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Energooszczêdne algorytmy w systemach wbudowanych**
1. Wprowadzenie
Wspó³czesne systemy wbudowane s¹ bardzo czêsto tak¿e systemami mobilnymi zasilanymi z ograniczonych róde³ energii (baterie jednorazowe, akumulatory, baterie s³oneczne,
energia pozyskiwana z mikrodrgañ, energia pozyskiwane z fal radiowych itp.) [2, 8, 9].
W ostatnim czasie iloæ takich systemów zwiêksza siê lawinowo ze wzglêdu na ich nisk¹
cenê i zastosowanie ich niemal w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Wymagania stawiane takim systemom to bardzo d³ugi czas pracy bez wymiany baterii lub bez do³adowania akumulatora.
W celu sprostania takim wymaganiom nale¿y odpowiednio zaprojektowaæ urz¹dzenie pod
wzglêdem elektrycznym przez dobór odpowiedniego (energooszczêdnego) sprzêtu, na przyk³ad odpowiednich mikrokontrolerów [4, 7]. Drugim aspektem zwi¹zanym z energooszczêdnym projektowaniem jest dobór odpowiedniego ród³a energii  efektywnego ze wzglêdu na
specyfikê projektowanego systemu wbudowanego. Trzecim zagadnieniem maj¹cym bezporedni i bardzo czêsto znacz¹cy wp³yw na oszczêdzanie energii w systemach wbudowanych
jest oprogramowanie tych systemów. Stosowanie odpowiednich algorytmów oraz struktur
danych pozwala znacz¹co zmniejszyæ zapotrzebowanie na energiê zasilania [6].

2. Energooszczêdne techniki programistyczne
W rozdziale tym zostan¹ opisane pewne techniki programistyczne pozwalaj¹ce na
optymalne wykorzystanie energii zasilania systemu wbudowanego. Mo¿na wyró¿niæ techniki stosowane na poziomie oprogramowania systemowego oraz na poziomie samej aplikacji.

2.1. Du¿a pêtla a system operacyjny
Du¿a czêæ aplikacji wbudowanych bazuje na wykonywaniu w tak zwanej du¿ej
pêtli, w której poszczególne zadania s¹ uruchamiane sekwencyjnie jako kolejne procedury
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wewn¹trz tej pêtli [5, 22]. Takie rozwi¹zanie jest ma³o elastyczne i nie nadaje siê do implementowania bardziej z³o¿onych i wymagaj¹cych systemów oraz nie daje mo¿liwoci obs³ugi asynchronicznych zdarzeñ w czasie rzeczywistym. Programowanie z u¿yciem du¿ej pêtli
ma jednak niezaprzeczaln¹ zaletê w postaci prostoty i przejrzystoci, nadaje siê do stosunkowo prostych aplikacji realizuj¹cych pojedyncze funkcje. Programowanie z u¿yciem du¿ej pêtli jest niemo¿liwe lub bardzo uci¹¿liwe dla skomplikowanych i wymagaj¹cych implementacji z³o¿onych systemów wbudowanych. Jedynym uniwersalnym rozwi¹zaniem
jest zastosowanie wielozadaniowego systemu operacyjnego, zawieraj¹cego mechanizm
wyw³aszczania, który umo¿liwia stworzenie aplikacji sk³adaj¹cej siê z wielu zadañ pracuj¹cych niezale¿nie, posiadaj¹cych swoj¹ wa¿noæ z punktu widzenia czasu rzeczywistego
oraz komunikuj¹cych siê ze sob¹ oraz z otoczeniem [10, 11, 19]. Nale¿y jednak zawsze
mieæ na uwadze, ¿e sprzêt tutaj stosowany, na przyk³ad mikrokontrolery, maj¹ i bêd¹ mia³y
mimo du¿ego ich rozwoju szereg ograniczeñ i w zwi¹zku z tym nie mo¿na stosowaæ tu
systemu operacyjnego czasu rzeczywistego o zbyt wysokich narzutach i wymaganiach na
zasoby (system operacyjny dla w³asnych potrzeb nie mo¿e zabieraæ zbyt du¿o pamiêci
i obci¹¿aæ procesor) poniewa¿ uniemo¿liwi to realizacjê wielu aplikacji.

2.2. Uaktywnianie zadañ zdarzeniami
Uaktywnianie zadañ zdarzeniami jest optymaln¹ technik¹ w przypadku systemu, którego zadaniem jest reagowanie na wiêcej ni¿ jedno zdarzenie wewnêtrzne lub zewnêtrzne.
Przez wiêkszoæ czasu system znajduje siê w stanie upienia z obni¿onym poborem energii
zasilania. W chwili nadejcia zdarzenia system wychodzi z tego stanu, obs³uguje to zdarzenie i po obs³u¿eniu go oczekuje na nastêpne zdarzenie, oszczêdzaj¹c energiê.

2.3. Rezygnacja z pe³nego systemu operacyjnego
na rzecz prostego planisty
Ka¿dy system operacyjny powoduje pewien narzut na w³aciwe obliczenia. Zwiêksza
potrzebn¹ moc obliczeniow¹ oraz wykorzystuje czêæ zasobów na w³asne potrzeby, co
z kolei bezporednio zwiêksza zapotrzebowanie na energiê zasilania. Jeli w projektowanym systemie nie jest koniecznie potrzebne wykorzystanie pe³nego systemu operacyjnego,
to mo¿na zrezygnowaæ z jego czêci lub wrêcz ograniczyæ siê do prostego planisty, który
zapewni jedynie wielozadaniowoæ.

2.4. Kompiltor wysikiego poziomu i opcje kompilacji
Pisz¹c program w jêzyku wysokiego poziomu, na przyk³ad w jêzyku C, u¿ywamy
kompilatora w celu uzyskania kodu maszynowego. Jakoæ kompilatora ma du¿e znaczenie
i zasadniczy wp³yw na postaæ kodu wynikowego. Bardzo czêsto w takich przypadkach wykorzystywany jest darmowy kompilator GCC, nawet jeli sam interfejs jest stworzony przez
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jak¹ komercyjn¹ firmê. Opcje kompilacji kompilatora wysokiego poziomu okrelaj¹ wiele
parametrów procesu kompilacji. Poprzez u¿ycie odpowiednich ustawieñ kompilatora nale¿y optymalizowaæ kod wynikowy, poniewa¿ im mniejszy i bardziej efektywny kod, tym
bardziej sprawny i energooszczêdny system.

2.5. Rezygnacja z funkcji
W trakcie pisania kodu zdarza siê doæ czêsto, ¿e pewne fragmenty kodu powtarzaj¹
siê i zwykle w takich przypadkach definiuje siê funkcjê, która jest wywo³ywana z odpowiednimi parametrami w odpowiednim miejscu w kodzie programu. Wywo³anie funkcji
powoduje szereg koniecznych czynnoci i pracoch³onnych operacji. Jeli mo¿emy zrezygnowaæ ze stosowania funkcji lub ograniczyæ ich u¿ycie, to mo¿emy w ten sposób zmniejszyæ czas wykonania poszczególnych etapów obliczeñ.

2.6. U¿ywanie funcji online i naked
Czasami nie mo¿na zrezygnowaæ z u¿ycia wszystkich funkcji. W takim przypadku
mo¿na u¿yæ funkcje online lub naked. Funkcje tego typu daj¹ minimalny narzut na wykonanie kodu programu, jednoczenie pozwalaj¹c programicie na komfort pisania z³o¿onych
programów z u¿yciem funkcji. Jeli zaznaczymy w kodzie ród³owym, ¿e dana funkcja ma
byæ typu naked, wtedy kompilator nie stworzy prologu i epilogu tej funkcji [1] i wywo³anie
jej bêdzie bardzo szybkie. Dla funkcji online jej kod wynikowy jest wprost umieszczany
w kodzie wynikowym w miejscu odpowiadaj¹cym kodowi ród³owemu wywo³uj¹cego j¹,
powoduje to, ¿e nie ma skoku do kodu funkcji oraz szeregu operacji na stosie, które dla
zwyk³ych funkcji s¹ niezbêdne i bardzo czasoch³onne.

2.7. Zmienne globalne
U¿ycie zmiennych globalnych zmniejsza kod wynikowy programu, poniewa¿ nie trzeba przekazywaæ danych poprzez parametry wywo³ania funkcji. Niemniej jednak taka technika niesie z sob¹ pewne niedogodnoci i zagro¿enia polegaj¹ce na tym, ¿e trzeba uwa¿aæ
na nazwy, aby nie nast¹pi³o na przyk³ad przes³anianie zmiennych wewn¹trz funkcji. Trzeba
równie¿ bardzo uwa¿nie kontrolowaæ u¿ycie zmiennych, poniewa¿ b³êdne obliczenia mog¹
mieæ znacznie wiêksze skutki ni¿ w przypadku zmiennych lokalnych.

2.8. Wstrzymywanie pracy ca³ego mikrokontrolera,
tryby pracy mikrokontrolera, czêstotliwoæ rdzenia
na przyk³adzie mikrokontrolera ATmega32
Na rysunku 1 pokazano zale¿noæ zapotrzebowania na energiê zasilania mikrokontrolera ATmega32 w zale¿noci od jego czêstotliwoci pracy. Im wy¿sza czêstotliwoæ, tym
potrzebna jest wiêksza moc zasilania.
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Rys. 1. Zapotrzebowania na moc w zale¿noci od czêstotliwoci zegara dla ATmega 32

Mikrokontroler ATmega 32 posiada szeæ trybów pracy:
 Tryb Idle  CPU i wykonanie programu zostaj¹ wstrzymane, zegar taktuj¹cy oraz
wszystkie uk³ady peryferyjne dzia³aj¹ normalnie.
 Tryb ACD Nosie Reduction  jest on wykorzystywany w trakcie pracy przetwornika A/C aby poprawiæ dok³adnoæ wyniku dziêki wyeliminowaniu wewnêtrznych róde³ zak³óceñ (praca CPU oraz niektóre modu³y wejcia wyjcia powoduj¹ takie zak³ócenia).
 Tryb Power-down  jest najg³êbszym trybem upienia, wy³¹czany jest zegar systemowy oraz prawie wszystkie uk³ady peryferyjne, pozostaj¹ aktywne jedynie modu³y, które pracuj¹ asynchronicznie wzglêdem g³ównego uk³adu taktuj¹cego.
 Tryb Power-save  podobny tryb jak Power-down za wyj¹tkiem uk³adu licznika 0,
który mo¿e w tym trybie dalej dzia³aæ.
 Tryb Standby  podobny tryb do Power-down z t¹ ró¿nic¹, ¿e jest mo¿liwy tylko
z rezonatorem zewnêtrznym i nie wy³¹cza go.
 Tryb Extended Standby  podobny tryb do Power-save z t¹ ró¿nic¹, ¿e jest mo¿liwy
tylko z rezonatorem zewnêtrznym i nie wy³¹cza go.
Jak wynika z przeprowadzonych badañ [20] (tab. 1), najlepszym rozwi¹zaniem pod
wzglêdem energetycznym jest prowadzenie obliczeñ z maksymaln¹ dostêpn¹ prêdkoci¹
(maksymaln¹ czêstotliwoci¹ mikrokontrolera), a nastêpnie przeprowadzenie mikrokontrolera w stan upienia. Dziêki temu mo¿na dodatkowo zaoszczêdziæ do oko³o 19% energii
zasilania w stosunku do prowadzenia obliczeñ z obni¿on¹ czêstotliwoci¹.
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Tabela 1
Porównanie zapotrzebowania na moc dla ró¿nych rozwi¹zañ

Rodzaj pracy

Czas wykonania

rednia moc [mW]

Praca ci¹g³a tryb aktywny 16 MHz

T/16

112,50

Praca ci¹g³a tryb aktywny 1 MHz

T

8,75

Praca ze zmian¹ trybów aktywny 16MHz/Power-down

T/16

7,11

2.9. Wstrzymywanie pracy poszczególnych modu³ów mikrokontrolera
ARM Cortex M3 (STM32L)
W mikrokontrolerach STM32L które s¹ przedstawicielami mikrokontrolertów ARM
Cortex M3 mo¿na w³¹czaæ i wy³¹czaæ poszczególne magistrale (APB1, APB2 i AHB) oraz
poszczególne modu³y (TIM2, TIM3, ). W tabeli 2 pokazano pobór pr¹du dla poszczególnych modu³ów mikrokontrolera STM32L [12, 18] dla ró¿nych napiêæ zasilania rdzenia mikrokontrolera.
Tabela 2
Pobór pr¹du dla poszczególnych peryferii mikrokontrolera STM32L

Typowy pobór pr¹du [µA/MHz]
dla VDD=3,0V i TA=25ºC

Peryferia
VCORE=1,8V

VCORE=1,5V

VCORE=1,2V

TIM2

13

10,5

8

TIM3

14

12

9

TIM4

12,5

10,5

8

TIM6

5,5

4,5

3,5

TIM7

5,5

5

3,5

LCD

5,5

5

3,5

4

3,5

2,5

5,5

5

4

USART2

9

8

5,5

USART3

10,5

9

6

I2C1

8,5

7

5,5

I2C2

8,5

7

5,5

USB

12,5

104

6,5

PWR

4,5

4

3

DAC

9

7,5

6

4,5

4

3,5

WWDG
APB1

SPI2

COMP
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Tabela 2 cd.

Typowy pobór pr¹du [µA/MHz]
dla VDD=3,0V i TA=25ºC

Peryferia

APB2

AHB

VCORE=1,8V

VCORE=1,5V

VCORE=1,2V

SYSCFG & RI

3

2,5

2

TIM9

9

7,5

6

TIM10

6,5

5,5

4,5

TIM11

7

6

4,5

ADC1

11,5

9,5

8

SPI1

5

4,5

3

USART1

9

7,5

6

GPIOA

5

4,5

3,5

GPIOB

5

4,5

3,5

GPIOC

5

4,5

3,5

GPIOD

5

4,5

3,5

GPIOE

5

4,5

3,5

GPIOF

5

4,5

3,5

CRC

1

0,5

0,5

DMA1

12

10

8

166

138

106

Wszystko w³¹czone

Gdzie VDD oznacza napiêcie zasilania mikrokontrolera, TA temperaturê mikrokontrolera, VCORE napiêcie zasilania rdzenia.

Czêsto zdarza siê, ¿e w trakcie pracy systemu potrzebne s¹ w danej chwili jedynie
niektóre modu³y mikrokontrolera. Wstrzymywanie niepotrzebnych modu³ów mikrokontrolera umo¿liwia znacz¹ce zmniejszenie zapotrzebowania na energiê [3]. Optymalne w³¹czanie i wy³¹czanie modu³ów i magistral nie jest zagadnieniem prostym, poniewa¿ trzeba rozwa¿yæ, czy takie dzia³anie ma sens ze wzglêdu na to, ¿e operacje te wymagaj¹ czasu i energii. Jeli dany modu³ jest bardzo czêsto u¿ywany, to mo¿e siê okazaæ, ¿e nie mo¿na go
w ogóle wy³¹czaæ, poniewa¿ wymagania czasowe systemu by³yby nie spe³nione.

2.10. Programistyczne dynamiczne zmiany czêstotliwoci
pracy modu³ów mikrokontrolera
Zmniejszenie czêstotliwoci zegara poszczególnych modu³ów mikrokontrolera podobnie jak w przypadku czêstotliwoci taktowania rdzenia mikrokontrolera, prawie liniowo
obni¿a zapotrzebowanie na moc zasilania poszczególnych modu³ów.
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2.11. Programowanie w asemblerze
W wielu przypadkach mo¿na dodatkowo zoptymalizowaæ kod programu, pisz¹c go
w asemblerze lub stosuj¹c wstawki asemblerowe. Rozwi¹zanie takie jest doæ uci¹¿liwe ze
wzglêdu na niski komfort pisania z³o¿onego kodu w jêzyku niskiego poziomu, ale z drugiej
strony mo¿na stworzyæ najbardziej optymalny kod wynikowy. Ka¿dy kompilator jêzyka
wysokiego poziomu wnosi pewien narzut na kod i jeli mo¿na siê tego narzutu pozbyæ,
pisz¹c wprost w asemblerze, to nale¿y to zrobiæ.

2.12. Kod programu w pamiêci RAM
Kod programu w systemie wbudowanym mo¿e znajdowaæ siê w ró¿nych rodzajach
pamiêci, mo¿e to byæ zarówno pamiêæ RAM, jak i EPROM oraz FLASH. Poniewa¿ pamiêæ
RAM jest najszybsza, w zwi¹zku z tym kod programu powinien znajdowaæ siê w pamiêci
RAM. Dlatego po uruchomieniu systemu bardzo czêsto kopiuje siê kod z wolniejszej pamiêci do szybkiego RAM.

2.13. Tablice funkcji
Mo¿na równie¿, gdzie jest to mo¿liwe, stosowaæ tablice funkcji. Pisz¹c kod ród³owy,
mo¿emy wype³niæ tablicê funkcji wartociami, oczywicie o ile jest to wykonalne, ze
wzglêdu na dostêpne miejsce w pamiêci i mo¿liwoæ ich wyznaczenia na tym etapie. Tak
stworzona tablica symuluje obliczenia i natychmiastowo podaje wynik. Jest to dobre rozwi¹zanie dla funkcji z parametrami, które maj¹ w miarê ograniczon¹ liczbê wartoci oraz
gdy funkcje te s¹ bardzo z³o¿one obliczeniowo, a przez to czasoch³onne.

3. Podsumowanie
W artykule przedstawiono programistyczne metody umo¿liwiaj¹ce oszczêdzanie energii zasilania dla systemów wbudowanych. W celu maksymalnego oszczêdzania energii zasilania zaleca siê wiêc: stosowanie uaktywniania zadañ zdarzeniami, rezygnacjê z tak zwanej du¿ej pêtli na rzecz systemu operacyjnego lub samego planisty, dobór optymalnego
kompilatora wysokiego poziomu i w³aciwe ustawienie opcji kompilacji. Ponadto sugeruje
siê rezygnacje z u¿ywania funkcji wszêdzie tam, gdzie jest to mo¿liwe, a tam gdzie funkcje
musz¹ pozostaæ, rozwa¿enie zastosowania funkcji typu online lub nacked. Kolejne mo¿liwoci ograniczania mocy zasilania to stosowanie zmiennych globalnych, wstrzymywanie
i dynamiczne zmiany czêstotliwoci pracy mikrokontrolera i jego poszczególnych modu³ów, kodowanie bezporednio w asemblerze, umieszczanie kodu aplikacji w pamiêci RAM
oraz stosowanie tablic funkcji. Stosowanie takich technik umo¿liwia stworzenie optymalnego pod wzglêdem energetycznym systemu wbudowanego, ale równoczenie mo¿e
powodowaæ dodatkowe komplikacje w trakcie tworzenia oprogramowania dla systemów
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wbudowanych. Nale¿y równie¿ nie zapominaæ o wymaganiach czasowych okrelonych dla
takich systemów, aby nie dosz³o do sytuacji, w której system bêdzie d¹¿y³ do maksymalnej
oszczêdnoci energii potrzebnej mu do pracy i nie spe³ni ograniczeñ czasowych.
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