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Ohlédnutí do minulosti

V roce 1976 se dostal na trh nový počítač: 
Cray 1. Tehdy byl na základě enormního vý-
konu svého procesoru 160 milionů instrukcí 
za sekundu při taktovací frekvenci 80 MHz 
označen titulem „superpočítač“. Výkon pro-
cesoru však nebylo to jediné, v čem počítač 

Cray 1 zlomil všechny rekordy: jeho spotře-
ba elektrické energie byla jen 115 kW a byl 
umístěn ve skříni velikosti běžné telefonní 
budky. Aby bylo zabráněno roztavení přístro-
je teplem, které vyvíjel, bylo do jeho kon-
strukce integrováno vysoce výkonné chladi-
cí zařízení s freonovým chladivem. 

To nyní použijme pro srovnání se součas-
ným mikropočítačem Parallax Propeller. Jde 
o zařízení s 32bitovou sběrnicí (Cray měl 
64bitovou), ale výkon je rovněž 160 milionů 
instrukcí za sekundu při taktovací frekvenci 
80 MHz. Podstatným rozdílem, kromě roz-
měrů, je spotřeba elektrické energie, která je 
u mikropočítače Propeller pouze 1 W. Mno-
ho novějších zařízení dosahuje ještě značně 
nižších hodnot. Počítač, na kterém píšu ten-
to článek, má 64bitový dvoujádrový procesor 
Intel Atom a spotřebovává tak málo energie, 
že zásuvková lišta s funkcí rozpoznání pro-
tékajícího proudu, do které je počítač zapo-
jen, ani nezaznamená, že je počítač zapnutý.

Vývoj technologie VLSI (Very Large Scal-
le Integration) vedl k počítačům, které vyka-
zují výrazně lepší poměr mezi pracovním vý-
konem a spotřebou elektrické energie. Dřívěj-
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ší čipy NMOS byly nahrazeny čipy CMOS, 
což mělo za následek další snížení spotřeby 
elektřiny. Speciálním znakem čipů CMOS 
je, že významné množství elektrické energie 
je odebíráno pouze tehdy, když se mění stav 
logického zařízení. Spotřeba roste s taktova-
cí frekvencí. 

Snížení napájecího 
napětí

Zařízení spotřebová-
vá elektřinu v důsledku 
ztrátového proudu, a to 
i tehdy, když je takto-
vání procesoru vypnu-
to. U novějších zařízení 
jsou jednotlivé elektric-
ké obvody „směstnány“ 
těsně k sobě, což snižu-
je izolační odpor a vede 
k poklesu napájecího 
napětí. Logické obvody, 
které mohou pracovat při 
1,8 V, jsou dnes relativ-
ně hodně rozšířené, exis-
tují však i takové, kte-

ré pracují s napájecím napětím pouze 0,9 V. 
Tak může např. mikropočítač nanoWatt XLP 
řady P z kategorie mikropočítačů PIC (od fir-
my Microchip Technology; obr. 1) pracovat 
v rozsahu napájecích napětí 2,5 až 5,5 V až 
do maximální taktovací frekvence 32 MHz. 
Jestliže uživateli dostačuje 16 MHz, lze napá-
jecí napětí snížit až na 1,8 V, tedy jsou-li také 
periferní zařízení schopna pracovat s tímto 
nízkým napětím. To vede ke snížení spotře-
by elektrické energie jak v závislosti na na-
pětí, tak i v závislosti na frekvenci. I skupina 
mikropočítačů EFM32 Gecko od společnosti 
Energy Micro (obr. 2) představuje dobrý pří-
klad. Tyto mikropočítače pracují v rozsahu 
napětí od 1,8 do 3,8 V s maximální taktovací 
frekvencí až 32 MHz. 

Snížení taktovací frekvence

Nejsou-li k dispozici speciální režimy 
úspory energie, měli by se konstruktéři vždy 
zaměřit na to, aby vybrali co možná nejnižší 
taktovací frekvenci, se kterou lze požadova-
nou úlohu v daném čase uskutečnit. Napří-
klad u tak jednoduchého zařízení, jako je te-

levizní dálkové ovládání, se proto často pou-
žívá přímo frekvence primárního křemenného 
oscilátoru 32 kHz.

Dynamické škálování napětí

U zařízení se složitější funkcí však tako-
váto řešení nejsou příliš vhodná – zvláště 
tam, kde se pracovní zatížení v čase značně 
mění a pro zachování spolehlivosti a funkč-
nosti musí být k dispozici dostatečná výko-
nová rezerva. V takových situacích může 
být použita metoda DVS – Dynamic Voltage 
Scaling. Princip spočívá v tom, že software 
analyzuje spotřebu procesoru a v závislosti 
na tom mění taktovací frekvenci a také na-
pájecí napětí. Výpočet úspor je přitom tro-
chu složitější, protože je třeba zohlednit 
mnoho různých faktorů, např. rovněž spo-
třebu paměti.

Režim „dřímoty“ a režim spánku

Dřívější mikropočítače nedisponovaly 
žádnými speciálními provozními režimy, 
protože po nich nebyla poptávka. To se ale 

rychle změnilo zavedením přenosných digi-
tálních zařízení napájených bateriemi. Po-
žadavky na konstrukci mobilních telefonů 
posunuly dopředu vývoj akumulátorových 
baterií, ale i energeticky úsporných mikro-
počítačů. Jednou z prvních mikropočítačo-
vých jednotek (MCU) s režimem spánku 
byl Intel 80C51. Nová zařízení v součas-
nosti mají hned několik úsporných režimů, 
které vypínají určité funkce, jež v daný oka-
mžik nejsou potřebné. Většina současných 
mikropočítačů je využívána tak, že po krát-
kých špičkách aktivity často následují delší 
období neaktivity. Televizní dálkové ovlá-
dání je mimořádným případem, u které-
ho může být procesor vypnut celou dobu 
až do stisknutí tlačítka. Průměrná spotřeba 

Obr. 1. Mikropočítače NanoWatt XLP-P (Microchip Technology) 

Vzrůstající míra používání jednočipových počítačů (mikropočítače; microcontrollers) 
v elektronických přístrojích, ve spojení s celosvětovou energetickou krizí, donutila vý-
robce elektroniky k tomu, aby přehodnotili, jaké funkce pro omezení spotřeby energie 
budou ve svých elektronických přístrojích používat.

Obr. 2. Mikropočítač EFM32 Gecko (Energy 
Micro) 
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elektrické energie je tedy často jen o málo 
vyšší, než je rychlost vybíjení baterie v kli-
dovém stavu.

V průmyslových řídicích systémech je 
častou úlohou mikropočítače monitorovat 
údaje z připojených snímačů. Mikropočíta-
čová jednotka, která je spojena se snímači, 
načítá analogové signály (nejčastěji v pev-
ných časových intervalech), zpracovává je 
do digitální podoby a výsledky poté předává 
na sériovou sběrnici. V tomto případě je pro-
cesor „vzbuzen“ časovačem v každém inter-
valu měření. Je pro takovou úlohu vhodnější 
jednoduchý osmibitový mikropočítač, nebo 
rychlý 32bitový mikropočítač např. s jádrem 
Cortex M0? Na první pohled by měla být os-
mibitová MCU úspornější, protože je ceno-
vě výhodnější a po větší část pracovní doby 
je plně využívána. Ovšem 32bitové zaříze-
ní bude mít menší průměrnou spotřebu ener-
gie, protože měřicí signály zpracuje rychle-
ji a zařízení poté „usne“. Existuje optimál-
ní taktovací frekvence, která však nemusí 
být nezbytně nejvyšší dostupnou frekven-
cí. Nejvyšší taktovací frekvence nepovede 
vždy k nejnižší průměrné spotřebě energie, 
protože s taktovací frekvencí roste příkon, 
takže zařízení sice pracuje krátce, ale s vel-
kou spotřebou. 

Dobrá zpráva pro ty, kteří nechtějí opus-
tit osvědčené osmibitové mikropočítače (ne-
jen z nostalgie, ale především pro kompati-
bilitu softwaru): jádro mikropočítače 8051 
od společnosti Silicon Laboratories bylo 
výrazně vylepšeno s ohledem na efektivitu 
práce (méně taktovacích cyklů na instruk-
ci) a celkovou taktovací frekvenci. Tyto mi-
kropočítače umožňují vykonávat např. jed-
nocyklové instrukce do 100 milionů instruk-
cí za sekundu.

Jsou-li používány režimy spánku, je důle-
žitým faktorem doba probuzení. Oscilátory 
mohou pro vygenerování stabilního výstupu 
potřebovat až milisekundy a to představuje 
nevyužitý čas a zbytečnou spotřebu energie. 

Mikropočítačové jednotky NanoWatt proto 
mají „režim dřímoty“, ve kterém je taktova-
cí frekvence procesoru nižší než taktovací 
frekvence periferních zařízení. To je vhodné 
v situacích, při kterých musí periferní zaří-
zení pracovat plnou rychlostí, zatímco pro-
cesor čeká na přerušení od periferie.

Energeticky úsporné napájení 

Nyní jste nastavili svůj mikropočítač na co  
nejnižší spotřebu energie, ale jak je to s na-
pájením? První volbou zřejmě bude lineár-
ní regulátor série 78xx, ale přestože jsou 
tyto ovladače stále populární, jsou v sou-
časnosti již považovány za zastaralé. Auto-
ři namísto těchto ovladačů doporučují zvo-
lit nový typ: LDO (Low Dropout), ačkoliv 
je o něco dražší. 

Ovladač 7805 s výstupem 5 V má úbytek 
napětí na stabilizátoru (dropout) 2 V, tzn. že 
potřebuje vstupní napětí minimálně 7 V. Při 
maximálním proudu 1 A jde tedy o ztrátu mi-
nimálně 2 W, které se přemění na teplo a to 
je třeba odvést. U zařízení LDO je úbytek 
napětí na stabilizátoru snížen na asi 300 mV. 
V tomto případě lze použít síťový transformá-
tor s nižším napětím, což také snižuje spotře-
bu (v současné době bude ovšem pravděpo-
dobně použit ještě úspornější spínaný zdroj) 
a omezuje ztráty vlastního regulátoru. Jme-
novitá hodnota napájecího proudu musí odpo-
vídat špičkovým, a nikoliv průměrným hod-
notám spotřeby. 

Nakonec se na všechny nepoužívané vstu-
py a výstupy instalují tzv. pull-up rezistory. 
Šum na beznapěťovém vstupu může sepnout 
interní elektronické obvody, a přestože bu-
dou výsledné signály blokovány, takže nedo-
jde k žádným nevyžádaným operacím, při-
spívají k celkovému dynamickému proudu. 
Některá zařízení používají interní pull-up re-
zistory, ale názory na ně se různí – většina 
vývojářů dává z cenových důvodů přednost 
externím rezistorům.

Shrnutí

Náklady na elektřinu jsou v současné době 
na horní příčce žebříčku priorit. Naštěstí ved-
la poptávka po energeticky úsporných, bate-
riemi napájených zařízeních již před několi-
ka lety k vývoji energeticky úsporných mik-
ropočítačů. A tyto nové součástky ve spojení 
s vhodným softwarem nyní přispívají k tomu, 
aby klesla spotřeba energie zařízení napáje-
ných ze sítě.
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y   Moderní pneumatická 
zařízení jsou energeticky 
úsporná a s integrovanou 
řídicí elektronikou

Průzkum společnosti Frost & Sullivan 
(www.motors.frost.com), který se týká ev-
ropského trhu s pneumatickou technikou, 
ukazuje, že trh v tomto oboru v letech 2010 
a 2011 rostl. Situace v roce 2012 však byla 
významně ovlivněna evropskou dluhovou 
krizí. Očekává se, že statistiky potvrdí, že 
objem trhu sice mírně vzrostl, ale méně než 
v předchozích letech.

Podle údajů uvedených v analýze do-
sáhly tržby v tomto segmentu trhu v Ev-

ropě v roce 2011 tří miliard dolarů, v roce 
2018 by měly dosáhnout 4,38 miliardy do-
larů. 

Sriram Balasubramanian, analytik společ-
nosti Frost & Sullivan, předpokládá, že vzhle-
dem k atmosféře nejistoty, způsobené globál-
ní ekonomickou krizí a evropskou dluhovou 
krizí, budou investice v následujících dvou 
letech omezené.

Zvýšená poptávka je po zařízeních, kte-
rá jsou energeticky úsporná. V oblasti pneu-
matických zařízení mohou být úspory ener-
gie opravdu významné a mohou snížit pro-
vozní náklady v některých případech i na 
polovinu. 

Výrobci pneumatické techniky ve snaze 
posílit svou konkurenceschopnost v posled-

ní době stále více doplňují svou nabídku také 
o elektromechanické a elektronické kompo-
nenty. Dalším významným trendem je mož-
nost přizpůsobit pneumatické komponenty 
přesně podle požadavků zákazníka a dopl-
nit sortiment o speciální, technicky nároč-
ná provedení, např. určená do extrémních 
podmínek.

„Budoucí vývoj evropského trhu s pneu-
matickými komponentami bude ve zname-
ní stále větší integrace s elektronikou,“ říká 
Balasubramanian. „Rozhodující faktory pro 
další rozvoj trhu budou zlepšování energe-
tické účinnosti, omezení nepříznivých vli-
vů na životní prostředí, zvýšená bezpečnost 
a zlepšené možnosti řízení.“                    
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