvor en ny JOP-mikrokode-instruktion starter Fibonacci-modulet. Når be-
regningen er færdig, genereres et interrupt til Java, hvorfra resultatet så kan aflæses med endnu en ny 
JOP-mikrokode. På denne måde laver kernen aldrig andet end at starte og aflæse resultatet, uanset hvil-
ket tal der skal udregnes. Desuden tager VHDL-modulet kun 1 cycle per Fibonacci-tal, hvor Java-
løsningen tog 33 og løsningen i JOP-mikrokode tog 13. 
Opsummeret vil man med en VHDL-løsning i et parallelt modul opnå: 

• Gratis udregning, dvs. JOP-pipelinen bliver ikke belastet. 
• Øget performance, da VHDL-koden udregner hvert tal på 1 cycle (ud over selve beregningen går 

der cycles på initialisering og interrupt, men det er ikke essentielt, da eksperimentet går ud på at 
optimere selve beregningsløkken). 

Ulempen af VHDL-løsningen er naturligvis, at den koster plads i FPGA’en, hvor software-løsningen 
bare bruger RAM-plads til koden. Som nævnt i afsnit 4.1.3 bliver der på Cyclone-FPGA’en kun brugt 
ca. 40% af FPGA’ens gates, så tilføjelse af lidt ekstra VHDL-kode er ikke noget relevant problem på 
denne platform. 

Løsning i praksis 
Der skal til ovenstående opgave laves følgende: 

• Ny Java-bytekode til at starte Fibonacci-modulet og ny Java-bytekode til at læse resultatet 
• Tilsvarende JOP-mikrokoder til at starte modulet og læse resultatet 
• VHDL-implementation af Fibonacci-modulet. Modulet skal startes, hvorefter beregningen fore-

tages, og til sidst skal der laves et interrupt 
• Interrupt-rutinen i Java (i klassen JVMHelp) skal udbygges, så den læser Fibonacci-resultatet 

 

 
Figur 28: Blokdiagram for Fibonacci-modul i VHDL 

 
Figur 28 viser på venstre side input til Fibonacci-modulet og på højre side output fra modulet. Fibonac-
ci-modulet startes ved flaget start og der vælges samtidigt, hvilket Fibonnaci-tal der ønskes beregnet i 
tallet ain (f.eks. at man ønsker det 5. Fibonacci-tal). Når modulet er færdigt, laves interrupt ved at sætte 
flaget fib_int højt, hvorefter resultatet kan læses af fib_out. 

Nye Java-bytekoder 
Der tilføjes 2 nye Java-bytekoder til hhv. at starte Fibonacci-modulet og læse resultatet. Disse specifice-
res i Native-klassen, se kodeeksempel 28. 
 

public class Native { 
... 
 public static native void fibonacci_hw_start(int n); 
 public static native int fibonacci_hw_load(); 
... 

Kodeeksempel 28: Native metode 



Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende JOP 

Jan Egberg Lauritzen og Mads Pedersen  Side 80 af 131 

Nye JOP-mikrokoder 
JOP-mikrokoderne til at starte Fibonacci-modulet og læse resultatet ser ud som i kodeeksempel 29. 
 

speciale_fibonacci_hw_start: 
   stfib nxt 
 
speciale_fibonacci_hw_load: 
   ldfib nxt 

Kodeeksempel 29: JOP-mikrokode 
 
Mapningen mellem de nye Java-bytekoder og JOP-mikrokode tilføjes i klassen JopInstr, se 
kodeeksempel 30. 
 

public class JopInstr{ 
   ... 
   private static JopInstr[] ia = new JopInstr[]  
   { 
      new JopInstr("speciale_fibonacci_hw_start", 1, IMP_ASM, 1), // 0xE2 
      new JopInstr("speciale_fibonacci_hw_load", 1, IMP_ASM, 1),  // 0xE3 
   }; 
   ... 
   private static String[] nativeMapping = { 
      ... 
      "fibonacci_hw_start", "speciale_fibonacci_hw_start", 
      "fibonacci_hw_load", "speciale_fibonacci_hw_load" 
 }; 
} 

Kodeeksempel 30: Mapning mellem Java-bytekode og JOP-mikrokode 

Implementation af de nye JOP-mikrokoder 
De 2 nye JOP-mikrokoder, stfib og ldfib, som vist i kodeeksempel 29, specificeres i klassen Instruction. 
Her vælges opcodes (operation code) for hver af de 2 instruktioner. Som nævnt skal der findes en pas-
sende opcode, så operationerne lægges i den rigtige kategori. Der er i forvejen nogle JOP-mikrokoder, 
der skriver en værdi på stakken. Dette er samme funktionalitet, der ønskes med start-instruktionen. Her 
skal tallet, vi ønsker at beregne Fibonacci-tallet til, gemmes, så den efterfølgende VHDL-kode finder 
Fibonacci til det tal. I kategorien med store-instruktioner tilføjes derfor stfib-instruktionen. Den får op-
code 14dec = 08hex+06hex = 0Ehex = 00001110bin, som det vises i kodeeksempel 31. 
Load-instruktionen lægges i kategorien med load-funktioner, som returnerer en værdi. Den får opcode 
230dec = 0Ehex+06hex = E6hex = 11100110bin. 
 

public class Instruction { 
   ... 
   private static Instruction[] ia = new Instruction[]  
   { 
      // 'direct' IO 3 bits 
      new Instruction("stfib", 0x08+6, false, false), // Start Fibonacci 
      ... 
      // 'direct' IO 3 bits 
      new Instruction("ldfib", 0xe0+6, false, false), // Load Fibonacci 
   }; 
} 

Kodeeksempel 31: Opcodes til Fibonacci-operationerne 
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Til at starte Fibonacci-modulet bruges JOP-instruktionen stfib, der har opcode 00001110bin. Det 4. ne-
derste bit angiver, at det er en write-instruktion. Ved at afkode de sidste 3 bits findes ud af, at det er start 
af Fibonacci-modulet, se kodeeksempel 32. 
 

architecture rtl of extension is 
... 
-- write 
process(clk, reset) 
begin 
  if (wr='1') then 
   ... 
   elsif (ext_addr="110") then 
    fib_start <= '1';  -- start Fibonacci 
... 
end rtl; 

Kodeeksempel 32: Start af Fibonacci-modul 
 
Ved at sætte flaget fib_start højt bliver intialiseringsdelen af VHDL-koden i kodeeksempel 33 udført (da 
fib_start mappes til start i fib-modulet). I den efterfølgende clock cycle startes udregning fra Fibonacci-
tallet til 0. I hver efterfølgende cycle beregnes hver gang summen af de 2 foregående tal. Når beregnin-
gen er foretaget det valgte antal gange (som blev valgt ved argumentet til stfib-operationen) lægges re-
sultatet i et result-signal og der affyres et interrupt ved at sætte flaget fib_int højt. 
 

architecture rtl of fib is 
process(clk) 
begin 
   if rising_edge(clk) then 
      if start='1' then 
         previous <= unsigned(to_unsigned(0, 32)); -- Gemmer 0 i previous 
         current  <= unsigned(to_unsigned(1, 32)); -- Gemmer 1 i current 
         cnt <= ain;                  -- Gemmer top of stack i cnt 
         fib_int <= '0';              -- Nulstiller interrupt flaget 
         started <= '1';              -- Starter Fibonacci-løkken 
         result <= (others => '1');   -- Gemmer en sekvens af 32 1-taller 
      else 
         previous <= current; 
         current  <= next_fib; 
         if (cnt=std_logic_vector(to_unsigned(0, width))  
             and started='1') then    -– Tjek om løkken er færdig 
            fib_int <= '1';           -- Generer interrupt 
            started <= '0';           -- Stop løkken 
            result <= std_logic_vector(current); 
         else 
            fib_int <= '0'; 
         end if; 
         cnt <= std_logic_vector(unsigned(cnt) - 1); 
      end if; 
   end if; 
end process; 
 
   fib_out <= std_logic_vector(result); 
end rtl; 

Kodeeksempel 33: Udførsel af Fibonacci-algoritmen 
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Flaget fib_int bruges til at lave et interrupt, som det ses i kodeeksempel 34. Resultatet af dette er, at in-
terrupt()-metoden i JVMHelp-klassen bliver kaldt, som nævnt i afsnit 5.3.3.4. 
 

architecture rtl of bcfetch is 
 ... 

irq_gate <= (irq and irq_ena) or (fib_int and irq_ena); 
 ... 
end rtl; 

Kodeeksempel 34: Interrupt hvis Fibonacci 

Ny interrupt-håndtering 
Ved et interrupt bliver interrupt()-metoden i JVMHelp-klassen kaldt, se kodeeksempel 35. Her har det 
været nødvendigt at tilføje ekstra funktionalitet. Som nævnt i afsnit 5.3.3.4 er der ikke implementeret en 
veludbygget interrupt-håndtering. Således er der ikke indbygget nogen mekanisme til at afgøre typen af 
interruptet. Det kan være et timer-interrupt, et software-interrupt eller nu et Fibonacci-interrupt. Af den 
grund har det været nødvendigt at introducere et flag (fib_enable) i JVMHelp-klassen til at angive, om 
der er startet en Fibonacci-udregning, se kodeeksempel 35. Ved efterfølgende kald af interrupt() kan 
dette flag tjekkes. Hvis flaget er sat, skal Fibonacci-resultatet læses ved at kalde den nye Java-bytekode 
til at læse Fibonacci-resultatet. I kodeeksempel 35 skrives resultatet som test ud i konsollen. Optimalt 
kan lade sit Java-program registrere en callback-reference i JVMHelp-klassen, hvorved interrupt()-
metoden kunne kalde tilbage i stedet for at skrive ud fra interrupt-rutinen, hvilket ikke er pænt. 
 

public class JVMHelp { 
public static boolean fib_enable = false; 
   ... 
   public static void interrupt() { 
      if (fib_enable) { 
         int result = Native.fibonacci_hw_load(); 
         System.out.println("Fibonacci-tallet er: " + result); 
         fib_enable = false; 
      } 
      else { 
         RtThread.schedule(); 
      } 
   } 
} 

Kodeeksempel 35: interrupt() i JVMHelp 

Java-program til at kalde VHDL-udgaven 
Fibonacci-udregningen i VHDL kan kaldes fra et Java-program som kodeeksempel 36. Ved at udføre 
disse 2 linjer vil Fibonacci-modulet efter udregning af Fibonacci-tallet til 8 affyre et interrupt, hvorefter 
det færdige resultat kan læses. 
 

... 
JVMHelp.fib_enable = true; 
Native.fibonacci_hw_start(8); 
... 

Kodeeksempel 36: Java-program til at kalde Fibonacci-udregningen i VHDL 
 



Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende JOP 

Jan Egberg Lauritzen og Mads Pedersen  Side 83 af 131 

Fibonacci-udregningen er et eksempel på HW/SW co-design, hvor en proces startes fra Java og hvor 
den efterfølgende funktionalitet udføres autonomt af FPGA’en uden nogen form for involvering fra Ja-
va-programmet. Det koster under udregningen ingen processortid. Når processeringen engang er færdig, 
kan Java-programmet interruptes tilbage. I eksemplet med Fibonacci vil det ske ganske få cycles efter 
igangsættelse. I andre applikationer kan man forestille sig, at det kan ske minutter eller timer efter star-
ten. I den mellemliggende periode foretages der intet fra Java-programmet. Dette er en virkelig stærk 
feature ved den fleksibilitet, som FPGA-platformen tilbyder. 

Simulation af VHDL-løsningen 
Vha. programmet ModelSim kan man simulere VHDL-koden. Man kan herved styre de enkelte inputs 
og derefter se, om de forventede outputs forekommer. 
Figur 29 viser en simulationskørsel af Fibonacci-modulet. 
 

 
Figur 29: VHDL-simulation af Fibonacci 

 
Øverst ses clock-signalet clk. Inputtet ain vælges her til 3, dvs. det 3. tal i Fibonacci-serien ønskes be-
regnet. Herefter sættes flaget start højt, hvorved modulet nulstilles og startes. Det ses, hvordan tælleren 
cnt tæller ned fra 3 til 0, hvorefter resultatet lægges i result og der laves et interrupt ved flaget fib_int. 
Herefter kan resultatet læses fra Java. 

6.3.5 Resultat af optimeringerne 
Java-løsningen af Fibonacci-udregningen bruger 33 cycles i hvert gennemløb. Løsningen i JOP-
mikrokode tager 13 cycles. Endelig tager VHDL-løsningen 1 cycle pr. gennemløb, men i processortid er 
det 0 cycles, idet Java-programmet ikke skal deltage i udregningen. 
Resultaterne opsummeres i tabel 7. 
 

 Java-bytekode JOP-mikrokode VHDL-kode 
Instruktioner 13 13 - 
Cycles 33 13 1 
Optimering i forhold til Java  254% 3300% 

Tabel 7: Resultat af optimering 
 
I næste kapitel konstrueres endnu et eksempel på brug af hardware/software co-design, hvor der laves en 
frekvenstæller. 
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6.4 Alternative muligheder for HW/SW co-design 

6.4.1 Muligheder med JOP 
I dette kapitel er 2 optimeringer blevet bearbejdet: 

1. Implementering i JOP-mikrode 
2. Implementering i hardware (VHDL) 

Disse 2 optimeringer er mulige inden for de rammer, man har med en normal FPGA-konfiguration med 
JOP. Der kræves med andre ord ikke andet end selve FPGA-hardwaren. Derudover findes der løsninger, 
hvor man kan optimere eksekveringen ved at tilføje ekstra hardware, som følgende afsnit viser. 

Hardware-enheder via hukommelse 
Schoeberl har lavet et såkaldt Wishbone-interface [Wishbone]. Wishbone muliggør standardiseret 
kommunikation mellem logiske enheder implementeret i samme FPGA. Med dette interface kan man 
koble Wishbone-enheder på JOP’s systembus, f.eks. en ethernet-enhed. Enhederne kan tilgås ved at læse 
fra og skrive til bestemte adresser i hukommelsen vha. Native-klassens rd- og wr-metoder. 
Med dette system kan man lave en ny Wishbone-enhed, som udfører en dedikeret opgave. Ved at koble 
den på systembussen kan man kommunikere med den gennem hukommelsen på bestemte adresser. 
Bemærk at løsningen ikke kræver ændringer i JOP’s datapath. Enhederne tilgås ved den eksisterende 
adgang til hukommelsen, blot på nye adresser. 
Ofte bruges en FPGA til at simplificere digitale kredsløb, så man kan samle så meget som muligt i én 
kreds. Wishbone kan så med fordel benyttes til at integrere de komponenter, man vælger at implemente-
re på FPGA’en, med JOP. 

Automatisk generering af hardware-specifik applikation 
I [Schoeberl2005b] beskrives en ny løsning inden for HW/SW co-design. Ud fra en højniveau-
specifikation af en applikation (i f.eks. Java) genereres automatisk et applikationsspecifikt system, hvor 
udvalgte dele implementeres i hardware (i FPGA). Principperne vises i figur 30. 

 
Figur 30: Automatisk generering af HW/SW-applikation [Schoeberl2005b, Figure 1] 
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Ud fra en profilering af højniveau-specifikationen udvælges dele af programmet, der skal implementeres 
i hardware. Dette kan være tidskrævende operationer, ofte benyttede funktioner samt I/O-adgang. 
FPGA-konfigurationen konstrueres på baggrund dels af JOP-kernen og dels af den nye VHDL-
implementation af de udvalgte programdele. 
Denne løsning er ret ny og er endnu ikke benyttet i et virkeligt projekt. Der kræves mere forskning i om-
rådet, inden løsningen er fuldt automatiseret. Dog er forskningen lovende og fortjener absolut fokus i 
fremtiden. 

6.4.2 Muligheder med andre platforme 
I afsnit 1.8 blev andre hardwareplatforme nævnt, som også kan programmeres i Java. Flere af disse plat-
forme tilbyder også HW/SW co-design. Mulighederne nævnes i det følgende. 

aJile 
På aJile-platformen har man, modsat JOP, ikke kontrol over processor-kernen i form af VHDL-kode, 
man selv kan udbygge med henblik på HW/SW co-design. Dog findes en anden mulighed, nemlig at 
købe nye custom Java-bytekoder. Der er med andre ord ikke mulighed for selv at tilføje funktionalitet, 
der udføres direkte i hardware, men ud fra en specifikation kan man af aJile Systems [aJile] købe denne 
funktionalitet. Det foregår ved, at man modtager en eller flere nye klasser, så når man kompilerer sit 
program, der skal bruge de nye Java-bytekoder, skal disse nye klasser blot inkluderes. 

Jazelle 
På Jazelle-platformen arbejdes med både en native og Java mode. I den native mode kan man imple-
mentere kode i C, som afvikles hurtigere ind i Java mode. 

EJC – EC200 
EC200-systemet består dels af en ARM-processor (der programmeres i Java) samt en slave-
mikroprocessor (der programmeres i f.eks. C). I sidstnævnte mikroprocessor kan man implementere 
specielle rutiner, som kan kaldes fra Java-delen. På denne måde kan udvalgt funktionalitet optimeres. 

6.5 Sammenfatning 
I kapitlet har fokus været på udnyttelsen af fleksibiliteten ved at kunne optimere realtidsprogrammer 
vha. HW/SW co-design. 
Mulighederne er introduceret ved at gennemgå et simpelt eksempel i både Java-kode, JOP-mikrokode 
samt VHDL-kode. Herefter er principperne brugt i udregning af Fibonacci-talrækken. 
I næste kapitel 7 undersøges HW/SW co-design i forbindelse med en større hardwarenær applikation i 
form af en frekvenstæller. 
Slutteligt i kapitlet blev der givet en oversigt over alternativer måder at lave HW/SW co-design på, både 
på JOP-platformen samt med andre Java-processorer. 
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7 Test af realtid med JOP 
7.1 Indledning 
I kapitlet præsenteres dels test af realtidsegenskaberne på JOP og dels et virkelighedsnært eksempel, 
hvor JOP bruges til en virkelig problemstilling, nemlig en frekvenstæller. Her er performance afgørende 
for, hvor god løsningen er, idet hastigheden, hvormed der måles, afgør den maksimale frekvens, man er 
i stand til at måle. Der startes med en løsning i ren Java. Herefter laves en løsning i hardware, som er i 
stand til at måle en langt hurtigere frekvens. 

7.2 Test af realtidsegenskaber 

7.2.1 Praktiske realtidstests 
I samarbejde med Frank Henningsen [Henningsen2005] i forbindelse med hans speciale om RT-Java er 
JOP testet med en række testprogrammer, der undersøger realtidsegenskaber så som jitter, context 
switch, priority inversion mv. Her gives en opsummering af hans resultater med JOP. 

Test af jitter 
Schoeberls realtidstråd, RtThread, er testet mht. jitter for at fastslå præcisionen i dens udførsel. Testpro-
grammet er inspireret af Schoeberls jitter-test [Schoeberl2005d]. 
Testen går ud på at beregne forskellen på periodetiderne for en tråd. Det gøres ved i hver periode at 
gemme et timestamp og sammenligne med det tidligere timestamp fra sidste periode. Sideløbende med 
den periodiske tråd (med prioritet 10) køres 10 lavprioritetstråde (prioritet 5) med forskellige periode-
længder for at simulere, at der er andre tråde i systemet, som vil blive skeduleret. 
Resultatet af jitter-testen på JOP har Frank Henningsen sammenlignet med andre realtidsplatforme, dog 
ikke til indlejrede systemer. I forhold til disse platforme er JOP’s resultat fint, idet dens jitter er lavt i 
forhold til de andre platformes jitter-tider. Desuden viser det sig, at periodetider kan være meget lavere 
og stadig pålidelige på JOP end de andre testede platforme. Testen viser, at JOP’s periodiske realtidstrå-
de er velegnede til realtidskritiske applikationer. 

Test af priority inversion 
Priority inversion er testet ved at lade en lavprioritetstråd starte og lade den låse en ressource i et stykke 
tid. Når tråden med højere prioritet skal skeduleres, skal tråden med låsen gerne fortsætte eksekvering, 
indtil den er færdig og frigiver låsen. 
Resultatet af testen var som forventet. Lavprioritetsprocessen starter, låser ressourcen og beholder låsen 
og eksekveringen, indtil den frigiver låsen igen, hvorefter højprioritetstråden starter. 
Udførsel af testen på de andre realtidsplatforme viste, at de ikke beskyttede for priority inversion, trods 
de skrev, at der skulle være beskyttelse herfor. Dette viste sig dog at skyldes, at det ikke blev understøt-
tet af de anvendte operativsystemer. 

Andre tests 
Frank Henningsen har testet andre egenskaber ved JOP og sammenlignet disse med de andre Java-
platforme. I hovedtræk klarer JOP sig godt. Bl.a. bruger JOP kortest tid til at tilgå systemklokken.  

7.2.2 Schoeberls evaluering 
Martin Schoeberl har i [Schoeberl2005d] evalueret JOP op imod andre Java-processorer. Konkret testes 
her ressourcebrug, performance og jitter. Alle tests sammenlignes med andre Java-processorer, både 
implementeret i dedikeret hardware og i FPGA som JOP. Resultaterne af disse tests gennemgås i det 
følgende. 
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Ressourcebrug 
I testen er forskellige Java-processorer sammenlignet med hensyn til antallet af Logic Cells (for FPGA-
processorerne) og antal gates for andre processorer. 
Sammenligningen med andre FPGA-løsninger viser, at JOP ressourcemæssigt er en lille processor, hvil-
ket var et af målene med JOP. JOP er 2,3 gange mindre end FPGA-processoren Lightfoot [Lightfoot] og 
mindre end alle de sammenlignelige processorer med undtagelse af SPEAR, som dog kun er en 16 bit-
processor, hvor JOP er 32 bit. 
Sammenligning med andre Java-processorer viser, at de andre løsninger er væsentligt større end JOP. I 
forhold til aJile-processoren er JOP 12 gange mindre gate-mæssigt. Testen viser endvidere, at langt den 
overvejende del af processorernes ressourceforbrug går til hukommelse og ikke til selve processorker-
nen. 

Performance 
JOP’s performance er testet i forhold til et antal andre Java-processorer, herunder aJile, EJC, Komodo 
og TINI (som nævnt i afsnit 1.8). Testen er lavet ved at måle antallet af iterationer per sekund for et gi-
vent testprogram. 
Resultatet af testen viser, at processorer som JOP og aJile er op til 500 gange hurtigere end processorer 
med en fortolknings-JVM. JOP er også hurtigere end en løsning med JIT-kompiler som EJC. 

Jitter 
Der er lavet en test for at undersøge execution time jitter, dvs. der undersøges jitter i eksekveringstiden 
for at undersøge WCET. Der er testet ved at eksekvere et testprogram, som til bestemte tider udfører et 
stykke arbejde. Ved at undersøge eksekveringstiden for hver opgave findes den maksimale og minimale 
eksekveringstid for forskellige Java-processorer. Testen viser, at forholdet mellem korteste og længste 
periode er 5 for en aJile-løsning, hvor den er 3 ved en JOP-løsning. Ud fra dette konkluderes, at JOP er 
mere forudsigelig end de andre testede Java-processorer. 

7.2.3 Sammenfatning af tests 
Både Frank Henningsens og Martin Schoeberls tests af JOP-platformen viser, at JOP er anvendelig til 
indlejrede realtidssystemer, idet forudsigeligheden er i fokus. 
Testene af realtidsegenskaber som jitter og priority inversion viser, at programmer på JOP opfører sig 
som forventet. 

7.3 Virkelighedsnært eksempel: Frekvenstæller 

7.3.1 Indledning 
Målet med dette eksempel på en frekvenstæller er dels at evaluere Java som programmeringssprog til et 
indlejret realtidssystem og dels at evaluere JOP som platform for et hardwarenært system, hvor overhol-
delse af tidskrav er essentiel, da man skal kunne garantere en bestemt sample-hastighed, uanset hvad der 
ellers sker i systemet, altså er det et hårdt realtidssystem. Desuden bruges eksemplet for at evaluere, 
hvordan JOP er at udvikle applikationer til. 
Der er en række almindelige problemer i forbindelse med design af hardwarenære systemer: 

• Tråden, der aflæser hardware, skal optimalt set have 100% af CPU’en for at ”opdage” alt, med 
mindre der benyttes interrupts. 

• Forsinkelsen mellem input og handling derefter skal være minimal. 
På JOP er det muligt at afhjælpe disse problemer med en fleksibel konfiguration af hardwaren. 
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7.3.2 Formål 
Formålet med frekvenstælleren er at kunne tælle perioder i et firkantsignal over en bestemt tidsperiode. 
Herved kan frekvensen beregnes som perioder per sekund (måles i Hertz, Hz). 

7.3.3 Løsning i Java 
Java-implementation af en frekvenstæller kan ses i kodeeksempel 37. 
 

... 
while (true) { 
 cnt = 0; 
 stop = Native.rd(Const.IO_US_CNT) + 1000000;  // Beregn stop-tidspunkt 
 while (Native.rd(Const.IO_US_CNT) < stop) { 
  current = Native.rd(Const.IO_IN); 
  if (current == 1 && prev == 0)          // Hvis rising edge... 
   cnt = cnt + 1;                    // ... tæl op 
  prev = current; 
 } 
 System.out.println("Frequency: " + cnt + " Hz"); 
 waitForNextPeriod(); 
} 

Kodeeksempel 37: Java-implementation af frekvenstæller 
 
I punktform sker der følgende i programmets while-løkke: 

• Counteren cnt nulstilles. 
• Det beregnes, hvornår der er gået 1 sekund ved at læse den nuværende tid i mikrosekunder og 

lægge 1 sekund til. 
• Indtil der er gået 1 sekund, registreres det digitale input. Hvis det er en opadgående flanke, ved 

at den nuværende værdi er 1 (logisk høj) og den tidligere var 0 (logisk lav), tælles cnt 1 op. 
• Når der er gået 1 sekund, skrives frekvensen ud i konsollen. 
• Der ventes til starten af næste periode. 

 
Kodeeksempel 38 viser de Java-bytekoder, som sample-løkken er kompileret til. Bemærk at kald til Na-
tive.rd er udskiftet med bytekoden jopsys_rd. Dette er foretaget af værktøjet JOPizer, som omtalt i af-
snit 5.4.4. 
 

20 iconst_1 
21 jopsys_rd 
24 iload 4 
26 if_icmpge 53 (+27) 
29 bipush 10 
31 jopsys_rd 
34 istore_2 
35 iload_2 
36 iconst_1 
37 if_icmpne 48 (+11) 
40 iload_3 
41 ifne 48 (+7) 
44 iload_1 
45 iconst_1 
46 iadd 
47 istore_1 
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48 iload_2 
49 istore_3 
50 goto 20 (-30) 

Kodeeksempel 38: Java-bytekoder i sample-løkke 
 
Udførslen af Java-bytekoderne i kodeeksempel 38 vil tage 37 clock cycles, som det ses af tabel 8. 
 

Java-bytekode Cycles Implementation 
iconst_1 1 hw 
jopsys_rd 3 mc 
iload 4 2 mc 
if_icmpge 4 mc 
bipush 2 mc 
jopsys_rd 3 mc 
istore_2 1 hw 
iload_2 1 hw 
iconst_1 1 hw 
if_icmpne 4 mc 
iload_3 1 hw 
ifne 4 mc 
iload_3 1 hw 
iconst_1 1 hw 
iadd 1 hw 
istore_1 1 hw 
iload_2 1 hw 
istore_3 1 hw 
goto 4 mc 
I alt 37  

Tabel 8: Udførsel af frekvenstællerens Java-bytekoder 
 
Når hvert gennemløb af sample-løkken tager 37 cycles, vil den maksimale frekvens, der kan måles, være 
1/37/2 af processorhastigheden. Der skal nemlig 2 målinger til for at afgøre, at det er en stigende flanke.  
Cyclone-FPGA’en er konfigureret til at køre 60 MHz, dvs. den maksimalt målelige frekvens er dermed 
811 kHz. Hastigheden forværres naturligvis, jo mindre tid denne tråd skeduleres. 

7.3.4 Løsning i VHDL 
I kapitel 6 blev der vist 2 forskellige måder at lave en VHDL-udførsel på: 

1. Udførsel i 1 cycle og returnere resultatet (Add1-eksemplet) 
2. Starte udførsel, foretage udførsel parallelt og lave interrupt, når udførslen er færdig (Fibonacci-

eksemplet) 
Her vises endnu en måde at gøre det på. Til frekvenstælleren er der brug for at aflæse et digitalt input. 
I/O-funktionaliteten findes som et særskilt modul i VHDL. Dette kan udnyttes ved blot at udvide I/O-
modulet uden at skulle tilføje nye Java-bytekoder og JOP-mikrokoder. Der laves derved en løsning, 
hvor de eksisterende I/O-metoder i Native-klassen benyttes. 
Under I/O-modulet defineres frekvenstælleren i sit eget modul, der er i stand til at måle samples parallelt 
med kernen. På den måde splittes problemet op i 2 dele: En styrende del i Java samt en udførende del i 
VHDL. 
Modulet vises som blokdiagram som i figur 31. 
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Figur 31: Blokdiagram for frekvenstæller i VHDL 

 
Modulets inputs vises til venstre og outputtet vises til højre. Kodeeksempel 39 viser, hvorledes selve 
hardware-tælleren er implementeret og hvor signalerne i figur 31 er markeret. 
Adressen addr er bestemt ud fra en ny konstant, der er tilføjet i klassen Const.java og skrive-flaget wr er 
bestemt ud fra den eksisterende JOP-mikrokode til at skrive med. Flaget ioin er det fysiske digitale in-
put, som er enten aktiv høj eller lav ud fra det signal, der skal måles på. Signalet dout repræsenterer an-
tallet af målte perioder (dvs. frekvensen), som kan aflæses fra Java-koden. 
I VHDL det muligt at foretage 1 sample per cycle uafhængigt af hvad der sker i kernen. 
 

architecture rtl of iocounter is 
process(addr, cnt) 
begin 
 if addr=std_logic_vector(to_unsigned(io_addr, 4)) then 
  dout <= std_logic_vector(cnt); 
 else 
  dout <= (others => 'Z'); 
 end if; 
end process; 
 
process(clk) 
begin 
if rising_edge(clk) then 
 if addr=std_logic_vector(to_unsigned(io_addr+2, 4)) and wr='1' then 
  cnt <= unsigned(to_unsigned(0, 32)); 
  prev1 <= '0'; 
  prev2 <= '0'; 
 else 
  if (ioin='1' and prev1='1' and prev2='0') then 
   cnt <= cnt + 1; 
  end if; 
  prev1 <= ioin; 
  prev2 <= prev1; 
 end if; 
end if; 
end process; 
end rtl; 

Kodeeksempel 39: Hardware-tæller i VHDL 
 
ioin er direkte mappet til det fysiske digitale input, cnt er den værdi, der kan aflæses, io_addr er et 
adresse-offset og wr er et flag, der viser, om den sidste mikrokode havde en output-funktion. 
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Den første if-sætning registrerer, når der skrives til en bestemt I/O-adresse og nulstiller tælleren (værdi-
en, der skrives til adressen, ignoreres blot). Tælleren bliver aldrig stoppet, da den er gratis at holde kø-
rende. Man nulstiller tælleren og vælger selv, hvornår man vil aflæse den. 
Praktiske forsøg har vist, at det er nødvendigt at læse et højt signal i 2 cycles for at være sikker på, at det 
er en stigende flanke. For at måle en periode skal der derfor måles i alt 3 gange. Da der i praksis er tale 
om et firkantsignal, der skal samples og hvor signalet er symmetrisk omkring tidsaksen skal der bruges 
4 cycles per periode.. Det betyder, at frekvensen udregnes som 1/4 af processorhastigheden, hvilket gi-
ver, at den maksimale målelige frekvens er 15 MHz mod 811 kHz i Java-løsningen. 
Java-implementationen, der benytter dette hardware-modul, vises i kodeeksempel 40. Bemærk at hard-
ware-tælleren aktiveres uden brug af nye bytekoder. Værdierne Const.IO_RESET_COUNT og 
Const.IO_READ_COUNT er tilføjet i Const-klassen og bruges til at afgøre, hvad der ønskes at skrive og 
læse. 
 

while(true) 
{ 
 Native.wr(1, Const.IO_RESET_COUNT);    // Nulstil tæller 
 RtThread.sleepMs(1000);                // Vent 1 sekund 
 cnt = Native.rd(Const.IO_READ_COUNT);  // Aflæs tæller, hermed frekvens 
 waitForNextPeriod();                   // Vent til næste periode 
}  

Kodeeksempel 40: Java-kald af hardware-tæller 
 
Som det ses, er den egentlige sampling flyttet fra Java-koden til et separat VHDL-modul. Det eneste, der 
er tilbage i Java, er styring og aflæsning af modulet. 
Man kunne have valgt mange andre forskellige implementationsstrategier, f.eks. kunne outputtet fra tæl-
leren være en vurderet frekvens ud fra de seneste målinger, eller man kunne genere et interrupt hvert 
sekund og samtidig låse tælleren for at blive uafhængig af præcisionen af sleepMs()-metoden. 

Simulering af løsningen 
Frekvenstæller-modulet er simuleret vha. programmet ModelSim. Figur 32 viser simulationen. 
 

 
Figur 32: Simulation af frekvenstæller 

 
I simulationen er simuleret et signal, som periodisk får ioin til at gå høj og lav. I starten nulstilles modu-
let ved at skrive til addr 2 og sætte wr-flaget højt. Herefter startes målingen og antallet af målte perioder 
findes i cnt-tallet. Bemærk at der er en vis forsinkelse i opdateringen af cnt, idet der for at tælle op skal 
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have været en forudgående sekvens af logisk 0 1 1. Når der bliver læst fra addr 0, bliver periodeantallet 
ført over i dout, som herefter er tilgængeligt på stakken og kan aflæses fra Java-programmet. 

7.3.5 Teoretisk resultat 
Både Java- og VHDL-implementationerne er i princippet pålidelige, da det er muligt at lave WCET-
analyser på begge. 
Java-implementationen har dog en række egenskaber, der i praksis gør det vanskeligt at afgøre WCET 
præcist. Dette er på grund af andre tråde samt interrupts, som udføres vha. den samme pipeline, og har 
derfor indvirkning på sample-trådens performance. 
Hardware-løsningen er kun afhængig af, hvor præcist Java-programmet er i stand til at aflæse tælleren. 
Det er muligt at gøre sig uafhængig af dette ved en mere avanceret VHDL-implementation, hvor tælle-
ren låses efter et antal cycles eller ved at lave et interrupt.  
Da VHDL-processen kører parallelt med processor-pipelinen, vil denne altid være præcis uanset hvad 
der ellers sker i systemet. Derfor er det nemt at forudsige, hvor mange samples det er muligt at lave per 
sekund. 
VHDL-løsningen imødekommer derved problemet med, at processer, der aflæser fysiske events, opti-
malt set skal aflæse konstant. Med hardware-løsningen er det netop, hvad der sker. 
En anden, og måske den største, fordel ved hardware-implementation er, at performance stiger betyde-
ligt, da man kan foretage 1 sample per cycle, hvor man med software-implementationen bruger 37 
cycles per sample. 
Resultatet af de 2 løsninger opsummeres i tabel 9. 
 

 Java-løsning VHDL-løsning 
Cycles per sample 37 1 
Maksimal målelig frekvens 811 kHz 15 MHz 
Optimering  18 gange 

Tabel 9: Teoretisk resultat af optimeringen 
 
Der ses, at frekvenstælleren i VHDL er i stand til at måle et signal med en frekvens 18 gange så hurtigt 
som den rene Java-udgave. 

7.3.6 Praktisk resultat 
I specialet er begge løsninger testet med BaseIO-boardet (beskrevet i afsnit 4.1.3) med en funktionsge-
nerator. Her viste det sig, at Java-løsningen kun var i stand til at måle en frekvens op til ca. 71 kHz, hvor 
den skulle kunne måle op til ca. 811 kHz. Testen af VHDL-udgaven viste sig også kun at kunne måle 
ca. 71 kHz. 
Efter at have undersøgt problemstillingen er konklusionen, at de digitale indganges beskyttelseskredsløb 
forsinker de indkomne signaler. Kredsløbene er lavet for dels at beskytte indgangene og dels at modvir-
ke støj/prel. Formålet med indgangene er til trykknapper, hvor netop prel ønskes modvirket mest muligt, 
så et tryk på en knap kun vil give ét signal. 
I det følgende bliver der beregnet på, hvor lang tid beskyttelseskredsløbet forsinker signalerne. 

Beskyttelseskredsløbet 
Figur 33 viser beskyttelseskredsløbet. DI angiver den fysiske connector, hvor signalet tilsluttes. Ix er det 
digital input, der aflæses i VHDL-koden. 
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Figur 33: Beskyttelseskredsløb for digitalt input på BaseIO 

 
Som det ses, er der 2 kondensatorer, der hver især tager tid for at blive opladet for at trigge indgangen 
Ix. En kondensator har en såkaldt tidskonstant τ, der angiver, hvor lang tid kondensatoren er om at blive 
63,2% opladet. I figur 33 er der 2 kondensatorer, hvor tidskonstanterne kan beregnes ved formlen 

τ R C⋅  
For de 2 kondensatorer giver det: 

τC1 R1 C1⋅ 3.3kohm 4.7⋅ nF  
τC1 15.5110 6− s= , dvs. 15.5 μs 

                              og 
τC2 R2 C2⋅ 100kohm 100⋅ pF  
τC2 1010 6− s= , dvs. 10 μs 

Når de 2 sættes sammen, kan man lave et diagram over transient response vha. formlen 

a t( ) 1 e

t−

τC1
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠ 1 e

t−

τC2
−

⎛⎜
⎜⎝

⎞⎟
⎟⎠⋅:=  

Figur 34 viser diagrammet for formlen. 
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Figur 34: Transient response for de 2 kondensatorer 

 
Ud fra figur 34 ses, at opladningen på 63,2% nås efter ca. 20 μs. Denne forsinkelse vil resultere i en mu-
lig maksimal frekvens på 50 kHz, hvilket er noget dårligere, end hvad det har vist sig muligt i praksis. 
De 71 kHz giver en forsinkelse på omkring 14 μs. Dette kan skyldes 2 forhold: Enten at den digitale 
indgang trigger, inden kondensatorerne er 63,2% opladet, eller at funktionsgeneratorens udgang er la-
vimpedanset. Førstnævnte vil betyde, at frekvensen kan nå op på de ca. 71 kHz. Sidstnævnte vil betyde, 
at udregningen af den første tidskonstant vil blive mindre, idet der så vil være 2 parallelkoblede mod-
stande, hvorved den samlede modstand vil være noget lavere end de 3.3 kΩ. Der kræves yderligere un-
dersøgelser for at fastslå, hvad det skyldes, hvilket ligger uden for dette speciales fokus. 
Det er hermed vist, at der er noget forsinkelse i I/O-kredsløbet, hvorfor der i praksis ikke kan måles med 
så stor hastighed, som både Java-programmet og VHDL-løsningen teoretisk tillader. 
Frekvenstælleren er kun testet på BaseIO-boardet (som omtalt i afsnit 4.1.3) til Cyclone-FPGA’en. Her 
er der ikke andre I/O-muligheder. Andre I/O-boards vil muligvis være lavet anderledes uden et kredsløb 
til at beskytte og modvirke prel, så her vil den maksimale frekvensmåling være væsentligt forbedret. Et 
relevant fremtidigt forsøg vil være at lave eksperimentet på evalueringsboardet til Xilinx Spartan-3, som 
omtalt i afsnit 4.1.3. 

7.3.7 Frekvenstæller i webserver 
Schoeberl har som omtalt i afsnit 5.3.3.7 implementeret en minimal TCP/IP-stak i sin realtidsprofil. 
Som eksempel på brugen af denne er der lavet en webserver på JOP, som kan tilgås ved at koble Ba-
seIO-boardet til ethernet. I specialet er forsøgt at udvide denne webserver, så den i en webbrowser kan 
vise frekvensen af det målte signal. 
Løsningen er lavet ved at implementere en realtidstråd, der periodisk måler frekvensen. I UML ser løs-
ningen ud som på figur 35. 
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Figur 35: Udbygning af webserver 

 
Den periodiske tråd, FreqCounter_hw, måler frekvensen vha. VHDL-modulet. Når webserverens web-
side vises, genereres en HTML-side vha. Html-klassen. Herfra læses den public static cnt-variabel i 
FreqCounter_hw-klassen og vises på hjemmesiden. 
Figur 36 viser sekvensdiagrammet for frekvenstælleren i forbindelse med webserveren. 
 

 
Figur 36: Sekvensdiagram for frekvenstæller i webserver 

 
Tråden FreqCounter_hw kører i en while(true)-løkke, hvor den sætter VHDL-frekvenstælleren i gang, 
sover 1 sekund og læser frekvenstælleren. På vilkårlige tidspunkter kan der genereres en HTML-side ud 
fra den sidst målte frekvens. Dette sker ved, at setText-metoden kaldes på Html-klassen, hvilket bliver 
kaldt fra TcpIp-klassen, når en webbrowser viser webserverens hjemmeside. 
FreqCounter_hw-klassen vises i kodeeksempel 41. 
 
 
 



Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende JOP 

Jan Egberg Lauritzen og Mads Pedersen  Side 96 af 131 

package ejip; 
import com.jopdesign.sys.*; 
import joprt.*; 
class FreqCounter_hw extends RtThread { 
 public static int cnt = 0; 
 private int tmp = 0; 
 public FreqCounter_hw() { 
  super(1, 2000000); // Priority 1, Period 2 sec 
 }  
 public void run() { 
  cnt = 0; 
  while(true) { 
   tmp = 0;    
   Native.wr(1, Const.IO_RESET_COUNT);   // Reset counter 
   RtThread.sleepMs(1000);               // Wait 1 sec 
   tmp = Native.rd(Const.IO_READ_COUNT); // Read counter 
   cnt = tmp;    
   waitForNextPeriod(); 
  } 
 } 
} 

Kodeeksempel 41: Klassen FreqCounter_hw 

7.4 Sammenfatning 
I dette kapitel er realtidsegenskaber på JOP blevet testet. Vha. et større praktisk eksempel blev mulighe-
derne for vha. HW/SW co-design i praksis gennemgået. Resultatet blev en løsning, der kan køre helt 
parallelt med processoren og som kun skal arbejde, når frekvenstælleren skal startes og aflæses. Som et 
forsøg blev frekvenstælleren implementeret i en webserver. 
Eksemplet viser endvidere, hvordan JOP’s realtidsprofil kan bruges i et praktisk eksempel. Her viser det 
sig, at den er forudsigelig og nem at lære for Java-programmører. Dog skal man være opmærksom på 
den række begrænsninger, der blev omtalt nærmere i afsnit 5.3.3.6. De vigtigste begrænsninger, som 
man skal være opmærksom på under udvikling, er opdelingen i initialiserings- og missionsfaserne samt 
den manglende garbage collection, hvorved man skal undgå at oprette objekter i missionsfasen. 
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8 Diskussion og perspektivering 
8.1 Indledning 
I dette kapitel diskuteres, hvad vi i specialet er kommet frem til af resultater i forbindelse med evalue-
ringen af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende ”Java Optimized 
Processor” (JOP). Kapitlet slutter af med en opsummering af fordele og ulemper ved at bruge JOP. 

8.2 JOP som baggrund for et speciale 
JOP er resultatet af en ph.d.-afhandling, med de ulemper og fordele, der er ved det. Af klare fordele har 
været, at al kildekode er frit tilgængeligt, der har været et diskussionsforum, hvor man har kunnet finde 
hjælp, samt at udvikleren selv (Martin Schoeberl) har været behjælpelig med besvarelse af specifikke 
spørgsmål. Af ulemper har været, at der ikke er en organisation eller et firma, der står inde for kvaliteten 
af og ansvaret for produktet. Det vil uvægerligt betyde, at alting ikke er dokumenteret og afprøvet, som 
man nogle gange kunne ønske sig. Fordelen har på samme måde været, at nyudviklinger hurtigere er 
lagt ud til offentligheden, end hvis det i et firma først skulle igennem en test- og godkendelsesfase. 
I specialet har der specifikt manglet dokumentation for, hvorledes man foretager HW/SW co-design i 
praksis. Det er i ph.d.-afhandlingen beskrevet, hvorledes man kan få nytte af optimeringen, men ikke 
hvordan den kan foretages. Dette har derfor været et emne for flere undersøgelser i starten af specialet. 
Ligeledes har kildekode (det være sig både Java, JOP-mikrokode og VHDL-kode) ikke været dokumen-
teret i ret udstrakt grad. Dette har betydet, at man er nødt til at gå ned i hver eneste detalje for at få over-
blik over, hvad et givent modul foretager sig. Resultatet af disse undersøgelser er dokumenteret i afsnit 
5.2. 

8.3 JOP til realtidssystemer 
JOP har 2 klare fordele frem for traditionel udvikling på en dedikeret processor: 

1. Højniveau programmeringssprog 
2. Fleksibel hardware 

JOP opfylder kravet om forudsigelighed vha. en simpel arkitektur, hvor det i alle led er trivielt at konsta-
tere, hvorfor ting virker, og hvor lang tid de bruger på det. 
I afsnit 5.2 blev JOP-arkitekturen undersøgt. Ud fra denne undersøgelse konkluderedes, at JOP som pro-
cessor er deterministisk, idet alle bytekoder har konstant eksekveringstid og dermed forudsigelige. Dette 
er et krav for at kunne garantere, at eksekveringstider overholdes. 
I afsnit 2.3 påpegedes, at specialet skulle evaluere JOP op imod hård realtid. Ud fra specialets resultat 
konkluderes, at JOP er pålideligt til hårde realtidsapplikationer, idet WCET for alle operationer kan be-
regnes. 
Det er naturligvis et argument, at frihed til at ændre alt er en god ting, men samtidig stiller det krav til 
udvikleren. Som udvikler kan man drage fordel af at kende til, hvorledes Java-kode oversættes til Java-
bytekode, således at Java-bytekoden eksekveres hurtigst muligt. Eksempelvis tager a=a+1 4 cycles, 
hvor a++ tager 11 cycles (jf. afsnit 6.3.2). Bestemte måder at programmere på kan resultere i hurtigere 
eksekvering. Reelt betyder det, at man skal have indblik i oversættelse til Java-bytekode og eksekve-
ringstid af disse for at få mest ud af JOP. 
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke problemer man afhjælper ved at udvikle i Java. Man får et objekt-
orienteret sprog med visse begrænsninger, der afvikles forudsigeligt. Men at udvikle og teste realtidssy-
stemer har stadig de traditionelle udfordringer, som eksempelvis skeduleringsanalyser. 
Med traditionel realtidsudvikling har det været en kendt teknik at bruge dedikerede kredse til at udføre 
begrænsede områder af ens applikation, ofte som bindeled mellem hardware og processor. Typiske ek-
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sempler på dette er filtrering samt buskommunikation. Man benytter disse dedikerede kredse, idet det 
reelt er umuligt at implementere den direkte hardwarekommunikation i software. Derfor kommer de ty-
piske krav til realtid fra disse kredse. På JOP er det muligt at implementere denne hardware direkte på 
FPGA-kredsen. Det giver udvikleren magt til at implementere VHDL-modulet på den måde, der er 
bedst for software-løsningen. 

Fleksibilitet ved JOP 
En vigtig del af JOP er den åbne platform i form af FPGA’en. Ved at have indblik i den konkrete imple-
mentation af kernen er det meget nemmere at overbevise sig selv om, hvorfor ting virker og hvor lang 
tid det vil tage. 
På proprietære platforme er man ofte begrænset af den dokumentation, der følger med processoren. Hvis 
denne viser sig mangelfuld eller fejlagtig, er man endt i en blindgyde. 
Eksempelvis beskrives i [Schoeberl2005a, s. 135], at der i JOP er unikke prioriteter på alle tråde. Der 
står intet om, hvad der sker, hvis man tildeler 2 tråde den samme prioritet, eller om det overhovedet er 
lovligt. Uden adgang til kildekoden ville man være tvunget til blackbox-forsøg eller få svar fra produ-
centen (Martin Schoeberl) ved denne type problemer. 
Som udvikler får man mulighed for at udvikle direkte i hardware. Vi har fået præsenteret et konkret ek-
sempel på dette i et interview med Anders Skouboe Jensen fra Terma14. Terma har udviklet en FPGA-
løsning, der er i stand til at køre Linux-operativsystemet med en JVM. Formålet er at bruge denne 
FPGA som controller til en radar. Den er udviklet ud fra princippet om, at al realtidskode implemente-
res direkte i VHDL, og software til styring, præsentation og kommunikation implementeres i Java. 
Den Java-JVM, som Terma bruger, har ikke realtidsegenskaber og derfor er der ikke implementeret re-
altidssoftware i Java. Det essentielle i Terma’s realtidssoftware er at overholde deadlines meget præcist. 
Dette er meget nemt at garantere ved at eksekvere sin realtidsfunktionalitet direkte på klokken, som det 
er tilfældet med VHDL. 

8.4  Java til indlejrede realtidssystemer 
Som nævnt i kapitel 3 har Java som programmeringssprog nogle umiddelbare fordele i form af at være 
objektorienteret, pakke lavniveau-detaljer pænt ind samt tilbyde et rigt standard-bibliotek. Ikke alle 
egenskaber ved Java er gavnlige til realtidssystemer, idet disse er udeterministiske. 
For at kunne bruge Java til realtidskritiske systemer er man nødt til enten at lave platformen om, så det 
er muligt at udføre realtidsapplikationer (som man har gjort med Real-Time Specification for Java, 
RTSJ) eller indføre en række restriktioner på sproget, så applikationerne bliver deterministiske (som 
Schoeberls realtidsprofil). 
I afsnit 5.3 blev Schoeberls implementation af JOP’s realtidsprofil undersøgt. Denne blev i afsnit 5.3.4 
sammenlignet med Ravenscar-Java og i afsnit 5.3.6 sammenlignet med RTSJ. 
På baggrund af disse undersøgelser viste det sig, at det er muligt at lave realtidskritiske applikationer 
skrevet i Java. Til dette kræves en deterministisk platform som f.eks. JOP. 
Den essentielle forskel mellem JOP og RTSJ er, at hvor man i RTSJ forsøger at generalisere hardwaren 
på en måde, der gør, at udvikleren bliver uafhængig, forsøger JOP at ændre Java-platformen, således at 
udvikleren får kontrol over denne specifikke hardwareplatform. 

8.5 Anbefaling af JOP 
Et centralt spørgsmål, man må stille sig: Kan platformen anbefales til indlejrede realtidssystemer? 
JOP pålægger udvikleren en række begrænsninger (f.eks. i realtidsprofilen). Disse kan virke store og 
vidtrækkende, men som udvikler er det nemt og hurtigt at forstå disse, da de er klart defineret. Derfor er 
det forholdsvis simpelt at udvikle til JOP-platformen. 
                                                   
14 http://www.terma.dk 
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Udvikling til JOP ligger meget tæt op af den underlæggende hardware, hvilket gør, at co-design i hard-
ware kan gøres forholdsvis let, hvis man har indblik i arkitekturen. 
Ulempen ved disse begrænsninger ligger hovedsaligt i, at man ikke kan flytte eksisterende kode over på 
JOP, da den sandsynligvis ikke overholder disse regler. 
Hardware-prisen er også en faktor. En FPGA koster mere end en dedikeret processor at producere og 
derfor er det ikke realistisk, at en FPGA er økonomisk konkurrencedygtig i forbindelse med massepro-
ducerede produkter. JOP’s marked ligger mere i produkter, hvor hardware-prisen udgør en lille pris i 
forhold til udviklingsprisen, eller hvor rekonfigurerbarheden af FPGA’en er essentiel. Et godt eksempel 
på dette er Termas radar-controller, som nævnt tidligere i dette kapitel. Den FPGA, der benyttes i deres 
system, koster omkring 20.000 kr., hvilket er væsentligt dyrere end en standard CPU ved samme hastig-
hed. 
For at udnytte alle egenskaber i JOP er det nødvendigt med kendskab til VHDL og FPGA, samt kompi-
leringsprocessen fra Java til bytekode. Dette kan medføre en stejl indlæringskurve ved brug af JOP, hvis 
man vil bruge disse egenskaber. 

8.5.1 Opsummering af fordele og ulemper 

Fordele 
• Fleksibilitet: 

FPGA-platformen tilbyder en unik fleksibilitet, da man efter release af et system kan ændre i 
hardwaren ved at ændre i eksisterende eller lave nye VHDL-moduler. 

• HW/SW co-design: 
FPGA-platformen kan udnyttes ved at flytte udvalgt kode til hardware. Dette er undersøgt i ka-
pitel 6. 

• Højere udviklingsproduktivitet: 
Fordelen ved at benytte Java som et højniveau-programmeringssprog er, at udviklingsprodukti-
viteten kan højnes, da man hurtigere kan lave korrekt og struktureret kode. 

• Sikkerhed og API: 
Som programmeringssprog tilbyder Java en række egenskaber i form af eksempelvis typesik-
kerhed, så mange fejl i traditionelle programmeringssprog undgås. Derudover har Java et rigt 
standard-bibliotek, som kan udnyttes til at give letlæselige og strukturerede programmer. 

• Platformsuafhængighed: 
Java er som udgangspunkt et fortolkningssprog. Det gør, at Java-kode kan flyttes mellem for-
skellige platforme. Her skal dog bemærkes, at Schoeberls realtidsprofil lægger en række restrik-
tioner på Java-sproget. 

Ulemper 
• Højere krav til hardware: 

JOP er ikke designet til en lille dedikeret mikroprocessor, men kræver en FPGA, som er et kom-
plekst digitalt kredsløb. 

• Pris på hardware: 
En FPGA er i stykpris noget højere end masseproducerede dedikerede mikroprocessorer. 
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• Kendskab til VHDL: 
For at udnytte muligheden for co-design kræves kendskab til VHDL-sproget for at implementere 
moduler direkte i FPGA’en. 

• Kendskab til platform og restriktioner: 
For at implementere optimale realtidsprogrammer til JOP kræves kendskab til platformen og de 
restriktioner, som Schoeberls realtidsprofil lægger på Java (f.eks. ingen garbage collector, og 
ingen dynamic classloading). 

8.5.2 Resultat af anbefaling 
Ud fra dette speciale konkluderes, at Java kombineret med JOP er særdeles interessant og brugbart til 
indlejrede realtidssystemer. Den primære fordel er fleksibiliteten ved FPGA-platformen sammenholdt 
med fordelene ved at benytte Java som højniveau programmeringssprog. For at udnytte disse fordele 
kræves dog kendskab dels til JOP-platformen for at lave optimale realtidsprogrammer og dels til VHDL 
for at udnytte muligheden for co-design. 
På baggrund af industriens stigende interesse for og brug af FPGA opbygges i mange virksomheder stor 
viden om FPGA og VHDL, som kan udnyttes i forbindelse med JOP. 
Set i forhold til traditionel udvikling til indlejrede realtidssystemer i C++ er der en række klare fordele. 
Dog skal man være opmærksom på, at der lægges nogle nye constraints på udviklingen, men blot man 
kender disse, kan Java med fordel benyttes til udvikling af indlejrede realtidssystemer. 
Slutteligt skal man dog være opmærksom på, at JOP stadig er et forskningsprojekt. Der kan stadig være 
fejl, som skal rettes, eller forhold som f.eks. mangel på interrupt-håndtering og implementation af Ra-
venscar-Java, der gør, at JOP endnu ikke er modent til komplekse og afgørende industriprojekter. I og 
med at kildekoden til JOP er frit tilgængeligt kan man dog selv vælge at udbygge JOP-
implementationen til ens eget formål. 
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9 Fremtidigt arbejde 
9.1 Indledning 
Målet med dette kapitel er at beskrive, dels hvad vi kunne have arbejdet videre med og dels hvad andre 
kan arbejde videre med. Her tænkes specifikt på, hvilke områder ved JOP, der kan undersøges, forbed-
res eller udbygges og tilføjes. 

9.2 Differentierede interrupt-typer 
Som beskrevet i afsnit 5.3.3.4 er der kun én type interrupt implementeret på JOP. Interrupts kan have 
mange forskellige årsager, men på JOP forventes hensigten altid at være at starte en skedulering. Ud fra 
idéen om, at interrupts kun bruges til skedulering, bruges en teknik til at ignorere interrupts som en må-
de at undgå skedulering. 
Hvis interrupts skal bruges til andet, vil det være hensigtsmæssigt at udbygge JOP, således at man er i 
stand til at håndtere hardware-events på en generel måde. Der er flere forskellige metoder til dette: 

1. Dedikeret hardware-modul 
2. Udvidelse af den custom sys_int Java-bytekode, så der videregives information om og kilden til 

interruptet 
3. Mulighed for dedikerede software-handlers 

Det bliver desuden nødvendigt at tage stilling til, hvorledes håndtering af interrupts skal foretages. 

9.3 Parallelle JOP-processorer på samme FPGA 
Der er teknisk set ingen forhindringer i at lægge flere JOP-implementationer på samme FPGA-kreds. 
For at dette kan realiseres, skal flere forhold undersøges: 

o Det skal undersøges, om det er muligt at dele hardware mellem de forskellige processorer. 
o Mulighederne for samarbejde mellem de forskellige processorer skal undersøges og der skal 

formuleres en generel måde at opnå pålidelig kommunikation mellem kernerne. 
o Det skal undersøges, om det er muligt at dele et program ud på flere pipelines, med mulighed for 

synkronisering. 
På FGPA-niveau skal der laves mulighed for effektiv adgang til fælles hukommelsesområde. Der skal 
findes en løsning, der tager højde for, at FPGA’en tillader, at flere VHDL-processer tilgår den samme 
hukommelse. 
Der kan desuden overvejes, hvorledes realtidssystemer skal designes for at kunne drage nytte af flere 
parallelle kerner. En oplagt systemarkitektur vil være at køre realtid i én kerne og kontrol-software i en 
anden. Dette er muligt med aJile-processoren, som indeholder 2 JVM’er (som omtalt i afsnit 1.8) Med 
en sådan arkitektur vil det være en fordel med mulighed for prioritering mellem kernerne for at sikre 
konstant tilgangstid til delte ressourcer. 

9.4 Værktøj til tidsudregninger 
JOP giver mulighed for forudsigelig eksekvering af Java-bytekode. For at dette kan udnyttes til udvik-
ling af realtidsapplikationer er det nødvendigt med et værktøj, der er i stand til at lave en beregning på 
WCET for et givent stykke kode, hvorover der er krav om realtidsunderstøttelse. 
Et API som BCEL (nævnt i afsnit 5.4.3) kunne bruges til at finde Java-bytekoder og finde tilsvarende 
cycles for disse. Der skal tages højde for, hvorledes cachen er opbygget på JOP, for at kunne lave denne 
beregning. 
Dette værktøj kunne udbygges til at blive et komplet profileringsværktøj til JOP, som vil kunne give 
udvikleren indblik i, om deadlines overholdes. 
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9.5 Udbygning af realtidsprofil 
Den realtidsprofil (API), der benyttes på JOP, er yderst sparsom, og håndterer kun det mest basale for at 
kunne afvikle Java til indlejrede realtidssystemer. Som omtalt i afsnit 5.3 er dette helt bevidst for at have 
en simpel og forudsigelig platform. 
En fremtidig mulighed vil være udvikling af et modulært API, som vil kunne hjælpe i udviklingen af 
realtidssoftware.  
En anden vinkel kunne være at udvikle en række VHDL-moduler med et tilhørende software-API. Et 
eksempel kunne være at implementere en seriel bus som CAN. Kommunikation via denne bus kræver, 
at der konstant lyttes på kablet. Hvis det skulle ske i software, ville det kræves, at tråden har processor-
kraften meget ofte. Derfor kræver CAN reelt en hardware-implementation til at håndtere transmission 
og fejldetektering. 
Der findes mange lignende teknologier, der reelt er umulige at implementere i software alene og derfor 
kræver hardware-håndtering. Af den grund vil en generel metode til at udbygge JOP være interessant. 
Forskning inden for dette område er startet. Som omtalt i afsnit 6.4.2 arbejdes der med at kunne genere-
re en specialiseret realtidsapplikation ud fra en højniveau-specifikation i Java. 

9.6 Udbygning af Ravenscar-implementationen 
Som nævnt i afsnit 5.3.4 er Schoeberls implementation af profilen Ravenscar-Java mangelfuld. Kun 
klasserne til periodiske tråde er reelt implementeret. Ravenscar-Java er for mange udviklere inden for 
realtids-Java en kendt profil og det er derfor relevant at kunne benytte profilen på JOP. Et projekt i at 
færdiggøre implementation af Ravenscar-Java vil derfor være nyttigt. 
Hans Søndergaard15 fra Vitus Bering16 er i gang med at implementere Ravenscar-Java oven på aJile-
platformen. I den forbindelse har der været korrespondance med Martin Schoeberl. Planen er, at Schoe-
berl i den kommende tid vil videreudvikle sin implementation af Ravenscar-Java. 

9.7 Tests af realtidsforudsigelighed ved praktiske eksperi-
menter 

Dette speciale inkluderer en række proof of concept-eksperimenter. Det kunne være relevant at undersø-
ge, hvorledes JOP opfører sig i forbindelse med større og mere komplekse realtidssystemer. 
Et interessant eksperiment kunne tage udgangspunkt i et konkret problem med konkrete realtidskrav. 
I arbejdet med JOP er det blevet tydeligt, at antallet af udbygningsmuligheder er begrænset på nogle 
områder, men samtidig er det svært klart at se, hvilken indvirkning dette har på konkrete systemer. 
De problematiske områder gælder især: 

• Antallet af I/O-adresser i Const-klassen er 4 bit (dvs. 16 muligheder), hvor mange er brugt (se et 
eksempel på oprettelsen af en nye I/O-adresse til frekvenstælleren i afsnit 7.3.4). 

• Antallet af pladser til nye JOP-mikrokoder i bestemte kategorier er yderst begrænset. I 
Appendiks B findes en oversigt over JOP-mikrokoder. Heraf ses, at mange af kategorierne er 
fyldt op. 

• Stakken er låst til 128 pladser á 32 bit uden kontrol af overflow. 
Det er ikke åbenlyst, hvilke problemer dette introducerer i større realtidssystemer og derfor vil en analy-
se af dette være nyttig. 

                                                   
15 http://it-ingenior.vitusbering.dk/hso 
16 http://www.cs.aau.dk/ravenscar/ 
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10 Konklusion 
Målet med dette speciale har været (jf. afsnit 1.4): 
 

Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende ”Java 
Optimized Processor” (JOP). Dette opnås ved at evaluere JOP som platform for et indlejret real-
tidssystem. Herunder undersøges FPGA og VHDL, Java til realtidssystemer, JOP’s arkitektur, og 
realtidsprofil samt denne set i forhold til RTSJ [RTSJ] og Ravenscar-Java [Kwon2002]. Desuden 
undersøges, hvordan FPGA’ens fleksibilitet kan udnyttes til realtidskritiske applikationer ved 
hardware/software co-design. 

 
I specialet skulle målet opfyldes ved at besvare følgende hovedspørgsmål: 
 

Hvor anvendelig er Java som programmeringssprog til indlejrede realtidssystemer? 
og 

Hvor anvendelig er JOP til indlejrede realtidssystemer? 
 
 
FPGA-platformen og VHDL-sproget er undersøgt for at evaluere JOP’s tekniske platform. 
 
I specialet er anvendeligheden af programmeringssproget Java til indlejrede realtidssystemer undersøgt 
ved dels teoretiske overvejelser samt praktiske implementationer. Det har vist sig, at Java er anvendelig 
til hårde realtidssystemer, når der benyttes en deterministisk platform som JOP. Til hardwarenære real-
tidskritiske applikationer har det vist sig i mange tilfælde nødvendigt at implementere udvalgte dele på 
et lavere implementationsniveau end Java. Dette er muligt på denne platform. 
 
JOP’s processorarkitektur er undersøgt for at fastslå anvendeligheden af JOP til realtidssystemer. Som 
vist, er JOP implementeret som en stak-processor med en kort pipeline. Ud fra en undersøgelse af pro-
cessor-pipeline, JOP-mikrokode, stak og cache konkluderes derfor, at JOP som processor er simpelt og 
overskueligt implementeret. Herved er det muligt at opstille garantier for eksekveringen af applikationer 
med hårde realtidskrav, da der er 100% forudsigelighed. 
 
Udvikleren af JOP, Martin Schoeberl, har indført en række restriktioner på Java-sproget i sin realtids-
profil. Disse begrænsninger har vist sig at være tilstrækkelige til at kunne garantere forudsigelig ekse-
kvering af Java-bytekoder og dermed opnåelse af realtid. Ændringen af Java-platformen medfører, at 
udvikling til JOP bliver platformsspecifik og derfor ikke nødvendigvis portabel. 
Schoeberls realtidsprofil er inspireret af Ravenscar-Java. Undersøgelsen af realtidsprofilen viste, at der 
er tale om en begrænset realtidsprofil i forhold til Ravenscar-Java. Realtidsprofilen er desuden blevet 
sammenlignet med Real-Time Specification for Java (RTSJ). JOP-profilen har vist sig med fuldt over-
læg at afskære mange af elementerne i den store og komplekse RTSJ-løsning. Det gør profilen egnet til 
små indlejrede realtidssystemer, hvor man ikke har brug for de komplekse løsninger, som RTSJ tilbyder. 
Implementationen af Ravenscar-Java oven på JOP-profilen har vist sig at være mangelfuld, hvor kun de 
vigtigste klasser til periodiske tråde er implementeret. 
 
Det har vist sig muligt at designe realtidssystemer vha. en 2-delt arkitektur, hvor man arbejder på både 
hardware- og software-niveau. Dette har vist sig at medføre en meget præcis og hurtig eksekveringstid. 
Det har vist sig, at det er muligt at udvide hardware-platformen ved at udnytte FPGA-platformens flek-
sibiliteten. Dette er muligt på alle niveauerne Java-bytekode, JOP-mikrokode og VHDL-kode. 
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Praktiske tests og teoretisk analyse har vist, at periodiske tråde udføres præcist og forudsigeligt. 
 
På baggrund af disse konklusioner besvares hovedspørgsmålene: 
 

Hvor anvendelig er Java som programmeringssprog til indlejrede realtidssystemer? 
 
Java er som programmeringssprog anvendeligt til indlejrede realtidssystemer. Der kræves blot en deter-
ministisk platform som JOP. Det har vist sig nødvendigt at indføre en række restriktioner på Java-
sproget for at gøre det forudsigeligt til hårde realtidssystemer. Ligeledes har det vist sig nødvendigt at 
supplere Java-sproget med et hardwarenært niveau i forbindelse med f.eks. I/O-operationer og buskom-
munikation. 
 

Hvor anvendelig er JOP til indlejrede realtidssystemer? 
 
Til små indlejrede realtidssystemer er JOP anvendelig. JOP tilbyder en deterministisk platform, der ef-
fektivt kan eksekvere Java-bytekode direkte i hardware. Fleksibiliteten af FPGA-platformen kan JOP 
udnytte til hardwarenære systemer, hvor der er krav om hård realtid. Det har vist sig muligt at benytte 
HW/SW co-design, hvorved programdele kan implementeres i hardware. Vha. dette er vist, at perfor-
mance kan optimeres uden at påvirke pålideligheden af platformen. JOP’s arkitektur har vist sig at være 
velegnet til udvidelse med applikatitionsspecifikke moduler samt til at kommunikere med disse på ap-
plikationsnivaeu. Det har dog vist sig at kræve kendskab til FPGA-platformen, VHDL-sproget og pro-
cessorarkitekturen for at kunne udnytte disse optimeringsmuligheder. 
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12 Appendiks A 
Uddrag af JOP-VHDL 
 
Nedenstående VHDL-kode findes i filen top/jopcyc.vhd. 
Uddraget viser det såkaldte top-design, dvs. hvor alle de underlæggende komponenter (component) in-
kluderes og sammensættes. 
 

... 
entity jop is 
... 
port ( 
 clk  : in std_logic; 
-- 
-- serial interface 
-- 
 ser_txd  : out std_logic; 
 ser_rxd  : in std_logic; 
 ser_ncts  : in std_logic; 
 ser_nrts  : out std_logic; 
... 
); 
end jop; 
 
architecture rtl of jop is 
... 
component core is 
generic(jpc_width : integer);   -- address bits of java bytecode pc 
port ( 
 clk, reset : in std_logic; 
 
-- memio connection 
 
 bsy  : in std_logic; 
 din  : in std_logic_vector(31 downto 0); 
 ext_addr : out std_logic_vector(exta_width-1 downto 0); 
 rd, wr  : out std_logic; 
 
-- jbc connections 
 
 jbc_addr : out std_logic_vector(jpc_width-1 downto 0); 
 jbc_data : in std_logic_vector(7 downto 0); 
... 
); 
end component; 
 
component extension is 
generic (exta_width : integer); 
port ( 
 clk, reset : in std_logic; 
 
-- core interface 
 
 ain  : in std_logic_vector(31 downto 0);  -- from stack 
 bin  : in std_logic_vector(31 downto 0);  -- from stack 
 ext_addr : in std_logic_vector(exta_width-1 downto 0); 
 rd, wr  : in std_logic; 
 bsy  : out std_logic; 
 dout  : out std_logic_vector(31 downto 0);        -- to stack 
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-- mem interface 
 
 mem_rd  : out std_logic; 
 mem_wr  : out std_logic; 
 mem_addr_wr : out std_logic; 
 mem_bc_rd : out std_logic; 
 mem_data : in std_logic_vector(31 downto 0); -- output of memory module 
 mem_bcstart : in std_logic_vector(31 downto 0); -- start of method in bc cache 
 mem_bsy : in std_logic; 
  
-- io interface 
 
 io_rd  : out std_logic; 
 io_wr  : out std_logic; 
 io_addr_wr : out std_logic; 
 io_data : in std_logic_vector(31 downto 0); -- output of io module 
 
); 
end component; 
 
... 
 
end rtl; 
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13 Appendiks B 
JOP-mikrokoder 
 
JOP-mikrokoderne er her vist kategoriseret. Kategorierne er lavet ud fra bitmønstrene. 
Med fed er vist de 3 nye JOP-mikrokoder, der er lavet i dette speciale. 
 

Kategori Operation Opcode Funktion 
pop 00000000 Pop the top operand stack value 
and 00000001 Boolean AND int 
or 00000010 Boolean OR int 
xor 00000011 Boolean XOR int 
add 00000100 Add in 

'pop' instructions 

sub 00000101 Subtract int 
stioa 00001000 Store IO address 
stiod 00001001 Store IO data 
stmra 00001010 Store memory read address 
stmwa 00001011 Store memory write address 
stmwd 00001100 Store memory write data 
stmul 00001101 Multiply int 
stfib 00001110 Speciale: Start Fibonacci 

'direct' IO 3 bits 

stbcrd 00001111 Start bytecode read 
st<n> 000100nn Store 32-bit word into local variable 
st 00010101 Store 32-bit word into local variable 
stvp 00011000 Store variable pointer 
stjpc 00011001 Store Java program counter 

st (vp) 3 bits 

stsp 00011011 Store stack pointer 
ushr 00011100 Logical shift rigth int 
shl 00011101 Shift left int shift 
shr 00011110 Arithmetic shift rigth int 
stm 001nnnnn Store in local memory 
bz 010nnnnn Branch if value is zero 5 bits 
bnz 011nnnnn Branch if value is not zero 
nop 10000000 Do nothing 
wait 10000001 Wait for memory completion 
jbr 10000010 Conditional bytecode branch and goto 

'no sp change' instructions 

add1 10000110 Speciale: Adder 1 til TOS 
ldm 101nnnnn Load from local memory 5 bits 
ldi 110nnnnn Load from local memory 
ldiod 11100001 Load IO data 
ldmrd 11100010 Load memory read data 
ldmul 11100101 Load multiplier result 
ldfib 11100110 Speciale: Load Fibonacci 

'direct' IO 3 bits 

ldbcstart 11100111 Load method start 
ld (vp) 3 bits ld<n> 111010nn Load 32-bit word from local variable 



Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende JOP 

Jan Egberg Lauritzen og Mads Pedersen  Side 114 af 131 

ld 11101101 Load 32-bit word from local variable 
ldsp 11110000 Load stack pointer 
ldvp 11110001 Load variable pointer 2 bits 
ldjpc 11110010 Load Java program counter 
ld_opd 8u 11110100 Load 8-bit bytecode operand unsigned 
ld_opd_8s 11110101 Load 8-bit bytecode operand signed 
ld_opd_16u 11110110 Load 16-bit bytecode operand un-

signed 
ld opd 2 bits 

ld_opd_16s 11110111 Load 16-bit bytecode operand signed 
 dup 11111000 Duplicate the top operand stack value 
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14 Appendiks C 
Java-bytekoder og deres cycles 
 
Følgende tabeller er taget fra [Schoeberl2005a, Appendix D]. 
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15 Appendiks D 
Fibonacci-algoritme i JOP-mikrokode 
 

speciale_fibonacci_mc: 
   stm a       // Gem n (register a er "i") 
   ldm a       // ... 
   nop         // Vent på grund af pipeline delay 
   bz fib_0    // Håndter hvis n=0 
   ldm a       // Håndter hvis n=1 
   ldi 1       // ... 
   sub         // ... 
   nop         // ... 
   bz fib_1    // ...     
   ldm a       // a - 1 
   ldi 1       // ... 
   sub         // ... 
   stm a       // ... 
   ldi 0       // b = 0 (register b er "f1") 
   stm b       // ... 
   ldi 1       // c = 1 (register c er "f2") 
   stm c       // ... 
fib_loop:                   // Fibonacci-løkken 
   ldm b       // Adder de to seneste 
   ldm c       // ... 
   add         // ... (resultatet ligger på stakken) 
   ldm c       // ... 
   stm b       // Gem i b (forrige) 
   stm c       // Gem i c (resultatet) 
   ldm a       // a = a - 1 
   ldi 1       // ... 
   sub         // ... 
   stm a       // ... 
   ldm a       // ... 
   nop         // Vent pga. pipeline delay 
   bnz fib_loop// Hvis a<>0, kør løkken igen 
   ldm c       // Færdig => Hent resultat i c 
   nop         // Vent lidt tid... 
   nop nxt     // ... 
fib_0: 
   ldi 0       // Hvis n=0 => fib=0 
   nop nxt     // ... 
fib_1: 
   ldi 1       // Hvis n=1 => fib=1 
   nop nxt     // ... 
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16 Appendiks E 
Ravenscar-Java 
 

 
[Wellings2004] 
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17 Appendiks F 
Pakken com.jopdesign.sys - Hjælpeklasser 
 

 
Figur 37: com.jopdesign.sys-pakken 

 
Figur 37 viser pakken com.jopdesign.sys. Her findes hjælpeklasser, som man som applikationsudvikler 
normalt ikke har brug for selv at kalde. Dette er f.eks. JOP’s opstartsfunktionalitet i Startup-klassen, 
som kalder applikationens main()-metode. 
GC-klassen indeholder den test-garbage collector, som Schoeberl har lavet og som er beskrevet i afsnit 
5.3.3.3.  JVMHelp-klassen bruges f.eks. i forbindelse med skedulering, når interrupt()-metoden kaldes 
fra JOP-mikrokoden (som set i afsnit 5.3.3.4). 
Native-klassen bruges, når bytekode-instruktionssættet skal udvides. Dette er temaet i kapitel 6. 
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Pakken java – Udvalg af Java’s standardbibliotek 
 

 
Figur 38: JOP’s ”JDK”, dvs. standard-pakker 

 
Figur 38 viser pakken java. Her findes de minimale implemementationer af standard-pakkerne java.io, 
java.lang (Exception, String mv.) og java.util (Date og Vector). 
Det er kun de allervigtigste klasser, der er implementeret i forhold til standard-Java (J2SE). 

Pakken javax.realtime – Tidsangivelser med høj præcision 
 

 
Figur 39: javax-pakken 

 
Figur 39 viser pakken javax.realtime. Her findes funktionalitet til at angive absolut og relativ tid, som 
bl.a. bruges til at angive periodelængde, når man opretter en instans af RtThread. 
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Pakken joprt – JOP’s realtidstråde 
 

 
Figur 40: joprt-pakken 

 
Figur 40 viser pakken joprt, hvor klasserne til periodiske og sporadiske realtidstråde (RtThread samt 
SwEvent og HwEvent) forefindes. Klasserne er forklaret nærmere i afsnit 5.3.3.2. 
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Pakken ravenscar – Schoeberls implementation af Ravenscar-Java 
 

 
Figur 41: ravenscar-pakken 

 
Figur 41 viser pakken ravenscar. Her findes Schoeberls implementation af Ravenscar-Java ovenpå 
JOP’s profil. Se endvidere afsnit 5.3.4. 
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Pakken ejip – Netværkskommunikation, minimal TCP/IP-stak 
 

 
Figur 42: ejip-pakken 

 
Figur 42 viser pakken ejip, som indeholder funktionaliteten til netværkskommunikation på JOP. Der er 
tale om en minimal implementation af en TCP/IP-stak. Se endvidere afsnit 5.3.3.7. 
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Pakken util – Hjælpeklasser, bl.a. til debug 
 

 
Figur 43: util-pakken 

 
Figur 43 viser pakken util, hvor der forefindes hjælpeklasser, f.eks. en timer og klasser til debug. 
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18 Appendiks G 
Den medfølgende CD 
 
På CD’en findes en menu som en hjemmeside, som automatisk startes, når CD’en sættes i CD-drevet. 
Alternativt kan hjemmesiden findes under HTML/index.html. 
 
På CD’en findes følgende information i de nævnte foldere: 
 
Folder Indhold 
Artikler Refererede artikler 
Dok Specialerapporten 
JOP Den benyttede JOP-distribution 
Kode Udvidede filer (Java og JOP-mikrokode) 
Kode  Java Testprogrammer samt ændrede Java-filer 
Kode  VHDL Udvidede VHDL-filer 
Præsentationer Præsentationer af JOP brugt til Forum for Real-Time Java og studieinformation 

på IHA 
Værktøjer Benyttede værktøjer til JOP (Quartus, Cygwin, J2SE mv.) 
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