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RESUMO

O  trabalho  apresentado  tem  como  objetivo  expor  os  encaminhamentos  da 

implementação de um Sistema Operacional embarcado para Tempo Real (RTOS) baseado em 

eventos, o qual foi elaborado de forma a facilitar o desenvolvimento de impressoras térmicas 

por parte da divisão de mecânica fina da DIEBOLD-Procomp. Desta forma, o mesmo foi 

concebido com o intuito de agregar nativamente os componentes de software mais comuns a 

diferentes  modelos  de  impressoras  térmicas,  tais  como:  comunicação  entre  os  processos 

implementados, abstração do hardware existente e otimização do processamento. Ou seja, o 

RTOS, que será orientado a eventos, objetiva minimizar a utilização da CPU por processos 

ociosos e garantir uma boa modularização entre as tarefas.

Um estudo de caso será apresentado como forma de validação do RTOS. 

Palavras-Chave:  RTOS,  Sistema  Operacional  de  Tempo  Real  Orientado  a 

Eventos, Impressora Térmica, Event-Driven Programming.
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ABSTRACT

The present work aims to expose the development of an event-driven embedded Real-

Time Operating System (RTOS), which was conceived to ease the development of thermal 

printers by the fine mechanics division of DIEBOLD-Procomp. This RTOS was elaborated 

with the purpose of natively aggregating common software components to different models of 

thermal printers, such as: inter-process communication, hardware abstraction and processing 

optimization.  The goals expected for this RTOS are to reduce the CPU utilization by idle 

processes and to assure a good modularization between tasks. 

A Case Study will be presented as a way of validating the RTOS.

Key-Words:  RTOS,  Real-Time  Operating  System,  Thermal  Printer, Event-

Driven Programming.
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 1 INTRODUÇÃO

Sistemas  embarcados  têm exigido  cada  vez  mais  atenção  e  recursos  em sistemas 

operacionais,  principalmente  em  sistemas  críticos,  onde  restrições  temporais  podem 

comprometer todo o projeto. Este trabalho de graduação discute estes problemas e sugere o 

modelo de um Sistema Operacional de Tempo Real (RTOS) para um problema real. Neste 

sentido esta dissertação é dividida em capítulos, o introdutório aborda: o contexto no qual o 

projeto  se  insere,  seu  objetivo  e  a  motivação  que  culminou  no  desenvolvimento  de  um 

Trabalho  de  Graduação  referente  ao  desenvolvimento  de  um  kernel para  um  Sistema 

Operacional de Tempo Real Orientado a Eventos1. E ao final, apresentaremos a estruturação 

deste objeto de pesquisa.

 1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Empresas  atuantes  em um mesmo nicho de mercado disponibilizam,  normalmente, 

diversos modelos de seus produtos. Os fabricantes de impressoras e scanners, por exemplo, 

oferecem diferentes versões, com especificidades em seu funcionamento, para atrair públicos 

diferenciados  e  garantir  sua  permanência  no  mercado.  Esses  equipamentos,  controlados 

geralmente  por  sistemas  embarcados  -  ou  seja,  sistemas  envolvendo  componentes  de 

hardware  e  software dedicados àquela aplicação -, exigem muitas vezes requisitos críticos 

para seu desenvolvimento, como restrições temporais.

 Além disso, no que diz respeito ao desenvolvimento do software embarcado, alguns 

fatores primordiais devem ser abordados pelos engenheiros durante o período de definição e 

implementação do projeto. Além de uma documentação clara e objetiva, torna-se fundamental 

na minimização do custo – temporal e financeiro - da produção, bem como fornecer garantias 

de confiabilidade e de modularização do seu software.

Um projeto bem realizado deverá propiciar  um reuso máximo de componentes  de 

software entre os diversos modelos de produtos, reduzindo consideravelmente o custo e o 

período de desenvolvimento do um novo sistema embarcado.  A diminuição do retrabalho 

1 Interpretação  de  event-driven  programming,  paradigma  de  programação  em  que  o  fluxo  do  programa  é 
determinado pelo acontecimento de eventos,  como clique de mouse,  mensagens  de outros processos,  avisos 
gerados por sensores [1]. 
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auxilia diretamente na garantia de confiabilidade do sistema, visto que os módulos são mais 

freqüentemente postos à prova, nas diversas etapas de produção de diferentes produtos.

Dentre os componentes de software fundamentais no desenvolvimento de sistemas do 

tipo embarcado, estão os Sistemas Operacionais, os quais dependendo do equipamento podem 

ou não ser voltados para aplicação em Tempo Real.

Neste trabalho, a ênfase será dada a Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS). 

Apesar  de  existirem  várias  opções  de  RTOS  disponibilizadas  livremente  em  ambientes 

virtuais,  as licenças para sua utilização quase sempre vêm acompanhadas da exigência  da 

divulgação da origem deste sistema no manual do produto, além de outros problemas, como 

os relacionados à restrição da escala de produção, à existência de bugs ainda não resolvidos 

ou ainda à documentação insuficiente [7, 14, 16, 34]. 

Devido  à  disputa  mercadológica  e  à  importância  de  firmar  a  autoria  de  suas 

tecnologias, surge nas empresas a necessidade de desenvolvimento próprio de software, o que 

oportuniza a criação de sistemas moldados para a sua real perspectiva de uso e possibilita uma 

melhor customização do hardware envolvido.

 1.2 MOTIVAÇÃO

A complexidade dos sistemas embarcados  atuais,  tão amplamente disseminados na 

nossa sociedade,  e a necessidade da redução do  time to market para novos produtos,  faz 

crescer a necessidade de utilização de RTOS em praticamente todos os tipos de equipamentos.

Atualmente  existe  uma  grande  variedade  destes  Sistemas  Operacionais  de  Tempo 

Real, os quais buscam, de um modo geral, atender às necessidades de uma classe muito ampla 

de  produtos.  Esta  abordagem nem sempre  apresenta  bons  resultados,  uma  vez  que  acaba 

tornando os RTOS muito “grandes” e “pesados”, e por vezes pouco adaptados à aplicações 

mais especificas.

Deve-se observar,  também que o emprego  de um RTOS  on-the-shelf2 pode  exigir 

ainda  a  implementação  de  camadas  extra  de  software,  que  atuem  como  facilitadoras  do 

desenvolvimento das atividades de um sistema embarcado. 

2 “de prateleira”, aquele que está disponível no mercado. 
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A fim de reduzir a complexidade destes ajustes, um RTOS adotado deve ser adequado 

às necessidades específicas do problema a serem tratados, garantindo melhor gerenciamento 

de memória e eficiência no processamento das tarefas. 

No caso  específico  dos  RTOS voltados  ao  desenvolvimento  de  impressoras,  estes 

devem contar  com algumas  características  essenciais  que  contemplem as  particularidades 

destes equipamentos,  tais como a orientação a eventos e o controle da comunicação entre 

processos3.

Ao longo do período de setembro de 2007 a junho de 2008, através do estágio na 

Divisão de Mecânica Fina da empresa DIEBOLD-Procomp, tive a oportunidade de trabalhar 

no  desenvolvimento  de  aplicações  embarcadas  para  impressoras  térmicas.  Tal  estágio 

aumentou meu interesse no desenvolvimento de pesquisas na área de sistemas de tempo real. 

Devido ao meu envolvimento  com as  atividades  realizadas  pela  empresa,  pude continuar, 

através  deste  Trabalho  de  Graduação,  o  projeto  de  desenvolvimento  de  um  Sistema 

Operacional de Tempo Real voltado para aplicação em mecanismos de impressão, iniciado na 

equipe da qual fazia parte.

 1.3  OBJETIVO DO TRABALHO

Apresentar a implementação de um kernel para um Sistema Operacional Embarcado 

voltado para aplicações em Tempo Real, o qual pretende agregar os componentes de software 

comuns  à  diferentes  modelos  de  impressoras  térmicas,  tais  como:  comunicação  entre  os 

processos implementados, abstração do hardware existente e otimização do processamento.

A fim de maximizar a performance do RTOS e garantir uma boa modularização entre 

os  processos,  o  mesmo  terá  o  escalonamento  dos  processos  orientado  a  eventos.   Esta 

característica  permitirá  a  disponibilização  de serviços  de acordo com as necessidades  dos 

processos que estejam sendo executados.

Para demonstrar algumas funcionalidades do projeto e simular o comportamento de 

uma  impressora  térmica  simples,  será  desenvolvido  um  estudo  de  caso  contemplando  a 

comunicação e a sincronização entre tarefas, bem como o controle de alguns dispositivos de 

hardware. No que se refere ao interfaceamento com o  hardware, uma camada de controle 

para um processador ARM7 será desenvolvida.
3 Seus processos normalmente não executam atividades enquanto aguardam por recursos. Essas tarefas podem 
ficar bloqueadas enquanto os eventos de liberação dos recursos não ocorrem.  
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 1.4  DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

O trabalho está estruturado em seis capítulos. No capítulo 2 serão abordados conceitos 

relevantes para o desenvolvimento de um Sistema Operacional de Tempo Real, tais como: 

definições  de  sistemas  de  tempo  real  e  seus  principais  tipos;  apresentação  das  principais 

estruturas  de um RTOS e suas  diferenças  para os SOPG; e,  por  fim,  a caracterização  de 

problemas  como  deadlock e  inversão  de  prioridade.  O capítulo  3  será  formado  por  uma 

análise de alguns Sistemas Operacionais de Tempo Real disponíveis na rede com licença de 

distribuição  free. No capítulo 4 constarão detalhes da implementação do RTOS Orientado a 

Eventos desenvolvido neste trabalho.  O capítulo seguinte destina-se à apresentação de um 

estudo de caso usando uma simulação de impressora com a finalidade de demonstrar algumas 

funcionalidades do SO desenvolvido. No capítulo 6, última parte do trabalho, encontram-se as 

considerações finais e sugestões de trabalhos futuros.
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A  expansão  do  poder  de  processamento  computacional,  associada  à  redução  do 

consumo de energia, do custo de equipamentos e do espaço físico necessário para armazená-

los geram uma proliferação de sistemas computacionais na sociedade.

Esta  disseminação  também  pode  ser  observada  entre  os  sistemas  que  apresentam 

restrições temporais, pois o uso da tecnologia em atividades, como controle de sistemas de 

aviação e de frenagem de carros, propicia maiores garantias em relação à confiabilidade e à 

segurança,  além  de  redução  nos  custos  de  produção.  Sistemas  com  tais  restrições  são 

classificados como Sistemas de Tempo Real [8, 12, 28]. 

 2.1 SISTEMAS DE TEMPO REAL 

São considerados de tempo real os sistemas que dependem não só da corretude lógica 

do processamento, mas também os que possuem restrições temporais para execução de suas 

atividades [2, 5, 19, 22, 25, 33]. A Figura 1 mostra o esboço geral de um Sistema de Tempo 

Real. 

Normalmente,  os  Sistemas  de  Tempo  Real  se  encaixam  no  conceito  de  sistemas 

reativos [2, 5, 12]. Como mencionam Farines et al. [12], "um Sistema de Tempo Real (STR) é 

um sistema computacional que deve reagir a estímulos oriundos do seu ambiente em prazos 

específicos” .

Uma das formas de classificação de um STR pode ser através da plataforma para a 

qual o sistema foi projetado, desde sistemas distribuídos em computadores de grande poder de 

processamento, até mesmo, monoprocessado em microcontroladores. Nos capítulos seguintes, 

apresentaremos  soluções  para  o  desenvolvimento  de  Sistemas  de  Tempo  Real  para 

dispositivos embarcados, utilizados em equipamentos de tamanho reduzido e detentores de 

limitações de memória e de processamento consideráveis. 

De um modo geral,  STRs são separados  em duas  categorias,  de acordo com suas 

restrições temporais: Soft Real-Time e Hard Real-Time [5, 19, 25].
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Figura 1: Sistema de Tempo Real

 2.1.1  Soft Real-Time

Um Sistema de Tempo Real é considerado  Soft Real-Time, ou sistema brando, se a 

perda  de  um  deadline não  gera  conseqüências  catastróficas  ao  funcionamento  de  suas 

atividades [5, 12, 19, 25]. São sistemas com restrições temporais que descrevem apenas o 

comportamento desejado. Normalmente as tarefas serão executadas mesmo atrasadas, sendo 

importante  apenas  garantir  um tempo  médio  de  execução  das  atividades  [12,  25].  Como 

exemplos de STR brandos, podemos citar transmissão de stream de vídeo, leitura de CDs e 

DVDs [2]. No contexto das impressoras térmicas, as atividades relativas a sua interface de 

comunicação são consideradas tarefas com restrições temporais brandas.

 2.1.2 Hard Real-Time

Sistemas  são  considerados  Hard  Real-Time,  ou  sistemas  críticos,  se  possuírem 

restrições temporais em suas tarefas que, caso não sejam atendidas, gerem grandes prejuízos 

às suas atividades, podendo por em risco a vida de seres humanos. [5, 25, 32]. De um modo 

geral,  um sistema  Hard  Real-Time também  possui  tarefas  cujas  restrições  temporais  são 

frouxas, ou seja, tarefas de  Soft Real-Time [12]. Para assegurar o correto funcionamento do 

STR, todas as atividades devem ter um tempo máximo de resposta (WCET) definido e o 

projeto  do  sistema  deve  ser  cuidadosamente  elaborado,  garantindo  o  escalonamento  das 

tarefas a partir dos tempos de pior caso [2]. Como se refere Farines et al. [12],  "a fase de 

projeto de STR é de fundamental importância, pois nela todas as hipóteses de carga e falha 
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devem  ser  consideradas,  com  a  finalidade  de  assegurar  o  cumprimento  das  restrições 

temporais". Logo, um STR Hard deve possuir, antes de tudo, garantias de previsibilidade e 

um sistema tolerante a falhas [2, 19].

No contexto das impressoras térmicas, os mecanismos de movimentação do motor de 

passo e acionamento da cabeça de impressão são exemplos de atividades de Hard Real-Time, 

o que torna este equipamento participante desta categoria. Sistema de navegação de aviões, de 

freios ABS, de usinas nucleares e de redes de alta tensão, são outros exemplos de STR que 

possuem tamanha complexidade.

Segundo Farines et al. [12], os Hard Real-Time podem ser subdivididos ainda em: 

 Seguros em Caso de Falha (“fail safe“): nos quais um ou vários estados seguros 

podem ser atingidos em caso de falha. Por exemplo, a parada obrigatória de trens no 

caso de falha do sistema de sinalização ferroviário;

 Operacionais em Caso de Falha (“fail operational”): aqueles que, na presença de 

falhas  parciais,  podem se  degradar,  fornecendo  o  serviço  de  maneira  restrita.  Por 

exemplo,  sistema  de  controle  de  vôo  com  comportamento  degradado,  mas  ainda 

seguro.

 2.2 SISTEMA OPERACIONAL DE TEMPO REAL

No contexto do desenvolvimento de sistemas embarcados, um Sistema Operacional de 

Tempo  Real  -  ou  RTOS,  como  é  mais  conhecido  -  consiste  em  camadas  de  software 

embarcado que agregam componentes comuns a aplicações de tempo real. Normalmente, um 

RTOS  implementa,  fornecendo  garantias  de  serviço,  algumas  funcionalidades,  tais  como 

comunicação entre  os  processos,  mecanismos de sincronização  das tarefas  e  abstração  do 

hardware existente [25].

 2.2.1 Diferenças para um Sistema Operacional de Propósito Geral

Apesar  das  semelhanças  nos  serviços  fornecidos,  um  RTOS  possui  algumas 

características bem diferentes das encontradas em Sistemas Operacionais de Propósito Geral 

[33].
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Os sistemas operacionais convencionais são desenvolvidos com o objetivo de garantir 

justiça, já que todos os processos devem ter a possibilidade de serem executados na CPU em 

algum momento [12, 13, 18]. Esses SOs procuram garantir um tempo médio de execução - 

sem  preocupação  com  a  previsibilidade  temporal  -  normalmente  seguindo  o  modelo  de 

serviço do melhor esforço (best-effort) [12, 18, 25].

No  que  diz  respeito  aos  RTOSs, segundo  Farines  et  al. [12] “o  atendimento  dos 

requisitos  temporais  depende  não  somente  do  código  da  aplicação,  mas  também  da 

colaboração do sistema operacional no sentido de permitir previsibilidade ou pelo menos um 

desempenho satisfatório”. 

Os Sistemas Operacionais de Tempo Real, por outro lado, não são desenvolvidos com 

o objetivo de garantir justiça, logo existe a possibilidade de ocorrer  starvation4, em caso de 

falhas  de  projeto.  São  normalmente  sistemas  baseados  em  prioridades,  com  núcleos 

preemptivos e multitarefa [24].

A eficiência dos mecanismos de gerência de recursos e de escalonamento das tarefas 

deve ser garantida para que os requisitos temporais das aplicações que utilizam um RTOS 

sejam atendidos  [25].  Conceitos  como  inversão  de  prioridade  e  exclusão  mútua  também 

devem ser abordados de forma eficiente.

Nem sempre aumentar o poder computacional para garantir tempo de execução é a 

solução, é necessário acima de tudo, assegurar o comportamento do sistema previamente e 

oferecer garantias de previsibilidade, na ocorrência de falhas ou excesso de carga no sistema 

[2, 12]. Segundo [13, 25], a principal diferença entre um RTOS e um Sistema Operacional de 

Propósito  Geral  é  a  previsibilidade  que  as  requisições  temporais  impõem  ao  Sistemas 

Operacionais de Tempo Real.

Portanto,  principalmente  para  sistemas  críticos,  devem ser  fornecidas  garantias  de 

previsibilidade, tais como: tempo máximo de execução de tarefas definido e otimizado para 

todas  as  chamadas  ao  SO;  mudança  de  contexto  com  tempo  limitado,  conhecido  (fixed  

overhead) e otimizado; e existência de técnicas para tratamento de inversão de prioridade [13, 

24].

No entanto, existe uma classe dentro dos RTOS formada por sistemas operacionais 

dedicados a aplicações que possuam apenas tarefas Soft Real-Time [32]. Estes sistemas podem 

ser, até mesmo, adaptações de SOs convencionais para o contexto de tempo Real. Um RTOS 

dessa classe costuma implementar alguns mecanismos de gerenciamento de recursos, otimizar 
4 Quando um processo nunca é executado ("morre de fome") pois processos  de prioridade maior sempre o 
impedem de ser executado [1]. 
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procedimentos  internos  do  SO  e  adotar  um  kernel preemptivo,  sempre  mostrando 

preocupação  com  as  restrições  temporais.  De  um  modo  geral,  fornecem  as  garantias 

necessárias para que aplicações de tempo real brandas possam ser executadas, porém, são 

incapazes  de  assegurar  a  previsibilidade  determinística  que  é  necessária  na  execução  de 

tarefas em sistemas críticos [32]. 

 2.2.2 Estruturas de um RTOS

Um  Sistema  Operacional  de  Tempo  Real  é  formado  por  tarefas,  escalonador, 

mecanismos de comunicação e sincronização de processos, que são componentes essenciais 

para o seu funcionamento ou modularização [7, 12, 14, 16, 32, 34].

 2.2.2.1 Tarefas, seus estados

Tarefas  ou processos  são abstrações  de comportamentos  específicos  dentro  de  um 

sistema computacional.  Em geral, diferentes funcionalidades do sistema estão associadas a 

diferentes tarefas [12, 18, 29, 32]. Por exemplo, no sistema de controle de uma impressora 

térmica temos um processo responsável por monitorar os sensores (botões, sensor de fim de 

papel,  sensor de temperatura,  etc);  outro que é responsável pela  geração dos  dotlines que 

serão impressos; outro pelo controle do mecanismo de impressão (motor e cabeça térmica).

Normalmente, os RTOSs executam processos concorrentemente. Esta característica é 

denominada multitarefa. Um sistema operacional de tempo real, como qualquer outro tipo de 

SO, deve propiciar uma abstração entre as tarefas, fazendo com que elas não dependam - e 

não conheçam - como se dá exatamente a implementação das outras. Essa abstração melhora a 

legibilidade do código e permite maior modularização, visto que os códigos de cada processo 

estão separados. Outro fator relevante é a possibilidade de efetuar testes de integração dos 

componentes  do software embarcado sem que todos estejam devidamente implementados. 

Para  que  isso seja  possível,  devem-se  criar  tarefas  que  simulem o comportamento  de tal 

processo [12, 18, 32]. 

Devido  à  sua  abstração,  as  tarefas  em  um  RTOS  só  conseguem  estabelecer 

comunicação umas com as outras através de mecanismos de comunicação e sincronização, 

como filas, semáforos e mutexes, por exemplo [12, 18, 32]. Estas tarefas geralmente possuem 
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prioridades associadas a elas, as quais são utilizados pelo escalonador para garantir que os 

processos críticos não percam seus deadlines [8, 12, 18, 28, 32].

As  tarefas  podem  assumir  diferentes  estados  durante  seu  ciclo  de  vida,  os  quais 

definem a condição na qual a tarefa se encontra, permitindo assim que o escalonador de tarefa 

escalone adequadamente a utilização do processador. Algumas variações na quantidade destes 

estados  podem  ser  observadas  dependendo  da  implementação  do  RTOS. Os  estados 

assumidos por uma tarefa podem ser normalmente descritos como:

 Pronto:  neste  estado  a  tarefa  se  encontra  pronta  para  ser  executada,  aguardando 

apenas  que o escalonador  aloque-a no processador.  Neste  estado,  a  tarefa  também 

poderá ir para o estado suspenso, caso alguma outra tarefa efetue esta solicitação ao 

kernel.

 Rodando:  estado  no  qual  a  tarefa  se  encontra  alocada  no  processador  e  está  em 

execução. Contudo, caso esta tarefa faça requisição a um recurso do sistema que não 

esteja disponível, ela passará ao estado de bloqueado. Caso algum processo de maior 

prioridade passe ao estado pronto, a tarefa atualmente alocada no processador passa 

do  estado  rodando para  pronto.  O  processo  de  maior  prioridade  é  alocado  no 

processador e o de menor prioridade fica aguardando a liberação do processador para 

que ela volte a ser executada.  Uma tarefa em execução também poderá fazer uma 

solicitação ao kernel para entrar no estado suspenso.

 Suspenso: este estado só é acessível caso haja uma solicitação explícita à suspensão 

de uma tarefa. A própria tarefa poderá se suspender ou então ser suspensa por uma 

outra tarefa. Uma tarefa só sairá deste estado quando for realizada uma solicitação ao 

kernel que a coloca no estado pronto novamente, ou no estado bloqueado caso ainda 

esteja esperando por um evento ou recurso do sistema que ainda não está disponível.

 Bloqueado:  as  tarefas  que se encontram neste  estado estão aguardando por algum 

recurso do sistema que não se encontra disponível no momento ou por algum evento. 

A sinalização da disponibilidade de um recurso também é realizada através de eventos. 

Uma tarefa que está no estado  bloqueado também poderá ser suspensa por alguma 

outra tarefa.
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A Figura 2 apresenta  um diagrama com os possíveis  estados que uma tarefa  pode 

assumir.

Figura 2: Estados das tarefas

 2.2.2.2 Escalonador e Políticas de Escalonamento

A  política  de  escalonamento  por  sua  vez  é  responsável  por  definir  as  regras  de 

utilização do processador pelas várias tarefas que o compartilham. Normalmente estas tarefas 

são  separadas  em  dois  grandes  grupos:  políticas  de  escalonamento  preemptivas  e  não-

preemptivas. O escalonador é, na verdade, o módulo do kernel responsável por implementar 

esta política  [18, 32].

Também conhecido por scheduler, o escalonador é o responsável por determinar qual 

a  próxima  tarefa  a  utilizar  o  processador  [18,  32],  isto  é,  assumir  o  estado  rodando. 

Normalmente os escalonadores  de tempo real  são orientados à prioridade,  permitindo que 

sempre as tarefas de maior prioridade sejam executadas em detrimento das de menor.  Para 

que um processo respeite suas restrições temporais, o escalonador de um RTOS normalmente 

faz uso de uma política preemptiva.

Um kernel é dito preemptivo se ele é capaz de garantir a imediata execução da tarefa 

cuja  prioridade  seja  a  mais  alta  dos  processos  prontos  para  execução,  logo,  um  núcleo 

preemptivo deve ser capaz de retirar de execução tarefas de menor importância que estejam 

no controle do processador [18]. 

Um kernel não-preemptivo – ou cooperativo, como é mais conhecido - é aquele que, 

apesar  de  possivelmente  baseado  em  prioridades,  depende  que  os  processos  informem 
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explicitamente  ao  escalonador  a  liberação  do  processador  para  que  outras  tarefas  sejam 

executadas em seu lugar [18]. 

Como exemplo  das  políticas  de  escalonamento,  podemos  citar  a  FIFO,  a  Menor-

Tarefa-Primeiro e  a orientada a prioridade  como não-preemptivas  e,  a  Round Robin  e a 

orientada a prioridade, entre as preemptivas mais utilizadas [15, 22, 32, 33]. 

O escalonador, no contexto de impressoras térmicas, é o responsável por alternar os 

processos – como os controladores da cabeça de impressão e do motor de passo, monitoração 

dos sensores e da comunicação – em execução, respeitando as suas prioridades.

 2.2.2.3 Comunicação e Sincronização entre as Tarefas

No  desenvolvimento  de  aplicações  reais,  tarefas  necessitam  interagir  e  trocar 

informações.  Para  possibilitar  a  troca  de  dados,  os  SOs  implementam  técnicas  de 

comunicação entre estas tarefas, como mailbox ou área compartilhada de memória. 

Outra necessidade real, a sincronização de tarefas é um tipo especial de comunicação, 

constituída de mensagens de controle, como semáforos e mutexes, os quais permitem que as 

tarefas  dependentes  estabeleçam  marcos  para  garantir  o  correto  seqüenciamento  de  suas 

atividades. 

Segundo Labrosse [18]: semáforos são mecanismos utilizados para controlar o acesso 

a recursos compartilhados (exclusão mútua), sinalizar a ocorrência de um evento e permitir a 

sincronização das atividades entre tarefas. Existem dois tipos de semáforos:  binário ou de 

contagem.  O primeiro  sinaliza  apenas dois  estados  (0 e  1),  já o  segundo permite  valores 

dependendo do número de bits utilizados (0 a 255, por exemplo). 

O mutex segundo FreeRTOS [7], “são semáforos binários que incluem o protocolo de 

herança  de  prioridade”.  Este  protocolo  será  definido  na  seção  2.3.2,  sobre   inversão  de 

prioridade.

Outra  forma  de  garantir  a  sincronização  é  a  técnica  de  polling5,  ineficiente  para 

processos que não executam atividades enquanto aguardam sinais de sincronização.

Mecanismos de exclusão mútua, semáforos e mutexes também são usados no controle 

de compartilhamento de recursos, como memória e periféricos, entre processos. 

5 Operação de consulta constante, através da qual um componente de software procura sincronizar suas 
atividades ou verificar a ocorrência de eventos sem que interrupções sejam criadas [1].
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 2.3 PROBLEMAS COMUNS A ABORDAGENS DE RTOS

Durante as etapas de planejamento e desenvolvimento de um Sistema Operacional, 

principalmente no que diz respeito à implementação de um RTOS, cuidados com algumas 

situações de impasse conhecidas entre as tarefas devem ser tomados. Dois desses problemas 

que devem ser resolvidos ou minimizados para um correto funcionamento de aplicações em 

tempo real, são eles: os deadlocks e a inversão de prioridade.  

 2.3.1  Deadlock

Segundo Tanenbaum [32], "um conjunto de processos estará em situação de deadlock 

se todo processo pertencente ao conjunto estiver esperando por um evento que somente um 

outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer". 

A Figura 3 pode ser encarada como uma metáfora, usando uma situação do mundo 

real para exemplificar uma situação de deadlock. 

Figura 3: Deadlock no trânsito. 
Fonte: [30].

O  deadlock é um tipo de situação de impasse ocorrida entre tarefas de um Sistema 

Operacional. Esta falha consiste na dependência, de duas ou mais tarefas, de um recurso que 

está sendo utilizado por outro processo, que também aguarda a liberação de outro recurso 
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também bloqueado. Esse acontecimento impede a execução de todos os processos envolvidos, 

acarretando grande risco às aplicações que possuem restrições temporais.

A Figura 4 demonstra a ocorrência de uma situação de deadlock entre três processos:

Figura 4: Representação da ocorrência de Deadlock em três processos.
Fonte: [35]

Segundo Valador, Tanenbaum, e Lopes, [21, 32, 35] para que um deadlock ocorra, as 

quatro condições abaixo devem ocorrer simultaneamente:

 Espera circular:  ciclo constituído por duas ou mais tarefas que aguardam recursos 

bloqueados por outras pertencentes a este mesmo ciclo.

 Não-preempção dos recursos: os recursos que estão em posse de alguma tarefa não 

podem ser retirados à força pelo Sistema. Estes devem ser liberados explicitamente 

pela tarefa que os detém alocados.

 Exclusão mútua: o Sistema limita a utilização de um recurso de tal forma que duas 

tarefas não possam acessar o mesmo recurso simultaneamente.

 Posse-e-espera: esta situação ocorre quando uma tarefa, momentaneamente detentora 

de um recurso, é bloqueada à espera de um outro.

As  técnicas  para  evitar  a  ocorrência  de  deadlocks  conhecidas,  são,  normalmente, 

formas de evitar que as quatro condições necessárias para a ocorrência deste impasse sejam 

atingidas ao mesmo tempo [21, 32]. 

A condição de espera circular pode ser evitada atribuindo identificadores aos recursos, 

e ordenando-os de acordo com essa característica. Os recursos devem ser adquiridos, pelas 

tarefas, em ordem crescente. Assim, problemas com os  deadlocks podem ser resolvidos de 

forma mais eficiente, embora exijam maior complexidade em sua implementação [9, 32, 35]. 
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Para  evitarmos  a  ocorrência  da  condição  de  exclusão  mútua,  um  processo  deve 

solicitar todos os recursos desejados de uma só vez [21]. Para isso a aquisição gradativa de 

recursos não deve ser permitida. 

Para evitar que a condição de posse-e-espera ocorra, comumente uma tarefa procura 

adquirir todos os recursos necessários antes de executar a sua região crítica. Caso algum dos 

recursos esteja indisponível no momento, a tarefa libera todos os que estão em sua posse, 

aguardando até o momento de obter o controle da totalidade dos recursos. Essa abordagem 

torna-se ineficiente  quando as tarefas  do RTOS necessitam,  com freqüência,  obter muitos 

recursos ao mesmo tempo [21, 32, 35].

No entanto, a condição de não-preempção dos recursos dificilmente é evitada [32, 35], 

porém  pode  ser  corrigida  através  de  mecanismos  de  detecção  dos  deadlocks,  quando 

implementados. Ao  identificar  uma  situação  de  impasse,  este  mecanismo  pode  forçar  a 

retirada dos recursos em posse de outras tarefas envolvidas, fazendo com que um processo 

que esteja aguardando a liberação destes possa entrar em execução [21, 32].

 Quando  se  diz  respeito  à  detecção  da  ocorrência  de  um  deadlock,  as  técnicas 

conhecidas  são normalmente  custosas e de implementações  complexas,  podendo gerar até 

mesmo um dano maior que a ocorrência desta situação de impasse [21]. Grande parte dos 

RTOSs optam por não fornecer este serviço. Como o escopo do nosso projeto é desenvolver 

um Sistema Operacional de Tempo Real para aplicações brandas - focando em simplicidade 

do código - as técnicas de detecção de deadlock não serão apresentadas. 

 2.3.2 Inversão de Prioridade 

Um problema, tão importante para os Sistemas Operacionais de Tempo Real quanto 

desconsiderado na maior parte dos SOs de Propósito Geral, consiste em uma situação na qual 

uma tarefa de menor prioridade impossibilita a execução de uma tarefa crítica por possuir, 

momentaneamente, o controle de um recurso desejado pelo processo mais importante. A esse 

fenômeno  damos  o nome de  inversão  de  prioridade [18,  20].   A Figura  5 exemplifica  a 

ocorrência de uma inversão de prioridade. A TaskH representa a execução da tarefa de mais 

alta  prioridade,  a  TaskL possui  a  menor  prioridade  e  detém o  controle  momentâneo  do 

recurso desejado pela TaskH. 
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Figura 5: Exemplo Inversão de Prioridade 
Fonte: [20].

1. No  início  apenas  a  TaskL está  pronta  para  execução,  logo,  esta  terá  acesso  ao 

processador. A tarefa solicita o acesso ao recurso, recebendo, momentaneamente, o 

controle do mesmo.

2. Após um intervalo de tempo, a tarefa de maior prioridade entra no estado pronto para 

ser  executada.  O  escalonador,  preemptivo,  retira  a  tarefa  de  menor  prioridade  de 

execução, trocando-a pela tarefa TaskH.

3. A tarefa em execução solicita o acesso ao recurso que está em posse da TaskL. Por 

conta da exclusão mútua a tarefa de maior prioridade está impedida de ser executada 

até que a de menor prioridade acesse o processador e libere o recurso.

4. A  TaskL  volta  à  execução.  No entanto,  esse  problema pode se  tornar  crítico  em 

relação  às  restrições  temporais  da  TaskH,  pois  antes  que  a  tarefa  com  menor 

prioridade libere o recurso, uma outra tarefa, TaskM, de prioridade intermediária pode 

entrar em execução, simplesmente retirando do processamento a TaskL. 

5. A  tarefa  intermediária  poderá  tomar  o  controle  do  processador  por  um  tempo 

suficiente para inviabilizar que a TaskH cumpra seu deadline, o que para aplicações 

críticas implicará em situações catastróficas.

A inversão de prioridade em sistemas de tempo real normalmente é resolvida adotando 

mecanismos de herança de prioridade ou desabilitando, temporariamente, a troca de contexto 

em regiões críticas [18, 20].

O primeiro caso, herança de prioridade, pode ser exemplificado como apresentado na 

Figura  6.  Logo  que  a  TaskH solicita  acesso  ao  recurso  bloqueado,  o  RTOS  altera, 

temporariamente, a prioridade da TaskL fazendo com que ela assuma a prioridade da tarefa 
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de mais alta prioridade que solicitou o recurso. Assim o tempo de espera da  TaskH pelo 

recurso será reduzido consideravelmente.

Figura 6: Exemplo Herança de Prioridade.
Fonte: [20].

Já no segundo caso, desabilitar a troca de contexto, como exemplificado na Figura 7, 

pode permitir, em algumas situações, um tempo de espera para que a TaskH acesse o recurso 

ainda menor [18, 20].

 
Figura 7: Exemplo desabilitar a troca de contexto.

Fonte: [20].

No entanto, esta atitude é uma tarefa que deve ser executada com muito cuidado para 

não comprometer o correto funcionamento do sistema. Caso uma tarefa de prioridade maior 

que a TaskH seja liberada enquanto o escalonador está desativado, esta terá que aguardar a 

execução da TaskL liberar o recurso, podendo perder seu deadline [18, 20].
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 2.4 UTILIZAÇÃO DE UM RTOS: VANTAGENS E DESVANTAGENS

Durante a fase de projeto de um sistema embarcado, a possibilidade de se utilizar um 

Sistema Operacional de Tempo Real como base para o desenvolvimento da aplicação, deve 

ser  analisada  de  acordo  com o  perfil  do  projeto.  Como  qualquer  SO,  um RTOS possui 

vantagens e desvantagens na sua utilização.

Sistemas  Operacionais  são  amplamente  adotados  por  serviços  que  requerem 

confiabilidade  e  previsibilidade,  com  modularização  e  documentação  clara  do  código, 

garantindo troca de contextos, mecanismos de exclusão mútua e a perfeita abstração, tanto 

entre  as  tarefas  em software,  quanto as interfaces  do  hardware  [24].  Estas  características 

podem permitir uma redução do  time to market  no desenvolvimento de sistemas, com um 

melhor atendimento aos requisitos do sistema e uma maior facilidade na manutenção de seu 

código [18].

No  entanto,  as  aplicações  que  utilizam  sistemas  operacionais  embarcados,  de  um 

modo geral, necessitam de mais memória para armazenamento do código-fonte e apresentam 

maior  overhead para  execução  de  algumas  atividades  [18].  Essas  desvantagens  ocorrem 

principalmente em função dos serviços implementados e das chamadas a funções internas ao 

RTOS.  Portanto,  RTOS  são  desaconselhados  a  sistemas  cuja  implementação  seja 

extremamente simples ou aqueles com sérias limitações de memória.

Por  outro  lado,  RTOS  podem  ser  customizados,  contendo  apenas  os  serviços 

necessários para suas aplicações, permitindo redução de seu  tamanho do código e o overhead 

entre as operações do sistema.

 2.5 IMPRESSORAS TÉRMICAS

Nesta  seção,  discorreremos  brevemente  a  respeito  do  funcionamento  de  uma 

impressora térmica simplificada, equipamento para o qual o Sistema Operacional de Tempo 

Real  desenvolvido  neste  trabalho  pretende  oferecer  soluções.  O  objetivo  dessa  revisão  é 

apenas ilustrar e contextualizar o leitor das necessidades dos mecanismos de impressão como 

estes, não se atendo a detalhes técnicos de implementação. 
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Equipamentos deste tipo possuem rigorosas restrições temporais no que diz respeito à 

sincronização  do  acionamento  da  cabeça  de  impressão  com  os  motores  de  passo,  que 

tracionam e cortam o papel.

Um dos  pontos  mais  relevantes  no  que  se  refere  à  implementação  de  um RTOS 

voltado para mecanismos de impressão é a necessidade de ter suas atividades orientadas  a 

eventos, característica essa que definiremos mais à frente. 

Para  facilitar  o  desenvolvimento  do  sistema  do  controle  de  um  mecanismo  de 

impressão, o escalonador de seu RTOS deve tratar as tarefas de mesma prioridade de forma 

cooperativa,  enquanto  tarefas  com  prioridade  diferentes  devem  ser  tratadas  de  maneira 

preemptiva.  Ou seja,  uma  determinada  tarefa  só será  substituída  por  uma outra  tarefa  de 

mesma prioridade se solicitar explicitamente a sua substituição, ao mesmo tempo que pode 

“preemptar” tarefas de menor prioridade ou ser “preemptado” por tarefas de maior prioridade. 

A  fim  de  atingir  tal  objetivo,  no  RTOS  aqui  proposto  adotou-se  um  esquema  de 

escalonamento preemptivo e sem  time slice.  Posteriormente detalharemos os componentes 

formadores de uma impressora térmica simplificada.  

 2.5.1 Orientado a Eventos

Para  garantir  o  seqüenciamento  correto  das  atividades  em  um  mecanismo  de 

impressão,  as  tarefas  devem trocar  comunicação  de controle,  utilizando-se de técnicas  de 

sincronização normalmente implementadas em um RTOS. 

A  necessidade  de  sincronização  faz  com  que  seus  processos  aguardem  sinais 

provenientes de outras tarefas para que sua atividade possa ser continuada. Os referidos sinais 

são gerados pelos processos quando concluem alguma atividade pela qual são responsáveis. 

Como exemplo deste comportamento, podemos citar o gerador de dotline de uma impressora, 

que informa ao sistema,  através  de um evento  de sincronização,  a  disponibilidade  de um 

dotline. De um modo geral, as tarefas de uma impressora não necessitam executar  atividades 

enquanto  aguardam por  outros  processos  com os  quais  se  relacionam.  Essa  característica 

implica que poucas tarefas ficam efetivamente prontas para serem executadas em um mesmo 

instante  de  tempo.  Logo,  uma  forma  eficiente  de  lidar  com processos  neste  estado  seria 

colocá-los  em  bloqueado,  para  que  assim  não  sejam  alocados  ao  processador  enquanto 

apenas esperam um evento de sincronização. 
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Exemplo de Sincronização:

Como ocorre no processo de acionamento da cabeça de impressão, o qual só  pode ser 

iniciado após a carga dos dados do  dotline a serem impressos e após o posicionamento do 

motor que traciona o papel, todas as tarefas devem informar explicitamente ao  kernel por 

quais eventos esperam. Essas tarefas ficam então bloqueadas à espera dessa sinalização.

As tarefas no estado pronto irão continuar normalmente suas execuções, até que, em 

algum momento, o processo responsável por gerar o evento aguardado pela tarefa bloqueada 

informe explicitamente ao  kernel a ocorrência do mesmo. Este, então, será responsável por 

desbloquear todas as tarefas que aguardam apenas pela sinalização ocorrida para retornarem 

ao estado de pronto.  

Um fator que pode ser aproveitado por RTOS customizados para tal aplicação é a 

possibilidade de otimizar o  kernel para trabalhar com poucos processos no estado  Pronto, 

oferecendo  serviços  baseados  nas  características  deste  equipamento.  Aguardar  e  informar 

interrupções de hardware, da mesma forma que eventos de sincronização, por exemplo, pode 

ser uma forma de utilizar eficientemente a característica de serem orientados a eventos. 

 2.5.2 Componentes principais de uma impressora térmica

Uma impressora térmica é constituída por diversas tarefas encarregadas de monitorar 

sensores e botões, controlar os leds, a cabeça de impressão e o motor de passo, entre outras 

atividades.  A  Figura  8  apresenta  um  esquemático  simplificado  dos  processos  de  uma 

impressora e suas interações.  As principais  tarefas formadoras de uma impressora térmica 

serão apresentadas ao longo desta seção.

Figura 8: Componentes básicos de uma impressora
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 2.5.2.1 Gerador de Dotline

Tarefa responsável  por realizar  a conversão dos dados recebidos  do computador  – 

arquivo de impressão – para o formato de  dotline adotado pelo mecanismo de impressão. 

Conforme apresentado na Figura 9, esse processo possui um fluxo simples de geração, apesar 

de ser uma das mais complexas atividades de uma impressora. Depois de gerado, um dotline é 

armazenado em uma fila à espera do momento em que será impresso.

 
Figura 9: Esquemático do Gerador de Dotlines de uma impressora

 2.5.2.2 Controlador de impressão

O controlador de impressão é a tarefa encarregada de disparar o processo que controla 

o motor de avanço do papel e, ao seu tempo, liberar o processo que controla o acionamento da 

cabeça térmica, caso existam dotlines para serem impressos. 

Uma máquina de estados simplificada do controlador de impressão é apresentada na 

Figura 10. Caso existam dados para serem impressos, o controlador de impressão envia esses 

dotlines para o controlador da SPI (Serial Peripheral Interface), aguardando uma sinalização 

de retorno quando todos os dados forem recebidos. Concluída esta etapa, o controlador do 

motor será acionado. Logo que o motor avançar a quantidade de passos programados, seu 

controlador informará ao controlador de impressão esta ocorrência. Neste momento, a cabeça 

térmica está pronta para imprimir os dados no papel.  Para que isso aconteça,  um sinal de 

strobe6 é enviado ao controlador da cabeça, o qual informará ao controlador de impressão 

quando o este  sinal  for  desativado.  Caso ainda existam  dotlines prontos,  o  processo será 

6 Sinal responsável por informar quando as informações podem ser carregadas na cabeça de impressão. 
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repetido, caso contrário, o motor será desligado aguardando que o controlador de impressão 

receba novamente dados de impressão, recomeçando todo o ciclo.

Figura 10: Esquemático do Controlador de Impressão

 2.5.2.3 Controlador do Motor de Passo

O controlador do motor de passo se comunica com o de impressão através de dois 

eventos de sincronização: no primeiro, o controlador de impressão informa ao do motor para 

avançar um determinado número de passos. O motor é então acionado, girando uma fase por 

vez; o segundo evento de sincronização é gerado quando o motor de passo está para concluir 

os passos solicitados, avisando assim ao controlador de impressão.

Caso  não  existam  dados  a  imprimir,  o  controlador  de  impressão  não  acionará 

novamente o motor, que por sua vez ficará parado à espera do evento. A Figura 11 apresenta o 

fluxo de atividades de um controlador do motor:
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Figura 11: Esquemático do Controlador do Motor de Passo de uma impressora

 2.5.2.4 Controlador da Cabeça Térmica

Este  controlador  é  responsável  por  controlar  o  tempo  de  strobe, necessário  para 

aquecer os resistores da cabeça de impressão adequadamente. Essa atividade possui restrições 

temporais  rígidas.  A  perda  do  deadline neste  caso  pode  gerar  danos  permanentes  ao 

equipamento ou até mesmo provocar incêndio. 

O controlador da cabeça sincroniza suas atividades com o controlador de impressão 

através de dois eventos de sincronização: no primeiro, recebe a instrução de início do strobe; 

já no último, informa ao controlador de impressão quando o tempo de strobe chegar ao fim. A 

Figura 12 apresenta um esquema simplificado do funcionamento do controlador da cabeça 

térmica:
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Figura 12: Esquemático do Controlador da Cabeça Térmica de uma impressora

 2.5.2.5 Controlador da SPI

O controlador da SPI é o responsável pelo envio do dotline, através da interface serial, 

à cabeça de impressão,  onde serão carregados os seus  bits  nos resistores.  Posteriormente, 

durante o período de strobe, o papel será marcado. A Figura 13 demonstra uma simplificação 

da máquina de estados que representa o controlador SPI:

Figura 13: Esquemático do Controlador da SPI de uma impressora



40

 2.5.2.6 Monitor de Mecanismo

Esta tarefa é responsável por monitorar o hardware do sistema, verificando sensores 

tais como o de temperatura e de quantidade de papel, e controlando as sinalizações de status 

da impressora, como os leds, que sinalizam a falta de papel e/ou alguma falha de impressão, 

entre  outras  atividades.  Como  o  funcionamento  desta  tarefa  depende  estritamente  do 

hardware utilizado  no  desenvolvimento  da  impressora,  não  abordaremos  os  aspectos 

referentes a este processo.



41

 3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta um breve estudo a respeito de alguns Sistemas Operacionais de 

Tempo Real  disponíveis  sob licenças  livres.  Será apresentado um comparativo entre estes 

possíveis concorrentes, citando suas características, pontos positivos e negativos em relação 

às necessidades apresentadas na seção 2.5 e no que diz respeito ao desempenho em projetos 

de impressoras térmicas. 

Quatro desses sistemas foram selecionados devido a suas semelhanças com o RTOS 

sugerido neste projeto [23]. Foram desconsiderados da análise os Sistemas Operacionais de 

Tempo Real cujos requisitos de memória e processamento são superiores àqueles utilizados 

para controle  de impressoras  térmicas,  além dos  RTOSs cujas  de licenças  são comercias. 

Como exemplos  dos sistemas  desconsiderados  neste  estudo,  podemos  citar  o  QNX [26], 

VxWorks [36] e RTLinux [27].

Seguem, abaixo, resumos com as principais características levantadas, de cada um dos 

RTOSs avaliados, seguidos por uma tabela comparativa e uma conclusão do estudo. 

Utilizaremos, para fins comparativos, uma placa de desenvolvimento MCB2103, cuja 

especificação está detalhada no ANEXO A. 

 3.1 FREERTOS

O  FreeRTOS,  mantido  por  Richard  Barry  &  FreeRTOS  Team,  é  um  Sistema 

Operacional de Tempo Real livre e multitarefa que possui porte para diversas arquiteturas de 

microcontroladores, como ARM, Atmel AVR, AVR32, HCS12, PIC, x86 e 8052 [3, 7].

 3.1.1 Características

O  FreeRTOS  possui  como  característica  principal  a  simplicidade.  Seu  kernel é 

implementado  em  quatro  arquivos7 escritos  em  linguagem  C,  e  apenas  o  necessário  em 

7 o projeto agrupa mais outros arquivos referentes ao porte para o microcontrolador adotado
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Assembly. Um dos pontos fortes a seu favor é a qualidade da documentação encontrada no 

seu site oficial.

Em relação à licença de utilização e distribuição, o FreeRTOS segue uma modificação 

da  licença  GPL  que  permite  aos  desenvolvedores  manter  fechado  os  códigos-fonte  das 

aplicações.  No entanto,  dois  fatores  podem desestimular  empresas  a  utilizar  esse Sistema 

Operacional  de  Tempo  Real:  a  obrigatoriedade  de  informar  aos  seus  usuários  quanto  à 

utilização deste SO, pois empresas podem acreditar que sua credibilidade será prejudicada ao 

divulgar a utilização de produtos que não são de sua autoria, além da necessidade de deixar 

público o código do RTOS, caso este tenha sido modificado pela empresa [3, 7].

Embora  o  FreeRTOS  não  seja  extenso  (entre  7K  e  32K  de  memória  Flash), 

necessitando um mínimo de 3K de RAM, este possui diversas opções de configurações[3, 6, 

7], tais como: 

 Escolha do tipo de Kernel: preemptivo ou cooperativo, com ou sem time slice.

 Possibilidade de utilização de semáforos binários ou de contagem, inclusive como 

forma se sincronização entre as tarefas.

 Mutex e/ou mutex recursivos  

 Ferramenta de Debug

 Utilização de várias formas de comunicação entre tarefas

 Existência de tipos diferentes de tarefas

O FreeRTOS torna-se uma boa opção para o desenvolvimento de sistemas embarcados 

que  não  possuam problemas  em relação  a  espaço de  armazenamento.  Por  outro  lado,  as 

restrições com relação a sua licença são fatores que podem prejudicar a sua utilização por 

produtos comerciais.

 3.2 TNKERNEL 

O TNKernel é um Sistema Operacional de Tempo Real criado por Yuri Tiomkin [34]. 

Em sua versão atual 2.4, possui porte apenas para  alguns processadores de arquitetura ARM 

ou PIC e alguns bugs ainda não corrigidos [34].
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 3.2.1 Características

Este RTOS possui no projeto implementações de  semáforos,  mutexes, comunicação 

entre tarefas através de filas de dados,  event flags and blocos de memória de tamanho fixo. 

Também implementa  técnicas  de  herança  de  prioridade  e  de  evitar  deadlocks  através  do 

Priority Ceiling Protocol [34]. 

Um fator positivo do TNKernel é permitir a sincronização entre as tarefas pelos event  

flags, sendo possível que um processo aguarde por mais de um evento ou até mesmo muitos 

deles aguardem por um único evento. A sincronização entre as tarefas também pode ser feita 

através de semáforos [34]. 

No  entanto,  o  TNKernel  não  se  torna  uma  boa  opção  de  RTOS  para  aplicações 

comerciais, pois além de alguns  bugs ainda presentes em seu código, possui documentação 

insuficiente e limitações de licença, assim como o FreeRTOS. Seguindo uma licença derivada 

da  FreeBSD,  o  TNKernel  exige  que  seja  divulgada  publicamente  a  sua  utilização  em 

produtos, como pode ser observado numa tradução livre do seu site oficial:  “Permissão para 

usar,  copiar,  modificar  e  distribuir  este  software,  código-fonte,  formas  binárias  e  sua 

documentação para qualquer finalidade e sem pagamento de taxas, contanto que a observação 

de  copyright acima apareça em todas as cópias e que tanto a comunicação  copyright e esta 

permissão apareçam na documentação de suporte” [34].

 3.3 VELOSITY 

 O VelOSity é um Sistema Operacional  de Tempo Real  que promete garantias  de 

processamento  determinístico  de  tempo  real.  Caracteriza-se  por  ser  preemptivo,  ter  um 

número ilimitado de níveis de prioridades para processos e por garantir  um percentual  no 

escalonamento  de  processos.  Possui  porte  para  diversas  arquiteturas  de  processadores, 

incluindo ARM [14].
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 3.3.1 Características

Escrito  em linguagem C e  Assembly,  possui,  inclusos  no projeto,  componentes  de 

suporte a ponto flutuante, protocolos de comunicação, suporte a redes, biblioteca matemática, 

suporte a  cache, entre outros. Implementa mecanismo de herança de prioridade e exclusão 

mútua, oferece suporte a ilimitados níveis de prioridade, a multiprocessamento e multithread 

[14].

Necessita entre 30K e 70K [11] de memória ROM e no mínimo 3K de RAM para ser 

executado. O VelOSity possui como principal ponto negativo a quantidade mínima de ROM 

necessária para a sua execução. Fazer uso de um RTOS cujo núcleo ocupa no mínimo 30K 

inviabilizaria a construção de muitos SE, pois boa parte dos sistemas embarcados comerciais 

ainda  trabalham  com  cerca  de  32K  de  Flash,  quantidade  essa  que  será  utilizada  para 

demonstrar as funcionalidades da abordagem proposta por este trabalho. Outra desvantagem 

em  relação  aos  demais  RTOSs  pesquisados  é  a  dificuldade  de  encontrar  uma  clara 

documentação  na  Web,  até  mesmo o site  oficial  não apresenta  links fáceis  para efetuar  o 

download.

 3.4 AMX

 O AMX, mantido pela KADAK, caracteriza-se pela rapidez de execução, um RTOS 

multitarefa livre e de escalonador preemptivo. Também é um Sistema Operacional de Tempo 

Real com porte para processadores ARM [16].

 3.4.1 Características

Este RTOS implementa mecanismos como semáforos e tratador de eventos. Trabalha 

com tamanho fixo de buffers e alocação de memória dinâmica. Além disso, tem uma extensa 

documentação e um pacote de protocolos de rede [16].

Escrito em linguagem C e Assembly,  necessita entre 13K e 28K de memória Flash 

(ROM) e no mínimo 4K de RAM [16] para sua correta execução. Inclui no projeto suporte a 

protocolos de comunicação,  cache, redes, arquivos, mecanismos de debug, sincronização de 
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eventos, implementação de  mailboxes e permissão de troca de mensagens entre as tarefas. 

Implementa  semáforos,  mutexes  e  mecanismos  de  exclusão  mútua  e  de  proteção  contra 

inversão  de  prioridade.  Suporta  a  criação  de  tarefas  e  atribuição  de  prioridades 

dinamicamente,  além  de  permitir  o  bloqueio  das  que  aguardam  algum  recurso.  A 

documentação do AMX aconselha, como forma de evitar a ocorrência de  deadlock, que as 

tarefas  solicitem seus recursos  na mesma ordem que as demais.  Esses  processos  também 

devem possuir prioridades diferentes dos quais disputam o acesso aos recursos [16].

Este é um outro exemplo de RTOS com alguma limitação em relação aos termos da 

licença de distribuição. No site oficial da KADAK consta uma breve descrição dos temos da 

licença, traduzidos livremente por: “Cada produto de software Kadak é oferecido sob uma 

licença livre. Toda a equipe de desenvolvimento de software pode utilizar o software em seu 

site licenciado, como também pode incorporá-lo em seu sistema ou produto. A Kadak apenas 

proíbe  a  distribuição  do  código-fonte,  código-objeto,  bibliotecas  ou  objeto  de  qualquer 

documentação do software Kadak a terceiros. Sistemas ou produtos incorporando o software 

desenvolvido pela Kadak em forma executável podem ser distribuídos, seguindo a quantidade 

licenciada, sem royalties” [16].

 3.5 COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS OPERACIONAIS DE TEMPO REAL APRESENTADOS

A partir dos dados apresentados nas seções anteriores, uma tabela comparativa entre 

os  RTOSs estudados  foi  desenvolvida.  Na Tabela  1,  os  quatro  Sistemas  Operacionais  de 

Tempo Real abordados foram especificados de acordo com os requisitos de memória – RAM 

e ROM – necessários para sua execução, com a possível presença de limitações nas licenças e 

com o  suporte  às  estruturas  necessárias  para  implementação  de  uma  impressora  térmica 

convencional.

FreeRTOS TNKernel VelOSity AMX
ROM (min / max) 7K / 32K - 30K / 70K* 13K / 28K

RAM (min / max) Mínimo 3K - Mínimo 3K* Mínimo 4K

Limitações na 
Licença

Sim Sim Royalty Free8 Sim

Tratamento de Sim (Herança de Sim (Herança de Sim (Herança de Sim (Herança de 

8 Não tivemos acesso ao detalhamento da licença de utilização e distribuição 
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inversão de 
prioridade

Prioridade) Prioridade) Prioridade)* Prioridade)

Tratamento de 
Deadlock

- Sim (priority  
ceiling protocol)

- Sim (reserva 
recurso em ordem)

Kernel Preemptivo 
sem time slice.

Sim (Opcional) Sim (Opcional) Sim (Opcional)* Sim (Opcional)

Bloqueia a tarefa 
durante 

Sincronização

Sim(Através de 
Semáforos)

Sim (por 
semáforos e 
EventFlags)

Sim (Através de 
semáforos)*

Sim (Através de 
semáforos)

Ferramenta de Debug Sim Não - Sim
Tabela 1: Comparação entre RTOSs

Legenda: 

- Nada foi encontrado nos documentos oficiais pesquisados.

* Retiradas de fontes não-oficiais devido a dificuldade de conseguir a documentação oficial deste RTOS.

 3.6 CONCLUSÃO DO ESTUDO

Embora existam boas opções de Sistemas Operacionais de Tempo Real livres na Rede, 

como as apresentadas  neste capítulo,  utilizar  um RTOS  free em projetos comerciais  pode 

trazer problemas, tais como: limitações das licenças em relação à utilização e à distribuição do 

sistema desenvolvido; tamanho do código-fonte - maior do que o necessário para o problema 

específico-; falta de documentação clara e concisa; problemas com overhead das operações; 

ou até mesmo a falta de garantias de serviço [7, 14, 16, 34]. 

As  empresas,  de  um  modo  geral,  adotam  técnicas  de  codificação  próprias,  que 

facilitam o entendimento e a documentação dos projetos para os seus desenvolvedores. No 

entanto, dificilmente a empresa encontrará, entre os produzidos por outros mantenedores, um 

RTOS que siga as suas especificações de codificação ou de, pelo menos, fácil adaptação para 

o padrão seguido. 

Por  esses  motivos,  apresentaremos,  no  próximo  capítulo,  alguns  serviços  de  um 

Sistema  Operacional  de  Tempo  Real  desenvolvido  especialmente  para  o  contexto  de 

impressoras térmicas.
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 4 O SISTEMA PROPOSTO: RTOS ORIENTADO A EVENTOS

Com aumento da complexidade dos sistemas embarcados, a necessidade de assegurar 

garantias  de  serviços  aos  seus  produtos  e  a  necessidade  de  redução  do  time  to  market 

tornaram-se fatores importante que motivam empresas a utilizar RTOS no desenvolvimento 

dos seus equipamentos.

Empresas de desenvolvimento de mecanismos de impressão térmicos, por exemplo, 

têm  a  necessidade  de  reutilizar  componentes  de  software comuns  em  diversos  de  seus 

produtos desenvolvidos. Portanto, agregar em um RTOS os componentes reutilizáveis seria 

uma tática eficiente para agilizar o desenvolvimento desses equipamentos. 

Para  evitar  problemas  como  os  citados  no  capítulo  de  Trabalhos  Relacionados, 

Capítulo 3, empresas normalmente optam por desenvolver um RTOS customizado para a sua 

realidade, seguindo seus padrões de codificação e contendo apenas os recursos necessários - 

maximizando o desempenho do sistema, reduzindo conseqüentemente o  overhead entre as 

operações e o tamanho do código-fonte -. O desenvolvimento de um sistema como esse é 

justificável  pela necessidade das empresas criarem várias versões e modelos  diferentes de 

seus produtos. 

Por  outro  lado,  existem situações  onde  vários  produtos  possuem características  de 

software e hardware comuns, as quais poderiam ser reaproveitadas no desenvolvimento de 

outros equipamentos. Neste caso, o SO deve ser o mais eficiente possível,  voltado para o 

contexto,  permitindo  modularização  para  substituir  com  facilidade  os  componentes  de 

software e hardware alterados para diferentes equipamentos desenvolvidos pela empresa. 

O presente capítulo propõe algumas funcionalidades de um Sistema Operacional de 

Tempo Real voltado para o desenvolvimento de impressoras térmicas.  Como, de um certo 

modo,  o  kernel desenvolvido  propiciará  serviços  de  acordo  com  as  características  das 

impressoras térmicas, este será, portanto, orientado a eventos. Neste trabalho apresentaremos, 

em detalhes, uma abordagem para um escalonador preemptivo,  sem  time slice,  bem como 

alguns serviços portados para um processador de arquitetura ARM7, vide ANEXO A para 

detalhes da plataforma de testes. 
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 4.1 ESTRUTURAÇÃO DO CÓDIGO

O Sistema  Operacional proposto foi desenvolvido na linguagem C e em  Assembly. 

Este último para funções relativas à comunicação direta com o microcontrolador.  O IDE usa 

o  Keil  µVision3, versão 3.05a. Para obter melhor estruturação e modularização do projeto, 

seu código-fonte foi distribuído em diferentes arquivos, agrupados de acordo com as suas 

funcionalidades.

 4.1.1 Camada de Aplicação: Estudo de Caso

Os arquivos printer.c e printer.h foram desenvolvidos para demonstrar um estudo de 

caso  utilizando  o  RTOS.  Estes  arquivos  simulam  o  comportamento  de  uma  impressora 

térmica simples. Detalhes desse estudo de caso serão abordados no Capítulo 5. Os eventos de 

sincronização foram definidos nos arquivos event.c e event.h. Já o arquivo main.c prepara o 

ambiente para a execução, inciando o hardware, bem como adicionando as tarefas ao Sistema 

Operacional de Tempo Real.

 4.1.2 RTOS: Kernel

O  kernel  do Sistema  Operacional  de Tempo Real  é  constituído  de dois  arquivos9: 

debug.c e task.c.  O primeiro  é  destinado aos  serviços  sem relação  direta  com as  tarefas 

implementadas, apenas para efeito de depuração do código, podendo ser retirado na versão 

comercial do produto. Já o segundo arquivo contém os serviços fornecidos permanentemente 

às tarefas implementadas pelos desenvolvedores, tais como: o escalonador, os mecanismos de 

sincronização de tarefas e as implementações das filas de tarefas.  

 4.1.3 RTOS: Porte para Microcontrolador Adotado 

Com  o  objetivo  de  efetuar  o  porte  deste  RTOS,  um  arquivo  –  port.c –  foi 

desenvolvido  contendo  o  código  específico  para  o  processador  de  arquitetura  ARM7 

9 Com respectivos header files
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utilizado. Tal arquivo armazena o código para a troca de contexto, alocação de memória e 

inicialização da pilha de uma tarefa para o microcontrolador utilizado. Outros arquivos foram 

adaptados de um projeto exemplo do Keil para ARM7, são eles: Serial.c, SWI.s e Timer.c. O 

arquivo  IRQHandler.c contém  as  funções  responsáveis  pelo  controle  da  IRQ  para  o 

microcontrolador adotado.

 4.1.4 RTOS: Arquivo mecafdefs.h  

Dentre  os  header  files,  o  arquivo  mecafdefs.h merece  ser  apresentado  em  mais 

detalhes. Nele estão definidos os tipos primitivos utilizados ao longo do projeto, bem como as 

constantes definidas para configuração do RTOS, quantidade de passos do motor por dotline,  

número de prioridades, quantidade de eventos de sincronização, por exemplo.

 4.2 COMPONENTES DO KERNEL 

Nessa seção, discorreremos sobre os componentes formadores do kernel deste RTOS 

Orientado a Eventos, como o escalonador, as tarefas e os seus estados. Estas estruturas podem 

ser encontradas nos arquivos do kernel, task.c e task.h.

 4.2.1 Tarefa

Um processo neste RTOS consiste em uma estrutura responsável por armazenar os 

dados necessários para a sua execução. Dentre estes atributos, podemos citar: o nome e a pilha 

de execução da tarefa, a sua prioridade, bem como outros parâmetros de controle.  

 4.2.1.1 O Task Control Block

No arquivo task.h a estrutura TaskControlBlock ou TASK_TCB está definida. O Task 

Control Block (TCB) é a estrutura padrão pela qual os RTOSs armazenam e controlam suas 

tarefas. Seus atributos variam pouco de acordo com cada implementação de RTOS. Nesta 
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abordagem, o TCB, como apresentado na Figura 14, armazena os seguintes atributos de uma 

tarefa:  

 Pilha: local onde serão salvos os dados de execução de uma tarefa durante a troca de 

contexto; 

 Prioridade: Valor da prioridade da tarefa;

 Nome: Nome da Tarefa;

 Parâmetro de  Evento:  Quando  a  tarefa  aguarda  a  ocorrência  de  um evento  este 

parâmetro pode ser utilizado pelo gerenciador do evento com o objetivo de verificar o 

momento certo para desbloqueá-la. Como exemplo, podemos citar o evento de espera 

por um temporizador,  neste campo será armazenado o tempo que resta para que a 

tarefa seja desbloqueada.

Figura 14: Definição do Task Control Block

 4.2.2 Estados de uma Tarefa

Com o objetivo de demonstrar algumas funcionalidades do RTOS proposto, o kernel  

permite  que as  tarefas  assumam um dentre  os  três estados  definidos:  pronto,  rodando e 

bloqueado. O estado suspenso não foi incorporado ao projeto, visto que, apesar de possuir 

uma implementação simples10, este não  é necessário para o desenvolvimento do estudo de 

caso apresentado no próximo capítulo.

 4.2.2.1 Implementação

O  estado  de  cada  tarefa  do  Sistema  estará  armazenado  em  estruturas  do  RTOS 

descritas no arquivo task.c, conforme a Figura 15. A tarefa atualmente em execução, estado 

10 Necessitando apenas um flag de sinalização no controlador da tarefa (TCB).
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rodando,  estará  armazenada  na  variável  TASK_psCurrentTCB.  As  tarefas  prontas  para 

execução  podem ser  encontradas  na  lista  de  tarefas  prontas,  TASK_mwReadyTasksLists, 

separadas de acordo com suas prioridades pelos índices do  array. Já as tarefas bloqueadas 

serão armazenadas  na  lista  TASK_mwBlockedQueues,  agrupada de  acordo com o evento 

requisitado – estarão no mesmo índice da tabela as tarefas que aguardam a ocorrência do 

mesmo evento-.

Figura 15: Definição das estruturas representantes dos estados

 4.2.3 Escalonador 

O  kernel  do  Sistema  Operacional  de  Tempo  Real  apresentado  neste  trabalho  foi 

projetado  seguindo  as  necessidades  de  uma  impressora  térmica  comum,  levantadas  no 

Capítulo  2.  Para  isto,  o  escalonador  possui  como  principais  características  o  fato  de  ser 

preemptivo, orientado a prioridades, e sem Time Slice. As tarefas de mesma prioridade devem 

cooperar para garantir acesso à CPU-.

 4.2.3.1 fPORT_SwitchContext e  fTASK_SwitchContext

O escalonador é basicamente constituído por duas funções, uma responsável por salvar 

o contexto da tarefa que está saindo de execução e por restaurar o contexto da tarefa que 

entrará no estado pronto,  e outra que escolherá dentre as prontas para executar  aquela de 

maior prioridade. A primeira está implementada no arquivo port.c e possui a implementação 

para o  processador  ARM7 utilizado  [31].  Consiste  em uma função escrita em Assembly, 

chamada fPORT_SwitchContext, cuja implementação pode ser visualizada na Figura 16:
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Figura 16: Troca de Contexto para ARM7

Já a segunda função, fTASK_SwitchContext, consiste em uma função implementada 

na linguagem C e chamada pela função fPORT_SwitchContext quando o contexto da tarefa 

que vai sair de execução for salvo. A implementação da função fTASK_SwitchContext pode 

ser observada na Figura 17:

Figura 17: Escolha da próxima tarefa a executar
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 4.3 SERVIÇOS

Além de  um escalonador,  este  RTOS agrega  alguns  serviços  a  partir  dos  quais  o 

estudo de caso apresentado no Capítulo 5 foi efetuado. Os serviços de sincronização entre as 

tarefas, de temporização e de depuração do código-fonte serão descritos ao longo desta seção.

 4.3.1 Sincronização entre as Tarefas

No  RTOS  proposto  a  sincronização  entre  as  tarefas  ocorre  utilizando-se  da 

característica desses processos serem orientados a eventos. Duas funções são oferecidas pelo 

kernel do RTOS: uma deve ser utilizada quando a tarefa necessita que um determinado evento 

ocorra para continuar sua execução (fTASK_WaitFor), e  outra que deve ser invocada para 

informar a ocorrência de cada evento (fTASK_SetEvent).

 4.3.1.1 fTASK_WaitFor

Esta função informa ao kernel do Sistema Operacional de Tempo Real quando se faz 

necessária a ocorrência de um evento para continuar sua execução. Como pode ser observado 

na Figura 18, sua implementação recebe como argumento o evento aguardado, parâmetro de 

controle desta tarefa.

De um modo geral, o WaitFor procede da seguinte forma:

 Verifica se o evento ocorreu anteriormente à solicitação de bloqueio, conferindo os 

parâmetros quando existirem. 

 Caso tenha ocorrido: libera a tarefa para execução.

 Caso  contrário:  configura  parâmetros,  se  existirem,  e  bloqueia  a  tarefa  – 

colocando-a na fila de espera deste evento.

 Invoca a função para troca de contexto.
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Figura 18: Implementação da fTASK_WaitFor

 4.3.1.2 fTASK_SetEvent

A função chamada de  fTASK_SetEvent é utilizada por um processo quando deseja 

informar ao kernel do RTOS a ocorrência de um evento. Como apresentado na Figura 19, esta 

função recebe como argumento o evento ocorrido e seu parâmetro de controle. 

Uma  simplificação  do  comportamento  do  SetEvent pode  ser  definida  como 

apresentado abaixo:

 Verifica a fila de bloqueados pelo evento ocorrido.

 Caso não existam tarefas  bloqueadas:  sinaliza o fato,  essa informação será 

utilizada pelo WaitFor.

 Configura parâmetros, caso existam.

 Desbloqueia  as  tarefas  que  estavam  aguardando  pelo  evento,  considerando  os 

possíveis parâmetros.
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O controle dos eventos relacionados ao  timer são delegados para funções ligadas às 

interrupções dos temporizadores, não possuindo implementações no SetEvent. 

Figura 19: Implementação da fTASK_SetEvent

 4.3.2 Temporização

Outro serviço oferecido pelo RTOS consiste em um mecanismo de temporização a 

partir do qual as tarefas podem solicitar ao kernel que fiquem bloqueadas por um determinado 

intervalo de tempo.
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 4.3.2.1 Implementação Timer baseado em Timer Tick

O serviço de temporização baseado no relógio do sistema pode ser acessado pelas 

tarefas através da função fTASK_WaitFor, passando como argumento o EVENT_TIMER e a 

quantidade de unidades básicas de tempo do sistema em que a tarefa ficará bloqueada. Na 

Figura 20, esta função é invocada solicitando que a tarefa seja bloqueada por 50 Timer Tick:

Figura 20: Exemplo da chamada a função WaitFor utilizando timer baseado no Timer Tick 

A função fTASK_TimerEmulator, Figura 21, possui o comportamento equivalente ao 

SetEvent para o evento de timer baseado no Timer Tick do sistema. Esta função é executada 

assim que uma interrupção do  timer de controle ocorre,  permitindo,  assim,  que as tarefas 

esperem por um intervalo de tempo para serem desbloqueadas.

Figura 21: Implementação do SetEvent para o timer baseado em Timer Tick

 4.3.3 Depuração do Código-Fonte

Para  facilitar  o  processo  de  depuração  do  código-fonte,  um serviço  de  debug  foi 

criado. Este mecanismo permite ao desenvolvedor acompanhar as atividades executadas pelas 

tarefas e pelo  kernel do sistema sem que haja a necessidade de parar sua execução, o que 

agiliza o desenvolvimento do produto e aumenta as garantias de corretude lógica.

 4.3.3.1 fDEBUG_WriteLog e  fDEBUG_PrintLog

O mecanismo  desenvolvido  armazena  em um  buffer local  as  Strings fornecidas  à 

função fDEBUG_WriteLog (Figura 22). Quando este buffer atinge um certo limiar de carga 
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ou quando explicitamente é invocada a função fDEBUG_PrintLog (Figura 23), o conteúdo 

armazenado no buffer é  enviado pela interface serial do sistema. 

Figura 22: Chamada ao fDEBUG_WriteLog passando uma String como argumento

Figura 23: Chamada ao fDEBUG_PrintLog 

 4.4 DESCRIÇÃO DA API

A  partir  da  concepção  e  da  definição  de  uma  API11 (Application  Programming 

Interface) para este RTOS, um estudo de caso pôde ser realizado visando à validação de seus 

serviços.  Em se tratando de uma  camada de aplicação  simulando comportamento  de uma 

impressora  térmica  simples,  o  estudo  de  caso  faz  uso  das  seguintes  funções  individuais 

(tabelas de 2 a 13) deste conjunto.

 4.4.1 fTASK_wTaskCreate

Declaração: WORD fTASK_wTaskCreate (TASK_CODE pfTASKCode, 
CHAR * pcName, 
WORD wStackLength, 
WORD wPriority);

Retorno Descrição Parâmetros
Ponteiro para 
o TCB criado 
ou NULL (0) 
em caso de 
falha

Função responsável por adicionar a tarefa 
passada como parâmetro ao RTOS 
desenvolvido, alocando memória para o TCB e 
para a pilha da tarefa

Código da tarefa

Nome do processo

Tamanho da sua pilha

Prioridade do processo
  Tabela 2: Definição fTASK_wTaskCreate 

11 Conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por 
programas aplicativos [1].
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 4.4.2 fTASK_Init

Declaração: void fTASK_Init (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 -

Assume a característica de preparar o módulo 
de tarefas do RTOS, inicializando as filas e 
variáveis do sistema, além de criar a tarefa 
IDLE.

-

Tabela 3: Definição fTASK_Init 

 4.4.3 fTASK_Run

Declaração: void fTASK_Run (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 -
Altera o estado do escalonador, pondo-o em 
funcionamento, execução a tarefa de maior 
prioridade.

-

Tabela 4: Definição fTASK_Run 

 4.4.4 fTASK_Yield

Declaração: void fTASK_Yield (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 -

Função chamada pela tarefa em execução 
quando há a intenção de permitir que outros 
processos de mesma prioridade sejam 
executados.

-

Tabela 5: Definição fTASK_Yield 

 4.4.5 fTASK_WaitFor

Declaração: void fTASK_WaitFor (WORD wEvento, 
INT iParametro, 
TASK_TCB * pTCB);

Retorno Descrição Parâmetros

 -
Função utilizada pelas tarefas para informar ao 
RTOS quando a continuidade das suas 

Evento aguardado pelo 
processo

Parâmetro de controle
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atividades depender da ocorrência do evento 
wEvent. Mais detalhes na seção 4.3.1.1.

Tarefa envolvida

Tabela 6: Definição fTASK_WaitFor 

 4.4.6 fTASK_SetEvent

Declaração: void fTASK_SetEvent (WORD wEvento, 
INT iParametro);

Retorno Descrição Parâmetros

 -
Função destinada para informar ao kernel a 
ocorrência de um evento. Mais detalhes na 
seção 4.3.1.2.

Evento ocorrido

Parâmetro de controle

Tabela 7: Definição fTASK_SetEvent 

 4.4.7 fDEBUG_WriteLog

Declaração: void fDEBUG_WriteLog (CHAR * Data);

Retorno Descrição Parâmetros

 -

Possui como característica a armazenagem dos 
dados de log em um buffer intermediário, 
enviando-os posteriormente através da 
interface serial. Mais detalhes na seção 4.3.3.1.

Dado a ser transmitido

Tabela 8: Definição fDEBUG_WriteLog 

 4.4.8 fDEBUG_PrintLog

Declaração: void fDEBUG_PrintLog (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 -

Comanda o envio imediato dos dados 
armazenados no buffer através da  interface 
serial do sistema. Mais detalhes na seção 
4.3.3.1.

-

Tabela 9: Definição fDEBUG_PrintLog 
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 4.4.9 InterruptDisable

Declaração: void InterruptDisable (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 - Desabilita todas as interrupções de hardware 
geradas pelo sistema. -

Tabela 10: Definição InterruptDisable 

 4.4.10 InterruptEnable

Declaração: void InterruptEnable (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 - Habilita todas as interrupções de hardware 
geradas pelo sistema. -

Tabela 11: Definição InterruptEnable 

 4.4.11 fTMR_TimerInit

Declaração: void fTMR_TimerInit (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 - Função responsável pela configuração dos 
serviços de timer oferecidos pelo RTOS. -

Tabela 12: Definição fTMR_TimerInit 

 4.4.12 fTMR_SerialInit

Declaração: void fTMR_SerialInit (void);

Retorno Descrição Parâmetros

 -
Possui a função de configurar a interface serial 
utilizada pelo serviço de depuração de código 
fornecido pelo RTOS.

-

Tabela 13: Definição fTMR_SerialInit 
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 5 ESTUDO DE CASO

Com  o  intuito  de  apresentar  algumas  funcionalidades  do  Sistema  Operacional  de 

Tempo  Real  proposto  por  esta  abordagem,  um estudo de caso  foi  realizado.  No referido 

estudo,  tarefas  que  simulam o  comportamento  de  uma impressora  térmica  simples  foram 

implementadas utilizando este RTOS Orientado a Eventos como base.

Tais processos foram implementados no arquivo printer.c e adicionadas ao RTOS no 

arquivo main.c. Para um melhor acompanhamento da execução do sistema, o mecanismo de 

debug (depuração) - também implementado nesta abordagem - foi utilizado. 

 5.1 TAREFAS IMPLEMENTADAS

No arquivo  printer.c podem ser encontradas na implementação de seis tarefas que 

simulam o comportamento de uma impressora térmica simples, descrito na seção 2.5 deste 

trabalho,  e  no processo destinado a  imprimir  pela interface  serial  o resultado obtido pelo 

mecanismo  de  debug do  sistema.  Nesta  seção,  apresentaremos  a  implementação  desses 

processos implementados no arquivo printer.c. 

 5.1.1 Gerador de Dotline

Em cada uma das suas iterações, o gerador de eventos de dotline aciona um timer para 

simular  o  tempo  necessário  para  criação  de  um  dotline.  Através  do  serviço  de  debug,  a 

execução da função  createDotLine é simulada. Em seguida, o evento de  dotline é gerado. 

Como  o  escalonador  não  implementa  a  política  Round  Robin é  necessário  que  a  função 

fTask_Yield  seja  chamada,  o  que  garante  a  execução  de  tarefas  com  mesmo  nível  de 

prioridade. A Figura 24 apresenta a implementação deste processo:
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Figura 24: Implementação Gerador de Dotline. 

 5.1.2 Controlador de Impressão

A tarefa fPRINTER_PrintControl representa o comportamento de um controlador de 

impressão para um equipamento térmico simplificado. Como descrito na seção 2.5.2.2, este é 

o processo encarregado de enviar o  dotline para o Controlador da SPI, além de acionar o 

motor de passo e a cabeça de impressão. A Figura 25 apresenta a função para representar o 

Controlador de Impressão:

Figura 25: Implementação Controlador de Impressão.

 5.1.3 Controlador de Motor

Representado pela tarefa fPRINTER_MotorControl, Figura 26, Controlador do motor 

é o processo responsável por simular o gerenciamento do motor de passo de uma impressora 

térmica convencional. Como descrito na seção 2.5.2.3, este controlador é o responsável por 

enviar os comandos de avanço enquanto existirem dados para serem impressos, esperando o 

tempo necessário para que o motor complete seu ciclo. 
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Figura 26: Implementação Controlador do Motor de Passo.

 5.1.4 Controlador de Cabeça

O  controlador  da  cabeça  térmica  é,  neste  trabalho,  simulado  pelo  processo 

fPRINTER_HeadStrobeControl.  Como descrito na seção 2.5.2.4, este componente aguarda 

uma  requisição  para  acionamento  do  sinal  de  Strobe,  durante  um  intervalo  de  tempo 

predeterminado. Após este período, o sinal é desligado e o evento EVENT_END_STROBE é 

gerado. A implementação deste componente está apresentada em detalhes na Figura 27:

Figura 27: Implementação do Controlador da Cabeça de Impressão.
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 5.1.5 Controlador de SPI

A  função  responsável  por  simular  o  comportamento  do  controlador  de  SPI, 

fPRINTER_SPIControl,  possui  sua  implementação  apresentada  na  Figura  28.  Em  cada 

iteração,  um evento  de  escrita  na  SPI  será  aguardado.  Através  do  mecanismo  de  debug, 

ocorrerá a simulação da escrita dos dados na SPI. Posteriormente, a ocorrência de envio dos 

dados para a cabeça de impressão é sinalizada (EVENT_SPI_HEAD).

Figura 28: Implementação do Controlado da SPI.

 5.1.6 Monitor de Dispositivos

O Monitor de Dispositivos,  neste estudo de caso, está sendo representado por uma 

simulação do acionamento de um led da impressora, apresentada na Figura 29. O estado do 

led irá oscilar entre aceso e apagado, utilizando-se do serviço de temporização fornecido pelo 

kernel para controlar este processo.  Como ocorre na tarefa responsável por gerar os dotline, 

após cada iteração deste processo, a função fTASK_Yield é acionada.

Figura 29: Implementação do Gerenciador de Led.
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 5.1.7 Impressão dos Resultados de Execução

A tarefa fPRINTER_PrintLog, Figura 30, é a encarregada por imprimir,  através da 

interface serial, o resultado da execução do sistema. Este log é obtido a partir da utilização do 

serviço  de  debug fornecido  pelo  kernel.  O  referido  processo  aguarda  o  evento 

EVENT_PRINT_LOG12 para executar a função fDEBUG_PrintLog. 

Figura 30: Implementação da tarefa de impressão do Log pela interface serial.

 5.2 MAIN.C

O arquivo  main.c contém a implementação da função  main do sistema, responsável 

por preparar  todo o ambiente  para a  execução da aplicação  desenvolvida.  Dentre  as  suas 

funções, podemos citar como as mais importantes: a configuração do hardware envolvido, a 

configuração do Sistema Operacional de Tempo Real para a execução de suas atividades e a 

adição  das  tarefas  constituintes  da  impressora  em  questão.  A  Figura  31  apresenta  a 

implementação da função main para o estudo de caso desenvolvido:

12 Este evento é gerado pela tarefa ociosa do RTOS (idle task), a fTASK_IdleTaskCode.
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Figura 31: Implementação da função Main. 

 5.3 RESULTADOS OBTIDOS

Com o objetivo de demonstrar as funcionalidades propostas pelo presente Trabalho de 

Graduação, aproximadamente 770 linhas de código-fonte foram desenvolvidas, destas cerca 

de 85 em Assembly inline13. Contando com códigos-fonte de terceiros, incluindo os módulos 

gerados pela IDE para configuração o hardware, o projeto apresenta aproximadamente 1100 

linhas de código,  32% destas em Assembly. No que se refere ao consumo de memória, cerca 

de 6,25 Kb de memória ROM foram necessários para executar todo o projeto.

A  IDE  Keil  µVision3 disponibiliza serviços  permitindo  a  simulação  do  ambiente 

desenvolvido.  A partir destas ferramentas, foi possível validar o comportamento do sistema, 

obtendo os resultados esperados em relação ao escalonamento das tarefas e um desempenho 

satisfatório no que diz respeito ao desempenho do SO. 

13 Funcionalidade propiciada por alguns compiladores  com o objetivo de encapsular  códigos  de baixo nível 
(Assembly) em códigos desenvolvidos em linguagens de alto nível como C ou Ada. 
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 5.3.1 Escalonamento das Tarefas

Como forma de validação do comportamento do Sistema Operacional de Tempo Real 

desenvolvido, um trecho contínuo da simulação deste estudo de caso pode ser observado na 

Figura 33. O resultado foi obtido através do mecanismo de depuração propiciado por este 

projeto.

Com o objetivo de facilitar o entendimento do resultado obtido através da simulação 

de  ambiente  efetuada,  exibiremos,  como  pode  ser  observado  na  Figura  33, seis  imagens 

retiradas continuamente desta simulação.  Estas figuras foram nomeadas de “Momento n”, 

onde n varia de acordo com a ordem cronológica em relação ao comportamento do sistema.

A  seguir,  discorreremos  a  respeito  do  padrão  adotado  para  exibição  dos  dados 

referentes à simulação:

• Na linha posterior à String “#TASK” sempre constará o nome da tarefa em execução 

no sistema;

• Após à String “->W.F.” constará o nome do evento aguardado pela tarefa citada;

• Na  linha  seguinte  à  String “->S.E.”  o  nome  do  evento  gerado  pela  tarefa  será 

apresentado;

• Os textos  sem conformidade  com o  padrão  supra  apresentado  denotam atividades 

produzidas  pelas  tarefas,  chamadas  à  função  fDEBUG_WriteLog,  normalmente 

visando simular atividades internas ao processo.  

Exemplo de saída:

A Figura 32 apresenta um trecho da simulação. O  kernel  informa que o gerador de 

dotline  está  em  execução  no  momento.  Este  processo  simula  uma  chamada  à  função 

createDotLine.  Posteriormente,  executa  a  fTASK_SetEvent,  sinalizando  ao  kernel a 

ocorrência do evento de  dotline e aguarda (W.F) um determinado intervalo de tempo para 

recomeçar outra iteração.

Figura 32: Exemplo do padrão de saída do serviço de depuração.
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Momento 1 Momento 2 Momento 3



69

Momento 4 Momento 5 Momento 6
Figura 33: Trecho do resultado obtido através do serviço de depuração .
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 5.3.2 Desempenho

Através do serviço fornecido pela IDE, gráficos com análise de desempenho foram 

gerados e estão expostos no Apêndice A. A partir destes dados, observamos que o módulo 

task consome apenas 6% dos recursos do sistema, sendo 4% destes pelo escalonador e o 

restante devido praticamente ao emulador do timer. 

Outro dado positivo a ser salientado é o fato de que, apesar de bastante utilizadas, as 

funções fTASK_WaitFor e fTAST_SetEvent não chegam a somar 1% de utilização da CPU. 

No entanto,  é possível notar um excesso de trocas de contexto em relação ao número de 

chamadas às funções supra mencionadas. Este fato sugere que o intervalo entre as chamadas 

ao escalonador poderia ser aumentado, visando otimizar o desempenho do kernel. 

Como o esperado, o serviço de depuração fez com que o envio de dados pela interface 

serial utilizasse cerca de 85% dos recursos da CPU, enquanto o controlador da IRQ consumiu 

outros 4%. 

As  tarefas  implementadas  para  este  estudo de  caso  refletem,  com boa  precisão,  o 

comportamento  dos  processos  formadores  de  uma  impressora  padrão.  Já  que,  em média, 

consomem  poucos  recursos  de  processamento,  pois  na  maior  parte  do  tempo  ficam 

bloqueadas à espera da ocorrência de eventos.
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 6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Devido à necessidade de se firmar no mercado, atingindo os anseios do seu público-

alvo, empresas – como as desenvolvedoras de impressoras térmicas - optam por lançar uma 

vasta  gama  de  produtos  com  especificações  diferenciadas.  Muitos  desses  equipamentos 

possuem restrições temporais associadas a seus serviços. Com a finalidade de reduzir o time 

to market no lançamento de seus produtos e de aumentar a confiabilidade, previsibilidade e 

segurança dos serviços fornecidos por eles, um Sistema Operacional de Tempo Real deve ser 

utilizado no projeto.

Neste trabalho foi desenvolvido um Sistema Operacional de tempo Real cujo  kernel  

proposto possui como características o fato de ser multitarefa, preemptivo e sem Time Slice. 

Alguns serviços, como depuração do código, sincronização entre as tarefas e temporizador, 

foram desenvolvidos e apresentados, bem como uma breve descrição da API definida para o 

desenvolvimento das aplicações.

Utilizar um RTOS Orientado a Eventos, como o apresentado neste trabalho, agrega ao 

desenvolvimento de impressoras térmicas vantagens como facilidade de implementação das 

tarefas,  código  mais  “enxuto”,  maior  abstração  entre  os  processos,  além de  significativa 

melhoria  de  desempenho,  visto  que,  este  sistema  operacional  foi  projetado  a  partir  das 

necessidades desses equipamentos. 

Um simulador de impressora foi desenvolvido como estudo de caso, a partir do qual 

foram validados os mecanismos do Sistema Operacional de Tempo Real proposto, obtendo 

bom desempenho - como foi apresentado na seção 5.3.2. O projeto necessitou cerca de 6,25K 

de memória ROM, somando aproximadamente 1100 linhas de código-fonte. 

 6.1 TRABALHOS FUTUROS

Como foi mostrado ao longo dos capítulos 4 e 5, o kernel do Sistema Operacional de 

Tempo Real desenvolvido já fornece algumas ferramentas necessárias para sua utilização em 

aplicações comerciais, como, por exemplo: a implementação das tarefas, do escalonador e dos 

serviços de sincronização entre as tarefas, de temporização das atividades e de depuração do 
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código-fonte. No entanto, algumas melhorias devem ser agregadas ao projeto para sua plena 

utilização comercial, dentre elas:

1. Adicionar técnicas para evitar a ocorrência de deadlocks e a inversão de prioridade;

2. Agregar ao projeto mecanismos que propiciem exclusão mútua dos recursos, como 

também formas de troca de dados entre as tarefas;

3. Otimizar  o  código-fonte  desenvolvido  e  implementar  um mecanismo  que  permita 

chamadas ao escalonador apenas após a ocorrência de mudança de estado nas tarefas;

4. Calcular o tempo de pior caso para todas as funções da API apresentada;

5. Avaliar a diferença, em relação ao consumo de energia, entre utilizar ou não o RTOS 

Orientado a Eventos proposto.

6. Propiciar  comandos  de  conjunção  ou  disjunção  com  o  objetivo  de  facilitar  a 

sincronização  de  uma tarefa  com mais  de  um evento,  sendo esta  ação  opcional  e 

condicionada ao desejo de aumentar a funcionalidade do projeto.  
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GLOSSÁRIO 

Clock Tick Interrupção de  hardware gerada por um  timer, é a unidade básica de 
tempo de um Sistema Operacional. 

Deadline Termo que em inglês se refere ao prazo limite ou final. Utilizado para 
definir o prazo máximo para a realização de qualquer tarefa. 

Escalonamento Atividade exercida pelo escalonador. Processo de escolha e substituição 
da tarefa em execução, efetuando o procedimento de troca de contexto.

Evento uma ação que pode ser disparada por um processo ou hardware, como 
um dispositivo temporizador ou um teclado, ou evento de sincronização.

Exclusão Mutua Segundo  Labrosse  [18]  é  a  forma  mais  simples  das  tarefas  se 
comunicarem  umas  com  as  outras  utilizando  estruturas  de  dados 
compartilhadas. Consiste em garantir que apenas uma tarefa terá acesso 
ao recurso compartilhado por vez. 

Interrupção Mecanismo de hardware ou software utilizado para informar à CPU que 
um  evento  assíncrono  ocorreu.  Esse  evento  será  devidamente 
gerenciado por um mecanismo de  software conhecido por Tratador de 
Interrupções. 

Kernel Segundo Labrosse [18] é a parte de um sistema multitarefa responsável 
por gerenciar as tarefas e a comunicação entre elas. 

Mailbox Fila reservada para a troca de mensagens, comunicação, entre as tarefas.
Mutex Segundo  FreeRTOS  [7],  “são  semáforos  binários  que  incluem  o 

protocolo  de herança  de prioridade”.  Este  protocolo será definido na 
seção 2.3.2, sobre  inversão de prioridade.

Overhead  Um custo adicional em processamento ou armazenamento que, como 
conseqüência,  piora  o  desempenho  de  um  programa  ou  de  um 
dispositivo  de  processamento.  Usado  normalmente  pra  se  referir  a 
custos acicionais indesejáveis, que deveriam ou poderiam ser evitados 
[4].

Polling É uma operação de consulta constante, através da qual um componente 
de software procura sincronizar suas atividades ou verificar a ocorrência 
de  eventos  sem  que  interrupções  sejam  criadas.  No  contexto  de 
sincronização das tarefas, trata-se uma forma normalmente ineficiente 
de  implementação,  pois  uma  tarefa  estará  em  execução  apenas 
verificando se o recurso desejado foi liberado.

Priority Ceiling 

Protocol

É um protocolo de sincronização de recursos compartilhados para evitar 
a ocorrência de inversão de prioridade e  deadlocks. Neste protocolo a 
cada recurso é atribuído uma prioridade limite,  que é uma prioridade 
igual  à  mais  alta  prioridade  de  qualquer  tarefa  que pode  bloquear  o 
recurso.

Recurso Qualquer entidade utilizada por uma tarefa, podendo ser um dispositivo 
de entrada/saída, uma variável, estrutura, array [18]. 
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Regiões Críticas 

de Código:

Partes do código as quais devem ser tratadas de forma indivisível pelo 
sistema. Para isso, ao entrar em uma dessas regiões, interrupções devem 
ser bloqueadas, assim como o escalonamento das tarefas [18].  

Round Robin Política de escalonamento que permite que tarefas de mesma prioridade 
compartilhem o uso do processador,  seguindo um determinado  Time 
Slice.

Semáforos Segundo  Labrosse  [18],  semáforos  são  mecanismos  utilizados  para 
controlar o acesso a recursos compartilhados (exclusão mútua), sinalizar 
a  ocorrência  de um evento  e  permitir  a  sincronização  das  atividades 
entre tarefas. Existem dois tipos de semáforos: binário ou de contagem. 
O primeiro sinaliza apenas dois estados (0 e 1), já o segundo permite 
valores  dependendo  do  número  de  bits utilizados  (0  a  255,  por 
exemplo).  O  valor  de  um  semáforo  indica  quantos  processos  (ou 
threads) podem ter acesso a um recurso compartilhado [10].

Sistema 

Embarcado

É um sistema microprocessado no qual o computador é completamente 
encapsulado ou dedicado ao dispositivo  ou sistema que ele  controla. 
Diferente  de  computadores  de  propósito  geral,  como  o  computador 
pessoal,  um  sistema  embarcado  realiza  um conjunto  de  tarefas  pré-
definidas, geralmente com requisitos específicos. 

Strobe Sinal  responsável  por  informar  quando  as  informações  podem  ser 
carregadas na cabeça de impressão. 

Task Control 

Block

Representação da tarefa em um RTOS. Uma estrutura que possui todos 
os atributos necessários para definir uma tarefa.

Time Slice É o período de tempo pelo qual um processo pode rodar continuamente 
em  um  sistema  multitarefa  preemptivo,  existindo  tarefas  de  mesma 
prioridade no estado pronto. 

Timer Temporizador, normalmente utilizado por tarefas quando aguardam um 
determinado tempo para continuar sua execução.

Troca de 

Contexto

Em  sistemas  operacionais,  uma  troca  de  contexto  é  o  processo 
computacional  de  armazenar  e  restaurar  o  estado  (contexto)  de  uma 
CPU de forma que múltiplos processos possam compartilhar uma única 
instância  de  CPU.  É  garantido  que  quando  o  contexto  anterior 
armazenado  seja  restaurado,  o  ponto  de  execução  volte  ao  mesmo 
estado que foi deixado durante o armazenamento. 
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APÊNDICE A – GRÁFICOS  DE PERFORMANCE NO ESTUDO DE CASO 

Durante a simulação do estudo de caso apresentado, uma ferramenta de medição de 

performance propiciada pela IDE foi utilizada. Abaixo estão apresentadas as Figuras 34 e 35 

contendo dois gráficos gerados por esta ferramenta:

Figura 34: Performance do Estudo de Caso, análise por módulos. 
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Figura 35: Performance do Estudo de Caso, análise por funções.
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO DA PLACA DE DESENVOLVIMENTO

Figura 36: Especificação da placa de desenvolvimento. 
Fonte: [17].
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