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Abstract 

Linux is a growing operating system in embedded systems. Today, Linux is not 

only in heavy servers but also in cell phones, PDAs, cameras and other devices 

running on battery power. While current technology is more energy efficient, more 

and more technologies are implemented into a single unit resulting in an overall 

increase of power consumption.  

Low power consumption is an increasingly important feature of a system today. 

Lower power consumption means lower costs, less environmental impact, and 

longer life for applications that runs on batteries.  

This work compiles methods to reduce power consumption of Linux systems. The 

work includes examining whether the available opportunities are platform-specific 

or of a more general nature. The evaluations of methods for efficacy, has been 

performed on three different platforms. Testing consists of different types of stress 

tests and turning the units on-and-off. 

The results show that many of the features for power management that are 

available in a Linux system are of a general nature and that the Linux kernel has 

good support for implementation of new power management functions. Through 

the power reduction tests it has been proven that reducing the frequency of the 

processor and bit rate of the Ethernet controller provides the highest efficiency 

gain at different load levels.  

This work also investigates whether implementation of dynamic frequency scaling 

on a new processor is a complex task or not. Implementations in the Linux kernel 

provide general code that means that only the processor-specific part needs to be 

implemented. The implementation was carried out without major complications
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Sammanfattning 

Linux är ett växande operativsystem inom inbyggda system som finner allt fler 

tillämpningar i elektroniska produkter. Idag finns Linux inte enbart i tunga servrar 

utan även i mobiltelefoner, handdatorer, kameror och andra enheter som går på 

batteridrift. Samtidigt som dagens teknik är allt mer energieffektiv så 

implementeras allt fler tekniker i en och samma enhet vilket medför en total 

ökning av effektförbrukning. 

En låg effektförbrukning är en allt mer betydande egenskap hos ett system idag. En 

lägre effektförbrukning innebär lägre kostnader, mindre miljöpåverkan, och längre 

drifttid för applikationer som drivs på batteri. 

Arbetet sammanställer metoder för att reducera effektförbrukningen hos system 

med Linux. Arbetet innefattar även att undersöka huruvida de möjligheter som 

finns är plattformsspecifika eller av generell karaktär. Vid utvärdering av metoders 

effektpåverkan har tester utförts på tre olika plattformar. Testerna består av på- och 

avslag av enheter samt olika typer utav belastningstester. 

Resultatet visar att många utav de energisparfunktioner som finns tillgängliga i 

Linuxsystem är av generell karaktär och att Linuxkärnan har bra stöd för vidare 

implementering av energisparfunktioner. Vid försöken till effektreducering har det 

visat sig att minskning av hastigheten på processor och ethernet-controller ger 

störst vinst vid olika belastningsgrader. 

Arbetetet undersöker även huruvida implementationen utav dynamisk 

frekvensskalning på en ny processor är en komplicerad process eller inte. 

Resultatet visar att implementationen av funktionen för en ny processor inte är allt 

för komplicerad. Detta mycket på grund av att Linuxkärnans infrastruktur är 

uppbyggd i lager där många utav dessa lager är av generell karaktär och kan 

återanvändas. Detta medför att endast den hårdvaruspecifika delen behöver 

implementeras. 
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Inledning 

Bakgrund 

Linux är ett växande operativsystem inom inbyggda system som finner allt fler 

tillämpningar i elektroniska produkter. Idag finns inte Linux enbart i tunga servrar 

utan även i mobiltelefoner, handdatorer, kameror och andra enheter som går på 

batteridrift. Samtidigt som dagens teknik är allt mer energieffektiv så 

implementeras allt fler tekniker i en och samma enhet vilket medför en total 

ökning av effektförbrukning. 

En låg effektförbrukning är en allt mer betydande egenskap hos ett system idag. En 

lägre effektförbrukning innebär lägre kostnader, mindre miljöpåverkan, och längre 

drifttid för applikationer som drivs på batteri. 

Arbetets problemtik ligger i att finna metoder för att reducera effektförbrukningen 

på olika plattformar med Linux genom konfiguration av Linuxkärnan och annan 

mjukvara. De konfigurationsmöjligheter som Linuxkärnan har varierar med 

processorns arkitektur och modell. Huruvida implementationen på olika 

arkitekturer och processormodeller är likartade eller inte ska undersökas. 

Utföraren ska även undersöka vad som krävs för att implementera stöd för utvalda 

energisparfunktioner på en processormodell som ännu inte stöds. 

Mål 

Det primära målet med utredningen är att tydliggöra vilka möjligheter 

Linuxkärnan har för att reducera effektförbrukningen hos inbyggda system med 

Linux. Huruvida tillvägagångssättet för att reducera effektförbrukningen på olika 

plattformar är likartade eller inte ska undersökas. Det ska även tydligt framgå hur 

varje konfigurationsuppsättning utav testade metoder påverkar systemets 

effektförbrukning och vilka eventuella konsekvenser konfigurationen resulterar i. 

Linux portabilitet har möjliggjort att ett brett spann av processorarkitekturer och 

modeller idag stöds och att vidare stöd kan implementeras med relativt 

okomplicerade metoder. Flera utav de energisparfunktioner som finns tillgängliga i 

Linux är processorspecifika och måste implementeras för varje enskild processor. 

Därav är ett mål att redogöra vad det innebär att implementera ett stöd för en 

energisparfunktion till en processor som idag inte stöds. 

Med hjälp av arbetet skall läsaren bli insatt i vilka möjligheter som finns 

tillgängliga för att reducera effektförbrukningen i ett Linuxsystem, hur effektiva 

metoderna är och vilka konsekvenser de får på systemet. Läsaren ska även bli 

insatt i vad det innebär att själv implementera ett stöd för en energisparfunktion 

som inte stöds. 
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Målgrupp 

Detta arbete riktar sig till studenter på högskolenivå och intressenter med en 

förståelse av ämnet som berör effektreducering, inbyggda system och Linux. 

Läsaren bör även ha viss förståelse för programmering då kodfragment och 

hänvisningar till Linuxkärnans källkod förekommer. 

Combitech 

Uppdraget för examensarbetet vid Jönköpings Tekniska Högskola har med 

företaget Combitech varit att undersöka vilka möjligheter som finns för 

effektreducering i inbyggda system med Linux. 

Företagsbeskrivning1 

Combitech är ett av Sveriges ledande företag inom teknik-, utvecklings- och 

verksamhetskonsulting. Företaget är ett dotterbolag i Saab-koncernen och omsätter 

cirka 900 Mkr/år. 

Combitech är verksamt inom alla områden som handlar om tekniska system och 

lägger stor vikt i att kombinera teknik, miljö och säkerhet i framtagna lösningar . 

Combitech finns på ett 20-tal orter i Sverige men expanderar även internationellt 

och har idag även kontor i Norge och Tyskland. 

Av företagets cirka 800 anställda är medelåldern 38,7år och ca 20 % kvinnor. 

Företagets specialkompetens är inom informationssäkerhet, systemintegration, 

kommunikation, mekanik, systemsäkerhet, systemutveckling och logistik. 

Kunder finns företrädesvis inom segment som flyg och försvar, telekom, verk och 

myndigheter samt industri. 

Avgränsningar 

Arbetet omfattar endast konfiguration av mjukvara. De plattformar som kommer 
att användas vid mätningar och laborerande är: 

 Netus G20-modul med ett Foxboard som bärarkort. 

 SimCom-modul med Development Board och Box5 som bärarkort. 

 QSeven-modul med en Intel Atom processor. Bärarkortet är ett Hectronic 

H4103 

 

                                                
1 Gällande för år 2010 
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Disposition 

Det inledande kapitlet Kapitel I – Teoretisk bakgrund berör grundläggande delar 

som är viktiga för läsarens vidare förståelse av den information och problematik 

som tas upp senare i rapporten. Kapitlet berör bl.a. Linux, GNU, Timers och 

processorns strömsparlägen. 

Kapitel II – Effektreducering i Linux går igenom vilka möjligheter till 

effektreducering ett system kan ha. Kapitlet introducerar även verktyg som kan 

användas till hjälp för att få ett system mer effektsnålt. I slutet av kapitlet tas även 

metoder som är viktiga för en utvecklares synvinkel upp; metoder till att skriva 

energieffektiva applikationer. 

Kapitel III – Plattformar introducerar de plattformar arbetet kommer att behandla. 

Kapitel IV – Metoder innehåller de metoder som används för olika typer av 

mätningar på utvalda plattformar. 

Vidare kapitel innehåller tillvägagångssätt för effektreducering på respektive 

plattform och en utvärdering av CPUFreq, detta följt av resultat och diskussion.
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1 Kapitel I – Teoretisk bakgrund 

1.1 Linux 

I dagligt tal benämns ofta Linux som ett komplett system. I själva verket är Linux 

bara en kärna som kan ligga till grund för ett operativsystem. Som ordet 

operativsystem antyder så består det av ett system av komponenter där kärnan bara 

är en utav dem. En kärna tillhandahåller endast de mest grundläggande 

funktionerna som ett operativsystem behöver för att kunna fungera. Till dessa 

funktioner hör bl.a. kommunikation med hårdvara, hantering av minne och andra 

resurser, schemalägga processer, hantera filsystem osv. Utöver en kärna behöver 

ett operativsystem ett skal som användaren kan interagera med. GNU-projektet
2
 är 

ett sådant skal bestående av programbibliotek och verktyg som kompletterar 

Linuxkärnan till ett fullskaligt operativsystem. Målet med GNU-projektet är att 

”bygga ett komplett UNIX-likt operativsystem med fri mjukvara”[14]. Att använda 

Linuxkärnan tillsammans med GNU-projektet har visat sig vara en kraftfull 

kombination som har fått stor spridning.  

Linux är en komplex monolitisk kärna. Att kärnan är monolitisk innebär att större 

delen utav de kritiska sektionerna som ett operativsystem arbetar med hanteras av 

kärnan istället för av separata processer utanför kärnan. Exempel på sådana 

kritiska delar är systemprocesser, drivrutiner och minneshantering [9][10].   

Motsatsen, en mikrokärna, bygger istället på att ha en så minimal kärna som 

möjligt och istället lyfta över uppgifter till separata processer. Fördelen med en 

monolitisk kärna är att kommunikationen mellan interna processer går snabbt 

eftersom de är tätt förbundna, vilket medför högre hastighet och prestanda. En 

nackdel är att om implementationen inte är fullt stabil kan det få ödesdigra effekter 

på systemet som kan resultera i haveri. 

Det är värt att tillägga att Linuxkärnan har stöd för att kompilera drivrutiner som 

externa moduler. Detta ger ett beteende som liknar en mikrokärna, men skiljer sig 

ändå eftersom nyckelkomponenterna måste byggas in i Linuxkärnan. 

                                                
2 GNU är ett rekursivt akronym för ”GNU’s Not UNIX” 
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1.1.1 Versioner 

Den 25:e Augusti 1991 skrev den finska universitetsstudenten Linus Torvalds ett 

inlägg i nyhetsgruppen comp.os.minix (se Bilaga 1: Brev från Linus Torvalds). 

Version 0.01 av Linuxkärnan släpptes en månad senare och fick bra respons från 

intressenter vilket drev utvecklingen snabbt framåt.[34] Efter version 0.01 har 

många versioner utav Linuxkärnan släppts.  Figur 1-1 visar en tidslinje för hur 

Linuxkärnan har utvecklats genom åren. 

Linuxkärnans versionsnummer är utav formatet X.Y.Z där X är ett så kallat major 

number, Y ett minor number och Z ett löpnummer. Innan version 2.6 av 

Linuxkärnan särskildes stabila och experimentella versioner genom minor number. 

Ett jämnt tal betydde en stabil version och ett udda tal en version som var under 

utveckling. Exemelvis: 

 Linux 2.1.x – Experimentell 

 Linux 2.4.x – Stabil 

 Linux 2.5.x – Experimentell 

 Linux 2.6.x- Stabil 
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Figur 1-1 Tidslinje för Linuxkärnans utveckling[35] 
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1.1.2 Distributioner 

Som tidigare nämnts utgör ett operativsystem en sammansättning av ett flertal 

olika komponenter. Att kombinera Linuxkärnan med GNU-projektet ger 

användaren en grund att arbeta med, men i nästan samtliga fall behöver systemet 

byggas på vidare med fler komponenter för att få någon praktiskt tillämpning. För 

de användare som inte vill eller inte kan bygga ihop ett operativsystem från 

grunden finns det olika distributioner att tillgå. En Linux-distribution är en 

sammansättning av en Linuxkärna tillsammans med en hel uppsättning av program 

som tillsammans ger ett komplett operativsystem. 

Till GNU/Linux finns det många olika distributioner varav några är mer och andra 

är mindre vanliga. Att det finns ett så stort antal olika distributioner beror på att 

vem som helst har möjlighet att sätta ihop sin egen distribution med programpaket 

och distribuera. Denna mångsidighet av valmöjligheter vid sammansättning av 

distibutioner har bidragit till att det idag finns distributioner som är profilerade för 

olika uppgifter och anpassade för personer med olika grad utav tekniskt kunnande. 

1.1.3 Kärnrymd och användarrymd 

Processorn exekverar antingen i en begränsad användarrymd (eng. user space) 

eller i en privilegierad kärnrymd (eng. kernel space). 

Kärnrymden är en del av arbetsminnet som är reserverat till Linuxkärnan med 

tillhörande drivrutiner och systemprocesser. Systemprocesser har full tillgång till 

hela processorns instruktionsuppsättning och möjlighet att direkt kommunicera 

med hårdvaran genom systembussar eller andra hårdvarugränssnitt.[8][10] 

I användarrymden exekverar användarens applikationer med begränsad tillvaro 

vad gäller kommunikation med hårdvaran eller insyn i Linuxkärnan. 

Om en process i användarrymden behöver något utav detta måste det ske genom 

anrop till en drivrutin eller annan kod som exekverar i kärnrymden. Detta 

illustreras med Figur 1-2. 
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1.1.4 Sysfs 

Sysfs var en utav de funktioner som introducerades i version 2.6 av Linuxkärnan.  

Sysfs är ett virtuellt filsystem som ger en direkt spegling av Linuxkärnans Device 

Model (se kapitel 1.2 ), vilket är en hierarkisk uppdelning (se Figur 1-3) av 

drivrutiner och enheter anslutna till systemet[7]. Filsystemet är virtuellt i den 

betydelsen att det inte finns lagrat på ett fysiskt lagringsmedium utan ligger helt i 

arbetsminnet. 

 

Figur 1-2 Kommunikationen mellan olika lager. 

All kommunikation med hårdvaran 

från användarrymden sker mot en 

drivrutin eller med systemanrop till 

kod som körs i kärnrymden. 

Hårdvara 

Kärnrymd 

(moduler och 

drivrutiner) 

Användarrymd  

(applikationer) 
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Filsystemet ger tillgång till information och parametrar relaterade till enheter och 

drivrutiner som finns i systemet. Denna information kommer användaren åt från 

användarrymden och har därifrån möjlighet att sätta parametrar.[8][9][10] 

Från användarens perspektiv 

fungerar sysfs som ett 

kommunikationslager mellan 

kärnutrymmet och 

användarutrymmet. Detta 

illustreras med Figur 1-4. 

Den hierarkiska modellen delar 

upp enheter och klassificerar 

dem efter typ, exempel på 

klassificeringar är block, 

character, bus och input. 

Exempelvis en joystick eller ett 

USB pekdon placeras under 

klassen input och återfinns i 

katalogen </sys/class/input>. 

[12]

/sys/ 

block 
 

bus 

 

class 
 

 

devices 

firmware 

power 
 

sda 

sdb 

IDE 

I2C 

USB 

input 

USB 

Figur 1-3 Sysfs strukturella uppbyggnad. 

Användarut-

rymme 

 

Sysfs 

Kärnutrym-

me 

Hårdvara 

Figur 1-4 Illustration av systemets uppbyggad i lager 
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1.2 Linux Device Model 

För att strukturera upp drivrutiner i Linux används ett ramverk . Ramverket för 

drivrutiner i Linux bryter ner och klassificerar alla drivrutiner efter vilken typ de 

tillhör. Från början fanns endast typerna buses, devices och classes. Utifrån dessa 

tre typer organiserades alla drivrutiner upp. Idag finns ytterligare kategorier så som 

block, firmware, module, power, kernel och fs. 

Fördelen med en sådan uppdelning är att användaren direkt kan se drivrutiners 

tillhörighet och hur de är internt förbundna genom sysfs. Nedan följer en kort 

beskrivning av vad några utav typerna innebär.[27][28][30] 

 block innehåller systemets block-devices. Exempel på block-devices är 

hårddiskar, flashminnen och andra enheter som skriver/läser data i hela 

block. 

 En bus kan beskrivas som en ledning dit en eller flera enheter kan ansluta 

sig. Exempel på buses är USB, I
2
C, PCI och PCMCIA. Varje bus-typ är 

representerad av en device- och en driver-katalog. 

o Devices är fysiska eller icke-fysiska enheter som är anslutna till en 

bus. Devices skapas av en driver. När en driver ser att en enhet finns 

representerad i systemet genereras motsvarande device. Devices 

ligger på sökvägen </sys/devices> eller i 

</sys/bus/BUS_TYPE/devices/> där de i det senare fallet är 

kategoriserade efter bus-typ. 

o En Driver tilldelas varje device och kontrollerar hur 

kommunikationen över en specifik bus ska gå till. Drivers exporterar 

en lista över de devices den har stöd för. I och med det kan en device 

bindas till rätt driver. 

 Classes representerar alla enheter som är anslutna till systemet. Enheterna 

är sorterade efter funktion istället för vilket gränssnitt de tillhör. Det är inte 

nödvändigtvis ett 1:1 förhållande mellan class-objekt och den fysiska 

enheten. En fysik enhet kan ha flera funktionella egenskaper som gör att 

den platsar under flera kategorier. 

 Devices är uppdelat i platform- och system-devices. 

o Platform-devices är periferienheter som finns på den aktuella 

plattformen. Exempel på sådana periferienheter är I/O-portar och 

UARTs. 

o System-devices är systemkomponenter på plattformen. En 

systemkomponent i det här fallet kan till exempel bestå av ett 

register på processorn. Exempel på komponenter under kategorin 

kan vara processorn, APICs och timers



Kapitel I – Teoretisk bakgrund  

Bootstrap loader 

22 

 

1.3 Bootstrap loader 

Alla processorer exekverar sina första instruktioner från en förutbestämd adress i 

ett minne, oftast processorns flash-minne. På denna adress installeras en mjukvara, 

en s.k. bootstrap loader, som har som uppgift att vidare ladda ett operativsystem. 

Bootstrap loadern har även som uppgift att sätta upp den initiala konfigurationen 

hos processor. Detta innefattar uppstartskod av bland annat minnet, serieport och 

ethernet-controller. En processor med en MMU (Memory Management Unit) 

måste exempelvis definiera minnesareor och stackar som operativet ska arbeta 

med. Serieporten behövs som en kommunikationslänk mellan användaren och 

bootstrap loadern.  Ethernet-controllern behövs om bootstrap loadern ska hämta 

eller montera ett externt filsystem. 

Det finns ett flertal tillgängliga bootstrap loaders med varierande funktionalitet och 

stöd för arkitekturer. Den bootstrap loader som uteslutet kommer att användas vid 

arbete med ARM-processorerna är U-Boot (Universal Bootloader) som är mycket 

flexibel och väldokumenterad. U-Boot är ett open source-projekt som bygger på 

två andra projekt; PPCBoot och ARMBoot. U-Boot stödjer i dagsläget x86-, 

ARM- och PPC-arkitekturerna. 

Vid arbete med Qseven plattformen används GRUB (Grand Unified Bootloader) 

som bootstrap loader. GRUB är en del utav GNU-projektet och används som 

standard för de flesta Linuxsystem på x86-arkitekturer.[19] 

Det finns två fundamentalt olika tillvägagångssätt för hur en bootstrap loader 

laddar Linux: 

1.3.1 Disk 

I Disk-konfigurationen ligger både Linuxkärnan och root-filsystemet på en och 

samma diskenhet. Bootstrap loadern laddar antingen en sekundär bootstrap loader 

på diskenheten som i sin tur laddar Linuxkärnan, eller hämtar och laddar 

Linuxkärnan direkt. 

Foxboard G20 som arbetet senare kommer att behandla använder den här typen av 

konfiguration där diskenheten är ett microSD-kort. 

1.3.2 Network 

I den här konfigurationen laddas root-filsystemet över en nätverkslänk och 

monteras via NFS (Network File System). Linuxkärnan hämtas antingen från en 

diskenhet eller laddas via samma nätverkslänk. I det senare fallet hämtas 

Linuxkärnan ofta med TFTP (Trivial File Transfer Protocol) som är ett enklare 

protokoll för filöverföring. Konfigurationen förutsätter att servertjänster för TFTP 

och NFS finns tillgängliga.  

Vid arbete med SimCom modulen kommer den här konfigurationen att användas.
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1.4 GNU Toolchain 

Vanligtvis är kod som kompileras ämnat att exekvera på samma arkitektur. Vid 

arbete med inbyggda system kan målplattformens arkitektur skilja sig från 

hostplattformens, vilket medför att kompilatorverktygen som används måste ha 

möjlighet att generera en binärfil för den aktuella arkitekturen. 

I en sådan situation behövs en kompilator som kan exekvera på en arkitektur och 

generera en binärfil som är kompatibel med en annan. En sådan kompilator kallas 

kors-kompilator. I själva verket är det inte bara kompilatorn som behöver ha stöd 

för detta. När en blivande applikation går från källkod till binärfil sker detta i ett 

antal steg. Först genereras objektfiler som är kompilerade kodfragment, sedan 

länkas dessa kodfragment ihop till en fungerande binärfil. För att binärfilen ska 

fungera på målplattformen behöver samtliga verktyg i kedjan kunna fungera för 

den arkitekturen. En sådan kedja med verktyg kallas för toolchain. 

GNU Toolchain är en kollektion av programmeringsverktyg som alla är delar utav 

GNU Projektet. GNU Toolchain distribueras med ett flertal olika verktyg, dessa är 

GNU Make, GNU Compiler Collection (GCC), GNU Binutils, GNU Debugger 

(GDB), GNU Build System (autotools), GNU Bison och GNU m4. 

För att kunna bygga en applikation för en målplattform är det endast GCC och 

GNU Binutils som är nödvändiga. GCC är själva kompilatorn som kompilerar kod 

till objektfiler. GNU Binutils innehåller verktyg så som länkare och assemblator 

mm.  

Det är möjligt att själv bygga GNU Toolchain för en specifik målplattform, vilket 

ofta kan vara en komplicerad procedur. Ett annat alternativ är att använda 

hjälpverktyget OpenEmbedded
3
 och låta det generera en toolchain för rätt host- 

och målplattform. Det finns även företag och organisationer som har tagit fram 

färdiga paket med GNU Toolchain för flera målplattformar. I arbetet kommer ett 

paket från CodeSourcery
4
 att användas. De verktyg som är kompilerade för att 

användas mot en annan arkitektur döps med ett prefix framför verktygets namn. 

Prefixet för denna verktygsuppsättning är arm- linux-gnueabi-. Exempel på 

verktygsnamn med prefixet är arm- linux-gnueabi-gcc och arm- linux-gnueabi-ld. 

                                                
3 Se www.openembedded.org 
4 Se http://www.codesourcery.com/sgpp/datasheet?target_arch=ARM&target_os=EABI 
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1.4.1 GNU Make 

GNU Make är ett utav verktygen i GNU Toolchain och används för att läsa och 

interpretera Makefiles, som är ett skript som specificerar hur en applikation ska 

byggas. Genom att bara skriva make kommer applikationen byggas i sitt 

standardutförande och använda kompilatorn för samma arkitektur. 

 

Detta bygger en eventuell applikation eller ett bibliotek men installerar det inte på 

systemet. För att installera applikationen eller biblioteket på en förutbestämd 

sökväg i systemet används make tillsammans med install. 

 

Ifall den önskade sökvägen inte är densamma som den förutbestämda kan 

parametern DESTDIR användas för att specificera en plats för installationen. Detta 

är användbart t.ex. när målplattformens root-filsystem ligger på hostplattformen. 

Exempel för att installera på sökvägen /tmp/root_filesystem: 

 

Beroende på hur en applikation ska byggas kan olika parametrar skickas med 

make. Vilka parametrar som finns tillgängliga beror på vilka som definierats i 

Make-skriptet. En vanlig parameter som används vid kors-kompilering är 

CROSS_COMPILE som sätts till det prefix den tool-chain som används har. I vårt 

fall är det arm- linux-gnueabi-. 

Vid kompilering av Linuxkärnan används flera parametrar. Parametern ARCH 

sätter vilken arkitektur Linuxkärnan ska kompileras för. Det finns även ett antal 

konfigurationsgränssnitt, där bland xconfig, menuconfig, gconfig m.fl. I arbetet 

kommer uteslutande xconfig att användas. Författaren vill belysa att 

konfigurationsgränssnittet sätter parametrar till Linuxkärnan och inte till 

kompileringsverktyget. 

För att sätta arkitekturen till ARM och starta konfigurationsgränssnittet skrivs: 

 

$make ARCH=arm xconfig 

$make DESTDIR=/tmp/root_filsystem/ install 

$make install 

$make 
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I konfigurationsgränssnittet kan användaren välja att antingen kompilera in 

drivrutiner i kärnan eller att kompilera dem som moduler. När något har valts att 

kompileras som moduler måste dessa specifikt väljas att kompileras med 

parametern modules. 

 

När modulerna sedan ska installeras används parametern modules_install. 

Parametern INSTALL_MOD_PATH kan användas för att välja sökväg för 

installationen. Exempelvis: 

 

Beroende på vilken typ av binärfil av Linuxkärnan som ska genereras kan olika 

parametrar skickas med. uImage är en binärfil som kan läsas av U-Boot. För att 

kompilera Linuxkärnan med rätt verktyg och att generera en uImage används 

följande kommando: 

 

 

$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- uImage 

$make INSTALL_MOD_PATH=./modules/ modules_install 

$make modules 
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1.5 Timers 

Linuxkärnan använder sig av timers för att hantera tidsflöden i systemet. 

Linuxkärnan skapar s.k. mjukvarutimers (se nedan) med hjälp av hårdvarutimers. 

Dessa har olika uppgift, exempel på användningsområden för en mjukvarutimer är 

att schemalägga aktiviteter och att skapa fördröjningar i processer, medans 

hårdvarutimers gör implementationen av mjukvarutimers möjliga.[8][19] 

1.5.1 Hårdvarutimers 

Vilka hårdvarutimers som finns tillgängliga beror på den aktuella plattformen. 

Hårdvarutimers kan antingen vara implementerad i processorn eller som externa 

chip. Exempel på vad hårdvarutimers används till är att: 

 Hålla reda på tid och datum, 

 Mäta tidsflöden och att 

 Generera avbrott, antingen cykliskt eller efter en förutbestämt tid. 

 Nedan följer en beskrivning av de vanligaste klock- och timer-typerna. 

1.5.1.1 Real Time Clock 

Nästan alla plattformar har en Real Time Clock (RTC), som är en klocka helt 

oberoende av processor och andra chip på plattformen. RTC är ofta strömförsörjd 

med ett batteri och fortsätter att ticka även när plattformen är avstängd för att 

kunna hålla reda på tid och datum. 

RTC kan ofta programmeras för att generera avbrott vid en viss tid, men till det 

använder Linuxkärnan andra typer utav timers. Linuxkärnan använder RTC endast 

till att fråga efter tid och datum. Klockan mappas upp som en enhet i /dev/rtc där 

den kan ställas in av processer i användarrymden.[9] 

1.5.1.2 Programmable Interval Timer 

Programmable Interval Timer (PIT) är en hårdvaruräknare som antingen finns 

implementerad i processorn eller som ett extern chip. De flesta processorer 

använder en eller flera räknare av den här typen. När en PIT implementeras utanför 

processorn kan t.ex. ett 8254-chip användas.  

En processor använder antingen en intern eller extern oscillator för att exekvera 

instruktioner med en bestämd frekvens. Signalen från oscillatorn kopplas till ett 

räknande register som inkrementeras vid varje flank. 
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En oscillator med en frekvens på 500 MHz ger en inkrementering varannan 

nanosekund. Önskas en lägre frekvens finns ofta register i processorn för att skala 

ner frekvensen innan räknaren inkrementeras. Det räknande registret kompareras 

sedan mot ett förprogrammerat värde. Matchar dessa genereras ett avbrott och 

räknaren börjar om. 

 

Figur 1-5 en PIT implementerad på en AT91SAM9G20[16]. 

Figur 1-5 visar hur en PIT är implementerad på en AT91SAM9G20 ARM-

processor. MCK (Master Clock) är signalen från processorns oscillator som skalas 

ner till 1/16 i blocket Prescaler. CPIV är ett 20-bitars register som inkrementeras 

från 0 upp till ett programmerbart värde i PIT_MR. Med ett register på 20 bitar kan 

register som mest inkrementeras 2
20

 ggr innan det blir ett överslag. När CPIV och 

PIT_MR matchar nollställs värdet i CPIV och det genereras ett avbrott som 

hanteras av Linuxkärnan.  

1.5.1.3 High Precision Event Timer 

Linuxkärnan stödjer även High Precision Event Timer (HPET) som är ett mer 

avancerat timer-chip än 8254. HPET har ett flertal hårdvarutimers som var för sig 

kan användas av Linuxkärnan. HPET-chippet har upp till åtta 32- eller 64-bitars 

oberoende räknare som var för sig har sin egen oscillator på minst 10 MHz. 

På varje räknare kan det som flest finnas 32 timers. Varje timer består utav en 

komparator och ett match-register som fungerar på samma sätt som beskrivet i 

1.5.1.2. [18] 
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1.5.2 Mjukvarutimers 

Med hjälp av hårdvarutimers för att mäta tid och periodiskt generera interrupt kan 

Linuxkärnan implementera stöd för mjukvarutimers. Linuxkärnan måste internt ha 

en hårdvarutimer att arbeta mot för att kunna schemalägga processer. När en 

plattform har flera programmerbara timers tillgängliga väljer Linuxkärnan en utav 

dem som ska klocka systemet, den valda timern kommer hädanefter att kallas för 

systemklocka. 

I Linuxkärnan är mjukvarutimers implementerade som en länkad lista sorterad 

efter vilken timer som löper ut först. På så sätt har systemet alltid nästa timers 

förfallande tid lätt tillgängligt. 

Exempel på när mjukvarutimers används är när en applikation eller systemprocess 

vill vänta i X antal tidsenheter. Processen talar då om detta genom att skapa en 

mjukvarutimer som schemaläggs.

1.5.3 Systemklocka och jiffies 

1.5.3.1 Jiffies 

Hur ofta systemklockan genererar avbrott i Linux definieras med konstanten HZ. 

HZ har ett typiskt värde på 100 för de flesta arkitekturer men allt eftersom 

hårdvaran klarar högre klockfrekvenser ökar också hastigheten på systemklockan. 

Konstanten HZ används vid programmering av systemklockan och innehåller hur 

många avbrott per sekund systemklockan ska generera. Perioden på ett överslag är 

1/HZ, som med ett värde på 100 ger en tidsupplösning på 1/100 = 10ms. 

Tidsenheten som ett överslag skapar kallas jiffie. I Linuxkärnan är den globala 

variabeln jiffies en 32-bitars räknare som räknar antalet ticks sedan systemet 

startat. Vid varje överslag hos systemklockan inkrementeras jiffies med värdet ett. 

Variabeln är deklarerad i <include/linux/jiffies.h> som 

extern unsigned long volatile __jiffy_data jiffies; 

 

Med ett typvärde för HZ på 100 tar det ca 497 dagar för variabeln jiffies att slå 

runt. Idag kan ett system vara i drift betydligt längre än så och därför finns det 

även en 64-bitars variant av jiffies. Även denna är deklarerad i 

<include/linux/jiffies.h>: 

extern u64 __jiffy_data jiffies_64; 

Med 64-bitar tar det 2
64

/2³² = 2³² ggr längre tid innan variabeln slår runt. 
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1.5.3.2 Loops per jiffy 

Under systemets uppstart måste en kalibrering ske för att estimera processorns 

hastighet. Detta är nödvändigt för att kunna beräkna de delays som systemet 

använder sig av när en process behöver vänta en kort stund. Estimeringen utförs 

genom att beräkna antalet gånger processorn hinner exekvera en loop inom en 

jiffy. Detta sker i funktionen calibrate_delay() i </init/calibrate.c>. Resultatet 

sparas i variabeln loops_per_jiffy och används i Linuxkärnan när t.ex. drivrutiner 

önskar en fördröjning i storleksordningen mikrosekunder. 

1.5.3.3 Systemklockan 

För att bestämma frekvensen på systemklockan används utöver HZ 

konstanterna[8][9]: 

 CLOCK_TICK_RATE som innehåller frekvensen på systemklockans 

interna oscillator och 

 LATCH som innehåller kvoten mellan CLOCK_TICK_RATE och HZ. 

Denna används direkt vid programmering av systemklockan. 

Att välja värde på HZ är en kompromiss. Ett högt värde på HZ ger en noggrannare 

tidsupplösning men ger också en fördröjning eftersom varje avbrott måste 

hanteras. Detta resulterar till fler exekverade instruktioner i avbrottshanteraren 

vilket i sin tur leder till en högre effektförbrukning och att processorn exekverar en 

mindre tid i användarrymden. 

Vid varje överslag på systemklockan exekveras en avbrottsrutin som är uppdelad i 

en arkitekturberoende och en arkitekturoberoende del. Den del som är oberoende 

av arkitekturen ligger i rutinen do_timer() vars uppgift är att[8]: 

 Inkrementera den globala variabeln jiffies. 

 Uppdatera statistik över resursanvändning för den exekverande processen. 

 Anropar schemaläggaren med scheduler_tick(). 

 Uppdaterar systemets tid. 

 Exekverar kod för mjukvarutimers som har löpt ut.
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1.6 Processorns tillstånd 

1.6.1 C-state 

Vid låg eller ingen belastning kan en processor gå ner i ett strömsparläge, ett så 

kallat C-state. Processorn stänger då av interna komponenter för att minska sin 

egen effektförbrukning. 

Vilka och hur många strömsparlägen en processor har varierar mellan olika 

arkitekturer och modeller. 

De strömsparlägen som finns tillgängliga på en processor är numrerade som C0, 

C1, C2, … Cn, där C0 innebär att processorn exekverar normalt. Tillstånden C1 

till Cn är strömsparlägen där processorn konsumerar mindre effekt och utvecklar 

mindre värme i jämförelse med C0. När processorn befinner sig i ett strömsparläge 

exekverar den inga instruktioner. 

Varje strömsparläge har en latenstid det tar att gå in i och ur läget. När de 

periferienheter i plattformen som under strömsparläge stängs av ska aktiveras igen 

förbrukar de energi vid påslaget. Detta resulterar i längre responstider och ett 

mindre effektivt strömsparande ifall processorn tvingas vakna upp ofta från ett 

djupt strömsparläge. 

Operating System-directed configuration Power Management (OSPM) är den 

komponent i ett operativsystem med stöd för ACPI (Beskrivs i kapitel 1.7) som 

hanterar processorns strömspar- och exekverings-lägen (se nedan). OSPM kan 

arbeta för att uppnå en balans mellan  

 Prestanda, 

 Effektförbrukning, 

 Temperaturkrav och 

 krav på ljudnivå 

Balans uppnås genom att kompromissa mellan dessa fyra punkter. Exempelvis en 

policy för låg ljudnivå prioriterar en låg hastighet på fläktarna i systemet, vilket 

kan få effekten att prestandan behöver sänkas för att uppnå temperaturkraven.[15] 
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Nedan följer en generell beskrivning av vad olika strömsparlägen kan innebära för 

en processor. Dessa varierar mellan olika modeller och arkitekturer.  Tabell 1-1 

visar i vilken storleksordning latenstiden ökar och effekten reduceras vid olika C-

states. [2][3][4][5] 

Procentsatserna i tabellen avser endast processorns effektförbrukning. Den främsta 

skillnaden mellan C1 och C2 är att det senare strömsparläget även har 

strömsparande effekter på plattformen (t.ex. I/O-buffertar), vilket inte framgår av 

tabellen. 

C0 (Normal) 

Processorn exekverar normalt. 

C1 (Halt) 

Många processorer stödjer detta strömsparläget eftersom det inte kräver något 

ytterligare hårdvarustöd i chippet. I detta läge exekverar processorn HALT-

instruktioner, vilket innebär att processorn stannar upp tills ett avbrott genereras.  

C2 (Stop Grant) 

För att processorn ska ha möjlighet att gå ner i strösparläget C2 krävs extra stöd i 

processorns hårdvara. Processorn stoppar klocksignalen till processorkärnan för att 

reducera effektförbrukningen ytterligare. C2 stänger även av delar av plattformen 

för att minska effektförbrukningen. 

Cn  

Vidare strömsparlägen är mer specifikt för varje processormodell. Ytterligare 

åtgärder för att minska effektförbrukningen i processorn är till exempel att: 

 Stänga av klockor till periferienheter 

 Tömma processorns cache-minne 

 Sänka matningsspänningen  

 

Strömsparläge Exekverar Latens Effektförbrukning 

C0 Ja 0ns Beror på belastning 

C1 Nej 10ns Ca 30.00% 

C2 Nej 100ns Ca 29.00% 

C3 Nej 50us Ca 25.00% 

C4 Nej 200us Ca 10.00% 

Tabell 1-1 Exempel på latenstidens och effektförbrukningens storleksordning[21] 
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Effektförbrukning vid olika strömsparlägen för en Intel® Core™2 processor visas i 

Tabell 1-2 [1]. 

 

Strömsparläge Maximal effektförbrukning  

Normal (C0) 10W 

Stop Grant (C2) 2.9W 

Sleep (C3) 2.5W 

Deep Sleep (C4) 1.3W 

Deeper Sleep (C5) 0.6W 

Intel® Deep Power Down (C6) 0.25W 

Tabell 1-2 Effektförbrukning hos en Intel® Core™2 processor 

1.6.2 P-state 

En processor kan ha ett eller flera exekveringstillstånd, så kallade P-states, där 

varje exekveringstillsånd är en kombination av en CPU frekvens och en 

matningsspänning (se kapitel 1.7). [6] Liksom C-states så numreras P-stats som 

P0, P1, … Pn. 

P0 

I läge P0 har processorn maximal prestanda och konsumerar som mest effekt. 

P1 

I det här läget är processorns prestanda begränsad och har en lägre 

effektförbrukning. 

Pn 

Här konsumerar processorn minimalt med effekt samtidigt som den exekverar 

instruktioner. Tillstånd n är det högsta exekveringstillståndet och är beroende på 

processorn modell och arkitektur. 
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1.7 Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 

En plattform måste identifiera vilka strömsparfunktioner som finns tillgängliga hos 

komponenterna i ett system. För att kunna identifiera och kommunicera med 

komponentens strömsparfunktioner finns ett standardiserat gränssnitt, ACPI. 

ACPI är en öppen standard för konfiguration och hantering av ett systems 

strömbesparande funktioner. ACPI utvecklades från början utav Intel, Microsoft, 

Phoenix och Toshiba. Standarden fungerar som ett abstraktionslager mellan 

operativsystemet och plattformens hårdvara. Detta abstraktionslager gör det 

möjligt för hårdvara och mjukvara att utvecklas oberoende av varandra men ändå 

fungera ihop genom ett gemensamt kommunikationsgränssnitt. En gemensam 

standard gör det inte bara möjligt för ett nytt operativsystem att hantera äldre 

hårdvara, utan även ett gammalt operativsystem blir kompatibelt med nyare 

hårdvara. 

Tidigare använde Linux Advanced Power Management (APM), som även detta 

utvecklats av Intel och Microsoft. APM användes för att hantera komponenters 

strömsparlägen, men har nu ersatts av ACPI. Även om APM längre inte används 

till nyare system kan det vara intressant att jämföra de båda. Figur 1-6 visar hur 

respektive system är uppbyggt. 

Den operativsystemsoberoende delen av APM består utav ett APM BIOS (Basic 

Input Output System) som kommunicerar direkt med operativsystemets drivrutin 

och den hårdvara som ska regleras. Applikationer som vill försätta en enhet i 

strömsparläge kommunicerar direkt med drivrutinen som vidarebefordrar 

kommandon ner till APM BIOS som slutligen kommunicerar direkt med 

hårdvaran. Varje hårdvara har sin egen drivrutin för APM. Fördelen med APM är 

att det är en relativt billig implementation även om metoden inte är så effektiv. 

ACPI har istället ett abstraktionslager mellan operativsystemet och hårdvaran. 

Detta abstraktionslager innehåller också ett BIOS som kommunicerar med 

drivrutinen på samma sätt som i APM. Utöver BIOS innehåller abstraktionslagret 

även tabeller och register. Exempel på innehåll i tabellerna är uppslagsverk för 

vilken matningsspänning processorn ska ha vid olika frekvenser. Operativsystemet 

implementerar en ACPI-drivrutin och en ACPI Machine Language (AML) -

intepretator. AML-intepretatorn används för att tolka det standardiserade 

maskinspråk (AML) som hårdvaran kommunicerar genom. Ifall hårdvara som inte 

stödjer ACPI är ansluten kan denna istället kommunicera direkt genom ACPI-

drivrutinen. Kommunikationen går då inte genom ACPI-lagret.[21][15] 
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Om plattformen har stöd för det kan ACPI kommunicera med processor, fläktar, 

suspend-knappar, batteri mm. 

I Linuxkärnan har stödet för ACPI implementerats med ACPICA (ACPI 

Component Architecture), vilket är ett öppet projekt som erbjuder en 

operativsoberoende implementering av ACPI-specifikationen. Operating System-

directed configuration and Power Management (OSPM) är den nyckelkomponent i 

implementationen som försätter hårdvara i strömsparläge. 

Stöd för ACPI aktiveras med flaggan CONFIG_ACPI till Linuxkärnan. 

    ACPI       APM 

Figur 1-6 Illustration av ACPI och APM uppbyggnad.[21] 
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2 Kapitel II – Effektreducering i Linux 

Linux har idag stöd för många energisparande funktioner som kan aktiveras genom 

att kompilera Linuxkärnan med motsvarande parametrar. Många utav de 

funktionerna är beroende av vilken hårdvara som sitter på den aktuella 

plattformen. Här undersöks vilka möjligheter Linuxkärnan har att reducera 

effektförbrukningen på systemet. Utöver Linuxkärnans parametrar kommer även 

applikationer som används vid effektreducering att undersökas (även applikationer 

för att få ut statistisk data över energisparfunktionerna undersöks). 

Den statiska effektutvecklingen i en CMOS-krets är enligt Formel 1, där P är 

effekten, C är en konstant för interna kapacitanser, V är matningsspänningen för 

kretsen och f är den frekvens kretsen klockas med. Eftersom de interna 

kapacitanserna inte går att påverka kommer försöken att reducera 

effektförbrukningen huvudsakligen att fokusera på att minska kretsens spänning 

och frekvens. 

Formel 1    

 Att reducera effektförbrukningen för ett system sker på huvudsakligen tre sätt: 

 Inaktivera funktioner som inte används 
Alla periferienheter och kringutrustning som inte används för tillfället ska, 

om möjligt, stängas av. 

 Minska frekvens och matningsspänning 
När frekvensen och matningsspänningen minskar påverkar det direkt 

kretsens effektförbrukning enligt förhållandet i Formel 1. 

Detta är lämpligt för de komponenter som inte kan inaktiveras helt (t.ex. 

processorn). 

 Låta enheter suspendera 

Enheter förbrukar som minst energi när de suspenderar. Genom att försöka 

maximera den tid enheter kan befinna sig i ett strömsparande tillstånd 

reduceras plattformens effektförbrukning. 

2.1 Linuxkärnan 

Hur systemet arbetar mot hårdvarutimers är av betydelse för systemets 

effektförbrukning. Linuxkärnan kan konfigureras som ett tickande eller ticklöst 

system (se nedan) som är två olika arbetssätt för hur hårdvarutimers ska 

konfigureras och användas. 
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2.1.1 Tickande kärna 

En tickande kärna låter systemklockan periodiskt generera avbrott oavsett om det 

finns något arbete att utföra. Ett sådant beteende är ineffektivt och förbrukar effekt 

i onödan. Detta gör det även omöjligt för processorn att befinna sig i ett 

strömsparläge en längre tid.  

Figur 2-1 illustrerar hur systemklockan periodiskt genererar avbrott även under de 

perioder ingen process behöver exekvera.  

 

 

2.1.2 Ticklös kärna 

I version 2.6.21 av Linuxkärnan introducerades support för en ticklös kärna som 

dynamiskt genererar avbrott beroende på systemets last. 

Linuxkärnan delar upp systemets tillgängliga timers i två kategorier beroende på 

vad de kan utföra. Dessa två kategorier är: 

 Clock sources som endast fungerar som en klocka och kan ge systemet svar 

på frågan ”Vad är klockan nu?”.  Exempel på en clock source är RTC. 

 Event source är de timers som efter en programmerbar tid kan generera 

avbrott till processorn. Istället för att programmera en event source att 

cykliskt generera avbrott programmeras den till att generera ett avbrott när 

första mjukvarutimern löper ut. Detta gör det möjligt för processorn att 

befinna sig i ett strömsparläge en längre tid. Figur 2-2 illustrerar detta. 

Exempel på event sources är PIT och HPET.[26] [29] 

 

 

0.0s 0.1s 

s 

Figur 2-1 Tickande kärna 
0.0s 0.1s 

s 

Figur 2-2 Ticklös kärna 
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I en tickande Linuxkärna inkrementeras variabeln jiffies cykliskt efter varje 1/HZ 

period. När en ticklös Linuxkärna vaknar frågar systemet istället en clock source 

vad klockan är och addera förfluten tid till variabeln. 

Support för ticklös kärna aktiveras genom att kompilera Linuxkärnan med flaggan 

CONFIG_NO_HZ.  
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2.2 Processorn 

2.2.1 CPUFreq 

Möjlighet att dynamiskt sätta arbetsfrekvensen på processorn introducerades i 

samband med version 2.6 av Linuxkärnan. För att aktivera stöd för detta ska 

flaggan CONFIG_CPU_FREQ sättas vid kompilering.  

När stöd för CPUFreq är aktiverat finns möjlighet att använda sig av profiler för att 

ge systemet en uppsättning regler om hur det ska bete sig. Linuxkärnan har som 

standard stöd för fem olika profiler (på eng. kallat governors) som används för att 

sätta processorns arbetsfrekvens dynamiskt beroende på systemets last och 

prioriteringar. Arbetsfrekvensen ändras genom att sätta en skalningsfaktor på 

klocksignalen in till processorns kärna. 

För att aktivera stöd för dessa profiler i Linuxkärnan sätts flaggorna: 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE, 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE, 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE, 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND, och/eller 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE. 

Sysfs erhåller ett gränssnitt mot CPUFreq under sökvägen 

</sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq> där X är ett löpnummer vid flera 

processorer och/eller processorkärnor. 

Figur 1-5 illustrerar profilernas beteende vid varierande belastning. Figuren visar 

en fiktiv processor som kan stega processorns frekvens i tio steg. Processorns 

profiler beskrivs utförligare nedan. 

 

Figur 2-3 Illustration av hur respektive profils beteende vid varierande belastning. 
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2.2.1.1 Generella inställningar 

CPUFreq har ett antal generella inställningar som är gemensamma för alla profiler. 

Dessa presenteras i Tabell 2-1. [11] 

Fil Beskrivning Enhet Rättigheter 

cpuinfo_min_freq: Processorns lägsta 

tillgängliga 

arbetsfrekvens. 

kHz Läsbar 

cpuinfo_max_freq Processorns högsta 

tillgängliga 

arbetsfrekvens. 

kHz Läsbar 

cpu_transition_latency Den tid det tar för 

processorn att byta 

mellan två 

arbetsfrekvenser. 

ns Läsbar 

scaling_driver Vilken drivrutin som 

hanterar funktionen. 

- Läsbar 

scaling_available_gover

nors 

Tillgängliga profiler. - Läsbar 

scaling_governor Aktiv profil. - Läsbar/ 

Skrivbar 

cpuinfo_cur_freq Aktuell arbetsfrekvens. kHz Läsbar 

scaling_available_frequ

encies 

Tillgängliga 

arbetsfrekvenser 

kHz Läsbar 

scaling_min_freq 

scaling_max_freq 

Högsta och lägsta 

arbetsfrekvens som 

finns tillgänglig för 

den aktiva profilen. 

kHz Läsbar. 

Skrivbar 

med 

Userspace 

profilen. 

affected_cpus Listar de processorer 

(ifall flera) som 

berörs av profilens 

inställningar. 

- Läsbar 

scaling_setspeed Sätter processorns 

arbetsfrekvens. 

kHz Läsbar. 

Skrivbar 

med 

Userspace-

profilen. 

Tabell 2-1 Generella inställningar för CPUFreq 
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2.2.1.2 Powersave 

Profilen Powersave ser till att arbetsfrekvensen för processorn alltid är lägsta 

möjliga. Detta ger en direkt effekt på systemets prestanda eftersom 

arbetsfrekvensen aldrig kommer överskrida lägsta arbetsfrekvens oavsett 

belastning. 

Namnet på profilen kan tyckas missvisande. En processor förbrukar som minst 

ström när den vilar. Används den här profilen kan det ta längre tid innan 

processorn arbetat sig igenom lasten och kan gå ner i strömsparläge. Exempel på 

detta beskrivs i kapitel 2.2.3. 

2.2.1.3 Performance 

Profilen Performance sätter processorns hastighet till den högsta tillgängliga 

arbetsfrekvensen och håller den där. Prioriterar snarare att få ut maximal prestanda 

än att dra ner på systemets effektförbrukning. 

2.2.1.4 Userspace 

Profilen Userspace gör det möjligt att direkt från användarrymden kontrollera 

processorns beteende genom sysfs eller ett API (Application Programming 

Interface) mot Linuxkärnan. Detta gör det möjligt att själv definiera ett beteende 

som inte redan finns tillgängligt. 

Det finns ett flertal tillgängliga applikationer med olika prioriteringar som kan 

hantera detta. Exempel på sådana applikationer är: 

 Cpufreqd. Den här applikationen kan konfigureras att beräkna en lämplig 

arbetsfrekvens med avseende på belastning, temperatur eller batteriets 

hälsa. 

 Powernowd. Ändrar arbetsfrekvensen efter en vald profil. Standardprofilen 

sätter arbetsfrekvensen till högsta möjliga när processorns belastning 

överskridit 80 %. Sedan minskas frekvensen i steg tills belastningen går 

under 20 %. 

2.2.1.5 On Demand 

On Demand var den första profilen som dynamiskt justerar arbetsfrekvensen 

beroende på systemets last. Denna profil kom i version 2.6.10 av Linuxkärnan. 

När processorns last överskrider ett tröskelvärde sätts processorns arbetsfrekvens 

till den högsta tillgängliga. Om processorns last är mindre än tröskelvärdet stegas 

arbetsfrekvensen suggestivt ner tills den lägsta arbetsfrekvens nås. De inställningar 

som finns tillgängliga för profilen beskrivs i Tabell 2-2. 

 



Kapitel II – Effektreducering i Linux 

Processorn 

41 

 

Fil Beskrivning Giltligt 

värde 

Enhet Rättigheter 

ignore_nice_load Utesluter 

prioriterade 

processer (processer 

med ett högt nice-

värde) vid beräkning 

av processorns 

belastning. 

0 eller 1 

för 

avaktiverat 

respektive 

aktiverat. 

- Läsbar/ 

Skrivbar 

powersave_bias Minskar 

vilofrekvensen med 

en viss procent 

bekostat på 

prestanda. 

0-1000 0.1% Läsbar/ 

Skrivbar 

sampling_rate 

sampling_rate_max 

sampling_rate_min 

Hur ofta profilen 

ska sampla 

processorns 

belastning för att 

kunna beräkna 

frekvensen. 

- us Läsbar/ 

Skrivbar 

up_treshold Vid den belastning 

profilen ska 

reagera. 

Standardvärde är 80, 

detta medför att när 

processorns 

belastning uppgår 

till 80 % stiger 

processorns 

arbetsfrekvens till 

högsta möjliga. 

0-100 % Läsbar/ 

Skrivbar 

Tabell 2-2 Inställningar för profilen OnDemand 

 

2.2.1.6 Conservative 

Conservative introducerades i version 2.6.12 av Linuxkärnan. Conservative liknar 

On Demand men skiljer sig åt när systemets last går över ett satt tröskelvärde. 

Istället för att direkt sätta arbetsfrekvensen till högsta tillgängliga stegar 

Conservative upp arbetsfrekvensen. Inställningar för Conservative beskrivs i 

Tabell 2-3. 
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Fil Beskrivning Giltligt 

värde 

Enhet Rättighet

er 

ignore_nice_load 

powersave_bias 

sampling_rate 

sampling_rate_max 

sampling_rate_min 

up_treshold 

Se beskrivning för 

On Demand. 

- - - 

down_treshold Vid den belastning 

profilen ska 

reagera. Med ett 

värde på 10 innebär 

det att när 

processorns 

belastning går 

under 10 % kommer 

arbetsfrekvensen 

suggestivt att 

minska. 

0-100 % Läsbar/ 

Skrivbar 

freq_step Hur stora steg 

processorns 

arbetsfrekvens ska 

stega med. 

0-100 % Läsbar/ 

Skrivbar 

sampling_down_fact

or 

Fungerar som en 

skalningsfaktor 

till den 

sampling_rate som 

är satt. 

- - Läsbar/ 

Skrivbar 

Tabell 2-3 Inställningar för profilen Conservative 
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2.2.2 CPUIdle 

Likt CPUFreq har CPUIdle profiler för att bestämma ett beteende för drivrutinen. 

CPUIdle tillåter processorn att gå ner i strömsparläge när det inte pågår någon 

aktivitet. Till skillnad från ACPI så hanterar CPUIdle enbart processorns 

strömsparlägen och inte processorns exekveringstillstånd eller andra komponenters 

strömsparlägen. ACPI och CPUIdle kan inte vara aktiverade samtidigt. De profiler 

som finns tillgängliga för CPUIdle är: 

 Ladder 
Stegar upp eller ner C-state ett i taget beroende på den tid processorn 

spenderade sist i ett C-state. 

Profilen fungerar bra i ett tickande system. 

 Menu 

Väljer C-state beroende på när nästa mjukvarutimer löper ut. Fungerar bra i 

ett ticklöst system. 

Stöd för CPUIdle aktiveras med flaggan CONFIG_CPU_IDLE till Linuxkärnan. 

2.2.3 Val av konfiguration 

Vilken konfiguration som lämpar sig bäst med fokus på energieffektivitet beror på 

vilka möjligheter processorn har att suspendera och hur stor effekt den förbrukar 

vid vila. Det går att urskilja två fundamentalt olika strategier: 

Race to idle 

Om processorn har relativt låg effektförbrukning vid vila kan det vara lönsamt att 

arbeta igenom det arbete som finns på så kort tid som möjligt för att sedan gå ner i 

strömsparläge. En profil till CPUFreq som lämpar sig bra är då On Demand som 

har processorns frekvens låg vid vila och höjer den till högsta tillgängliga när ett 

tröskelvärde på aktivitet uppnåtts. 

Detta illustreras lättast med ett exempel: 

En fiktiv processor har en effektförbrukning på 20W vid full hastighet, 15W vid en 

halvering av frekvensen och slutligen 5W i vila. 

Processorn har i uppgift att avkoda en mp3-fil som tar 0.5s att avkoda när 

processorn arbetar med sin fulla hastighet, vilket också medför att det tar 1s att 

avkoda vid en halvering av hastigheten. 
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Om processorn arbetar med sin fulla hastighet kommer den totala energin att 

uppgå till 0.5s * 20W = 10J för att avkoda filen och 0.5s * 5W = 2.5J när 

processorn sätts i vila. Totalt 10J+ 2.5J = 12.5 Joule. 

Om istället processorn arbetar med en halverad frekvens uppgår energin till 

1s*15W = 15 Joule. 

Alltid lägsta frekvens 

Ifall processorn inte har möjlighet att gå ner i vila eller om skillnaden i 

strömsparande är försumbar kan det vara mer effektivt för processorn att ständigt 

arbeta med så låg frekvens som möjligt. 

I ett sådant fall är profilen Powersave en lämplig konfiguration. 

Ifall samma fiktiva processor används igen fast med en effektförbrukning på 12W i 

vila kommer energin för att avkoda filen uppgå till 0.5s * 20W = 10J och 0.5s * 

12W = 6J i vila. 

Total energiåtgång på 16 J. 

När processorn arbetar vid sin halverade frekvens går det istället åt totalt 1s*15W 

= 15 J. 

Sällan är verkligheten lika uppenbar som i exemplet ovan. Ibland kan även en 

kombination utav de båda strategierna vara en optimal lösning. 

Profilen conservative erbjuder många möjligheter till att konfigurera ett beteende 

mellan dessa två strategier genom att justera hur stora steg processorn ska stega 

upp/ner och vid vilket tröskelvärde det ska ske. 
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2.3 Schemaläggaren 

Som standard försöker schemaläggaren i Linux fördela systemets belastning jämt 

över kärnor och hyperthreads för att få ut mer prestanda. Detta sker genom en 

balansering av exekverande processer. Schemaläggaren i Linuxkärnan kan 

konfigureras för att på ett mer energieffektivt sätt hantera multipla kärnor och 

hyperthreads. Dessa två konfigurationsmöjligheter är[13]: 

 sched_mc_power_savings. Schemalägger processer på flera kärnor. 

 sched_smt_power_savings. Schemalägger processer på kärnor med 

stöd för hyperthreads. 

Båda konfigurationsmöjligheterna ger en förlust i prestanda när de är aktiverade. 

2.3.1 sched_mc_power_savings 

sched_mc_power_savings konfigureras med hjälp av sysfs på sökvägen 

</sys/devices/system/cpu/sched_mc_power_savings> där möjliga värden är 0 eller 

1 för att avaktivera respektive aktivera funktionen. 

När funktionen är aktiverad försöker schemaläggaren schemalägga processer på så 

få processorkärnor som möjligt, detta för att de inte aktiva kärnorna då kan gå ner i 

strömsparläge och förbruka mindre energi. 

Exempelvis ett system med två processorkärnor som vardera belastas på 10 % utav 

sin kapacitet, då schemalägger Linuxkärnan alla processer på en utav kärnorna så 

att den processorkärna som avlastas helt och kan gå ner i strömsparläge. 

För att aktivera stöd för sched_mc_power_savings ska den aktuella processorn ha 

stöd för flera kärnor och CONFIG_SCHED_MC flaggan ska sättas vid 

kompilering. 

2.3.2 sched_smt_power_savings 

sched_smt_power_savings konfigureras med hjälp av sysfs på sökvägen 

</sys/devices/system/cpu/sched_smt_power_savings>. Likt 

sched_mc_power_savings är möjliga värden 0 eller 1 för avaktivering respektive 

aktivering av funktionen. 

Funktionen är snarlik sched_mc_power_savings. Schemaläggaren försöker belasta 

så få hyperthreads på kärnorna som möjligt av samma anledning som 

sched_mc_power_savings.  
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För att aktivera stöd för sched_mc_power_savings ska den aktuella processorn ha 

stöd för hyperthreads och CONFIG_SCHED_SMT flaggan skall sättas vid 

kompilering. 
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2.4 Periferienheter och kringutrustning 

Det är inte enbart processorn som står för effektförbrukningen i ett system. Det kan 

även vara värdefullt att kunna påverka periferienheters och kringutrustnings 

beteenden. Effektförbrukningen reduceras genom att sänka överföringshastigheter, 

inte belasta så hårt eller stänga av funktioner som inte används. 

2.4.1 Ethernet 

Effekten som behövs för att skicka data över distans ökar med bandbredden på 

dataöverföringen. I många tillämpningar utnyttjas inte hela bandbredden och denna 

kan därför sänkas utan att påverka prestandan. Alternativt att höja hastigheten på 

dataöverföringen under intensiva perioder för att sedan sänka den vid mindre 

aktivitet. 

Många ethernet-controllers har även stöd för Wake On Lan (WOL).  Används inte 

funktionen bör den inaktiveras eftersom funktionen drar ström även när systemet 

är avstängt. 

2.4.2 Framebuffert 

En framebuffert-enhet är ett abstrakt lager för grafikhårdvara. Enheten erbjuder ett 

väldefinierat gränssnitt så att mjukvara kan använda enheten utan att känna till 

detaljer. När ingen bildskärm eller motsvarande används bör framebufferten 

stängas av för att inte dra upp systemets effektförbrukning i onödan. Sysfs erhåller 

ett gränssnitt mot framebufferten på sökvägen </sys/class/graphics/fbX/> där X är 

ett löpnummer vid flera framebufferts. 

Framebufferten kan försättas i strömsparläge genom att skriva 1 till parametern 

blank enligt nedan: 

 

echo 1 > /sys/class/graphics/fbX/blank 
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2.4.3 Lagringsmedium 

I Linux och många andra operativsystem buffras data upp innan det skrivs till ett 

lagringsmedium. Genom att samla in och gruppera data som ännu inte skrivits till 

ett lagringsmedium (s.k. dirty data) är det möjligt för Linuxkärnan att planera 

skrivningen på ett mer effektivt sätt. Hur ofta dessa skrivningar ska utföras kan 

konfigureras och har ett standardvärde på var 5:e sekund. Att justera detta värde är 

en kompromiss. Vid en haverering av systemet innebär det att som mest 5 s data 

kan gå förlorad. Genom att öka tiden mellan skrivningarna minskas 

lagringsmediumets aktivitet och på så sätt även strömförbrukning.  

Hur ofta skrivningar ska utföras är redigerbart i 

</proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs> där enheten är i hundradels sekund. 

2.4.4 Ljud 

På Linuxsystem med stöd för ljud sitter det ett chip (s.k. codec) som avkodar 

digitala signaler till en analog signal. Den analoga delen utav chippet är den del 

som drar mest ström när den är aktiv. De flesta codecs har möjlighet att stänga av 

den analoga delen när den inte används. ALSA (Advanced Linux Sound 

Architecture) har stöd för att automatiskt låta en codec gå ner i ett strömsparläge 

ifall det stöds.  

 

De codecs med strömsparlägen som stöds av Linuxkärnan är AC’97 och HDA, 

som aktiveras med flaggorna: 

CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE och 

CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE. 

 

För att ha möjlighet att sätta en timeout finns även flaggorna: 

CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE_DEFAULT och 

CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE_DEFAULT. 

För att försätta codecen i strömsparläge skrivs: 

Alternativt:

 

 

echo 1 > /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller 

 
 

$echo 1 > /sys/module/snd_ac97_codec/parameters/power_save 
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2.4.5 Universal Serial Bus 

Universal Serial Bus (USB) är en standardiserad seriell databuss som används för 

kommunikation med diverse kringutrustning. Version 2.0 utav standarden kan 

leverera maximalt 500 mA vid 5 V, detta utgör 2.5 W i effektförbrukning vid full 

användning. 

Linuxkärnan tillåter att enheter suspenderar när de är inaktiva. Detta stöd aktiveras 

med flaggan CONFIG_USB_SUSPEND till Linuxkärnan. 

USB klassificeras som en bus i Linux Device Model och återfinns på sökvägen 

/sys/bus/usb/. För att försätta en enhet i strömsparläge skrivs suspend till 

</sys/bus/usb/devices/X/power/level> där X är en inkopplad enhet. Exempelvis: 

 

Andra tillgängliga kommandon är on för att ha enheten påslagen och auto för att 

låta enheten själv gå ner i strömsparläge. Detta fordrar att enheten stödjer detta.  

2.4.6 WiFi 

På grund av WiFi-enheters ofta stora effektförbrukning har protokollet Power Save 

Poll Protocol (PS-Poll) utvecklats för att reducera den tid som radioenheten 

behöver vara påslagen. 

PS-Poll gör det möjligt för WiFi-enheten att underrätta den anslutna access-

punkten om att den går ner i strömsparläge. När radion på enheten är avstängd 

avvaktar access-punkten med att skicka vidare paket till enheten, istället läggs 

paketen undan tills vidare. När sedan radion åter igen aktiveras skickas paketen till 

enheten. Den tid WiFi-enheten har radion avstängd är ofta programmerbart för de 

enheter och drivrutiner som stödjer PS-Poll. 

Det finns två potentiella problem med PS-Poll: 

 Latenstiden för packet till WiFi-enheten kommer att öka. I många 

tillämpningar kan tiden vara försumbar men i situationer där snabb respons 

är viktiga är funktionen inte att föredra. 

 Ett annat potentiellt problem är att alla access-punkter idag inte har stöd för 

PS-Poll. Detta gäller främst äldre access-punkter. Effekten av att använda 

en access-punkt utan stöd är att nätverkslänken kan tappas. 

För att aktivera stöd för PS-Poll se kapitel 2.6.5.

$echo suspend > /sys/bus/usb/devices/X/power/level 
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2.5 Att skriva energieffektiv kod 

Det är inte mycket till hjälp ifall systemet är optimerat för att vara energisnålt och 

samtidigt exekverar en ineffektiv applikation. Oftast går det att byta ut 

funktionsanrop i applikationer mot mer energieffektiva sådana utan att prestandan 

försämras. Nedan presenteras några funktioner och metoder som kan appliceras för 

att få en mer energieffektiv kod. 

2.5.1 round_jiffies 

Det är inte alla delar utav Linuxkärnan som är extremt tidskritiska. Många 

mjukvarutimers som används är av typen ”anropa funktionen var tredje sekund”, 

där tyngdpunkten inte ligger i att det är exakt 3 sekunder mellan varje anrop utan 

att anropen utförs cykliskt med något toleranta gränser. 

För dessa typer utav timers finns en avrundningsfunktion som avrundar till 

närmaste hela sekund. Funktionen är definierad som round_jiffies() i 

<kernel/timer.c>[26]: 

unsigned long round_jiffies(unsigned long j); 

Genom att gruppera och komprimera timers till början av ett tidsintervall kan 

processorn befinna sig i strömsparläge en längre tid. Figur 2-4 illustrerar hur 

round_jiffies arbetar. 

 

2.5.2 Deferrable timers 

Linuxkärnan erbjuder även möjlighet för drivrutiner att registrera att en händelse 

ska hanteras, men när händelsen hanteras är inte kritiskt. 

Figur 2-4 Gruppering av timers. 

0.0s 1.0s 

0.0s 1.0s 
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Deferrable timers hanteras som vanligt när systemet exekverar normalt men 

genererar inget avbrott när processorn är i strömsparläge. Deferrable timers som 

löper ut när processorn är overksam köas upp och hanteras när processorn åter igen 

exekverar normalt. Figur 2-5 illustrerar detta. [26] 

Ett exempel på när deferrable timers används är i drivrutinen Conservative som är 

en profil till CPUFreq. Conservative samplar processorns belastning med ett 

bestämt intervall. När processorn är overksam finns det ingen anledning att 

sampla, så en fördröjning av samplingen är inte kritisk. 

 

 

 

2.5.3 Suspend/Resume för drivrutiner 

Alla drivers i Linux Device Model (se kapitel 1.2) tillhandahåller ett gränssnitt för 

att låta enheter suspendera. Kodfragmentet nedan är strukturen för 

platform_driver.  

 

Som går att utläsa från strukturen så finns det s.k. callbacks-funktioner (se kapitel 

6.2.2 för förklaring) som pekar på funktioner som hanterar enhetens 

strömsparfunktioner. Vid framtagning av en ny drivrutin bör, om möjligt, dessa 

funktioner implementeras. 

struct platform_driver { 

int (*probe)(struct platform_device *); 

int (*remove)(struct platform_device *); 

void (*shutdown)(struct platform_device *); 

int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state); 

int (*suspend_late)(struct platform_device *, pm_message_t 

state); 

int (*resume_early)(struct platform_device *); 

int (*resume)(struct platform_device *); 

struct device_driver driver; 

}; 

Figur 2-5 Deferrable timers. 

0.0s 1.0s 
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2.5.4 Använda buffertar 

Om en applikation har återkommande läsningar, t.ex. vid uppspelning av media, 

från ett lagringsmedium kan det vara till fördel att läsa in mycket data på en gång 

till en minnesbuffert. Detta tillåter lagringsmediumet att gå ner i energisparläge 

mellan inläsningar men på bekostnad av större allokerade minnesareor. 

2.5.5 Undvik att polla 

Att skriva applikationer som periodiskt pollar en fil eller enhet är en simpel metod 

som kan lösa många problem på applikationsnivå. Dessvärre medför den här typen 

av lösningar att processorn tvingas vakna upp oftare och kan inte befinna sig i ett 

strömsparläge någon längre tid. 

Ett mer konkret exempel
5
 för en C-utvecklare är att ifall en applikation väntar på 

data genom en TCP/IP socket kan funktionen read() anropas periodiskt tills det att 

data är läst. Varje anrop till read() som inte resulterar till att data blir läst är både 

onödigt och ineffektivt. Ett alternativ är att använda funktionen select() som tillåter 

att den exekverande tråden stannar av tills data finns att hämta. 

                                                
5 Exemplet riktar sig mot programmerare som är bekant med upptagna termer och funktioner.  
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2.6 Verktyg 

2.6.1 PowerTOP 

PowerTOP är ett verktyg som ger information om hur väl ett system utnyttjar de 

energisparlägen som finns tillgängliga i systemet. Verktyget exekverar i 

användarrymden och övervakar bl.a. hur många avbrott som genereras per 

tidsenhet och vilka processer som orsakat avbrotten. Figur 2-6 visar en skärmdump 

på när PowerTOP exekverar. Den information PowerTOP genererar kan användas 

för att minimera antalet väckningar och åstadkomma en lägre effektförbrukning. 

PowerTOP ger även information om vilka tillstånd processorn befinner sig i. 

 

Figur 2-6 Skärmdump av PowerTOP 

2.6.2 Stress 

Stress är en applikation som exekverar i användarrymden och används för att 

utföra stress-test på en eller flera delar utav systemet samtidigt. Applikationen 

skapar ett antal trådar som var för sig utgör en belastning på systemet. Det finns 

fyra olika typer utav belastningsområden: 

 CPU.  Stressar processorn genom att skapa trådar som beräknar roten ur 

på slumpmässiga tal. 
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 HDD. Stressar diskarna genom att skapa, skriva till och sedan ta bort 

filer med systemanropen write() och unlink(). 

 I/O. Anropar sync() vilket tvingar systemet att skriva cachad data till 

filsystemet. Detta ökar intensiteten mellan skrivningarna. 

 VM. Stressar det virtuella minnet genom att dynamiskt allokera och 

avallokera minne med malloc() och free(). 

2.6.3 Ethtool 

Ethtool är ett kraftfullt verktyg för att presentera och ändra inställningar för 

systemets nätverkskort. Information om nätverkskotet kan se ut som nedan: 

 

Inställningar att ta hänsyn till: 

 Supported link modes 
Vilka hastigheter som finns tillgängliga för nätverkskortet. 

 Auto-negotiation 
Låter nätverkskortet automatiskt detektera högsta tillgängliga bandbredden 

på det nät det är inkopplat i och sätter bandbredden därefter. 

$ ethtool eth0 

Settings for eth0: 

        Supported ports: [ MII ] 

        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full  

                                100baseT/Half 100baseT/Full  

                                1000baseT/Full  

        Supports auto-negotiation: Yes 

        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full  

                                100baseT/Half 100baseT/Full  

                                1000baseT/Full  

        Advertised auto-negotiation: Yes 

        Speed: 100Mb/s 

        Duplex: Full 

        Port: MII 

        PHYAD: 1 

        Transceiver: external 

        Auto-negotiation: on 

        Supports Wake-on: g 

        Wake-on: d 

        Link detected: yes 
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 Wake On LAN (WOL) 
Tillgängliga alternativ är: 

p Vakna på fysisk aktivitet 

u Vakna på unicast-meddelanden 

m Vakna på multicast-meddelanden 

b Vakna på broadcast-meddelanden 

a Vakna på ARP (Address Resolution Protocol) 

g Vakna på MagicPacket 

s Aktiverar SecureOn lösenord för MagicPacket 

d Avaktiverat  

2.6.4 CPU Limit 

CPU Limit är en applikation som exekverar i användarrymden och begränsar en 

applikations processoranvändning till en angiven procent. Applikationen kommer 

att användas vid mätning av processorns effektförbrukning vi olika belastningar. 

2.6.5 Wireless-tools 

Wireless Extension (WE) är ett generellt API som ger drivrutiner för trådlösa 

nätverkskort ett gränssnitt mot användarrymden för konfigurationer och statistik. 

WE gör det möjligt för en uppsättning med verktyg att hantera alla trådlösa 

nätverkskort oavsett typ (så länge drivrutinen för nätverkskortet stödjer WE). En 

annan fördel är att ändringar av parametrar kan verkställas direkt utan att 

drivrutinen behöver startas om.[26] 

Wireless-tools är ett paket med verktyg för att hantera och konfigurera trådlösa 

nätverkskort med stöd för WE. Paketet består av fyra olika verktyg: 

 iwspy 

Verktyget iwspy ger statistik som t.ex. signalstyrka och signalens brusnivå 

från specifika noder. 

 iwlist 

iwlist ger mer detaljerad information från trådlösa nätverkskort som inte 

presenteras av iwconfig. Verktygen kan bl.a. användas för att scanna av 

vilka trådlösa accesspunkter som finns i närheten.  
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 iwconfig
6
 

iwconfig sätter grundläggande parametrar till trådlösa nätverkskort. 

Verktyget påminner om ifconfig som fungerar på motsvarande sätt fast med 

trådbundna nätverkskort. Den information iwconfig ger kan se ut som 

nedan: 

 

 

De parametrar som är intressanta ur energisparsynpunkt är: 

◦ Bit Rate 

Den hastighet data skickas med kan konfigureras med parametern rate. 

◦ Tx-Power 

Den uteffekt det trådlösa nätverkskortet skickar med kan regleras med 

parametern txpower. 

◦ Power Management 

Många trådlösa nätverkskort har stöd för att gå ner i strömsparläge när 

ingen datatransmission har skett efter en viss timeout. Inställningar för 

detta konfigureras med parametern power. 

 iwpriv 

iwpriv påminner om iwconfig men ger endast möjlighet till att sätta 

”privata” parametrar. Vilka dessa parametrar är beror på enhet och 

drivrutin. Vissa trådlösa nätverkskort med drivrutiner (t.ex. ipw2200) har 

den privata parametern set_power som används till att försätta enheten i ett 

hårdare strömsparande läge, detta på bekostnad av prestanda och ökade 

latenstider.  

                                                
6 iwconfig är ett mångsidigt verktyg med många parametrar. Läsaren hänvisas till manualsidorna för vidare 
läsning. 

 

$ iwconfig 

wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"Accesspoint"   

Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: 

00:00:00:00:00:00    

          Bit Rate=11 Mb/s   Tx-Power=20 dBm    

          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off 

          Encryption key:XXXX-XXXX-XX 

          Power Management:on 

          Link Quality=50/70  Signal level=-60 dBm   

          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0 

          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0 
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2.7 Linuxkärnan under ständig utveckling 

Linuxkärnan är under ständig utveckling och erbjuder allt fler och mer omfattande 

funktioner i samband med nya versioner.  I skrivande stund har precis version 

2.6.35 utav Linuxkärnan släppts. Bland nyheterna i den nya versionen finns 

bl.a.[31][32]: 

 ACPI Platform Error Interface (APEI), som är ett specificerat sätt att 

rapportera fel som inträffar till OSPM. 

 Detecting idle patterns, CPUIdle 

Många utav de avbrott som genereras när t.ex. paket ankommit via ett 

nätverksgränssnitt, kan nästan få ett så periodiskt beteende att det blir näst 

intill deterministiskt. Tillägget i den nya versionen låter profilen Menu 

istället estimera när avbrotten kommer genereras och får på så sätt bättre 

möjligheter att välja rätt strömsparläge.[33] 

 Bredare stöd för CPUIdle 

Implementerat stöd för CPUFreq till de senaste Intel-processornerna.



Kapitel III – Plattformar 

SimCom 

58 

 

3 Kapitel III – Plattformar 

Det praktiska momentet av arbetet är att försöka reducera effektförbrukningen på 

tre utvalda plattformar. Metoder som är applicerbara för respektive plattform 

kommer att testas. De plattformar som används vid testning beskrivs nedan. 

3.1 SimCom 

3.1.1 Beskrivning 

SimCom (se Figur 3-1) är en generell plattformsmodul som kan användas i en rad 

olika tillämpningar. Modulen baseras på en Intel ® Xscale PXA270-processor och 

har alla komponenter som behövs för att köra ett operativsystem så som Linux 

eller Windows CE. SimCom-modulen innehåller en rik uppsättning periferienheter 

och möjlighet till seriell kommunikation via exempelvis Ethernet och USB. 

Modulen matas med 3,3 V spänning och har möjlighet att behålla RTCn tickandes 

med batteri eller en laddad kondensator under tiden huvudströmmen är 

bortkopplad eller avstängd.  

 

Figur 3-1 SimCom 

3.1.2 Specifikation 

Specifikation för SimCom-modulen: 

 Temperaturspann mellan -25 och +85 ˚C 
 98 GPIO 
 3 st UARTs (Universal Asynchronous Reciever/Transmitter) 
 3 st USB-portar varav en OTG (On-The-Go) för att fungera som slav 
 Integrerad LCD-controller 
 Real Time Clock 
 10/100 Mbit ethernet gränssnitt 
 AC'97-controller för överföring av digitalt ljud 
 I2S-controller för digitalt stereoljud 
 I2C-gränssnitt 
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 Video-gränssnitt 
 4 st oberoende PWM (Pulse Width Modulator) moduler 
 PCMCIA/Compact Flash gränssnitt 
 SD/MMC gränssnitt 

 

3.1.3 Bärarkort 

Till SimCom-modulen används två olika bärarkort. 

3.1.3.1 Development Board 

Development Board är ett bärarkort till SimCom-modulen framtaget i 

utvecklingssyfte och har därför många utav de tillgängliga periferienheterna 

utdragna. Utdragna periferienheter som finns på kortet är: 

 Ethernet (10/100Mbit) 

 Ljud 

 MMC 

 USB 

 Videogränssnitt (VGA) 

3.1.3.2 Box5 Board 

Box5 är ett bärarkort med endast ethernet (10/100Mbit) utdraget.  

3.1.4 Klockor 

Distributionen av klocksignaler i en PXA27XX-processor är relativt utbrett. Figur 

3-2 visar ett distributionsdiagram över alla klocksignaler i processorn. Varje 

klocka initieras av Linuxkärnan oavsett om periferienheten som klockas används 

eller inte. Rapporten kommer ta upp huruvida det är möjligt att stänga av klockor 

som inte används och sedan aktivera dem igen vid behov.  
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Figur 3-2 Distributionsdiagram över klocksystemet i en PXA27XX[20]
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3.2 Foxboard G20 

3.2.1 Beskrivning 

Foxboard G20 (se Figur 3-3) är ett bärarkort till Netus G20 med utdragna 

periferienheter. Netus G20 är utvecklat av Acme Systems och är en komplett 

Linuxmodul baserat på en ARM9-processor från Atmel. Linuxkärnan har i 

dagsläget inget officiellt stöd för bärarkortet utan stödet aktiveras genom att 

applicera en patch som Acme Systems har tagit fram. 

Foxboard G20 använder ett SD-kort som diskenhet för att lagra root-filsystem och 

Linuxkärnan.  

 

Figur 3-3 Foxboard G20[22] 

3.2.2 Specifikation 

Specifikation för Foxboard G20[22]: 

 Two USB 2.0 host ports (12 Mbits per second) 
 One Ethernet 10/100 port 
 One USB device port (12 Mbits per second) 
 One debug serial port (3.3v) 
 Two serial ports (3.3v) 
 One serial port for 4DSystems oLed displays (http://www.4dsystems.com.au) 
 On-board microSD socket (up to 8GB) 
 5VDC power supply input (compatible with PS5V1A) 
 Real Time Clock with on-board lithium backup battery 
 GPIO lines (3.3v) 
 4 A/D converter lines 
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 I2C 
 SPI 

3.2.3 Klockor 

AT91SAM9G20 har flera system- och periferi-klockor som var för sig kan stängas 

av eller justeras oberoende av varandra. Tillgängliga klockor är[16]: 

 Master Clock (MCK), programmerbar från några hundra HZ upp till 

processorn fulla hastighet. Master Clock används till de moduler som 

permanent ligger i drift som t.ex. AIC (Advanced Interrupt Controller) och 

minneshanteraren. Master Clock är den klocka som drivrutinen till 

CPUFreq kommer att arbeta med.  

 Processor Clock, (PCK), stängs av när processorn går ner i viloläge. 

Funktionen används dock inte i Linux. 

 Peripheral Clocks, vilket vanligtvis är samma som Master Clock. Klockan 

går till processorns interna periferienheter så som USART, SSC, SPI etc. 

 UHP (USB Host Port) Clock (UHPCK)  klockar USB kontrollern. 

3.2.4 Master Clock Controller 

 Master Clock Controller är uppbyggt i tre block som illustreras i Figur 3-4. 

 Clock Source Selector är en multiplexer för att välja vilken utav 

tillgängliga klockor som ska fungera som Master Clock. 

 Prescaler skalar ner frekvensen från Master Clock. 

 Master Clock Divider gör det möjligt att låta processorn arbeta med en 

högre frekvens än frekvensen på Master Clock. 

 

Figur 3-4 Master Clock Controller[16]
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3.3 Qseven 

3.3.1 Beskrivning 

Qseven (se Figur 3-5) är ett koncept som ger en Single-board-lösning där alla av 

de centrala komponenter som finns i en vanlig PC är integrerade och placerade på 

ett applikationsspecifikt bärarkort. QSeven moduler har en standardiserad 

formfaktor på 70x70mm och har specificerade pinouts baserade på en MXM-

kontakt. MXM-kontakten i sig har även en standardiserad pinout som gör 

kontakten enhetlig oberoende av leverantör. Kontakten är robust och beprövad för 

höga överföringshastigheter då den även används som kontaktdon för PCI Express 

i bärbara datorer. 

Modulen uppfyller många utav de funktionella krav en inbäddad applikation kan 

ha. Dessa funktioner inkluderar stöd för grafik, ljud, masslagringsenhet, nätverk 

och multipla USB portar. 

Vid konstruktion av bärarkorten används endast de funktioner och gränssnitt som 

anses nödvändiga. Denna mångsidighet och skalbarhet gör det möjligt att utveckla 

ett litet och robust system som är tillförlitigt och samtidigt förenklar 

systemintegration.[23][24][25] 

 

Figur 3-5 Qseven med H4103 bärarkort.[25] 
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3.3.2 Specifikation 

Specifikation för H4103[25]: 

 

3.3.3 Bärarkort 

Bärarkortet som används till Qseven modulen är ett H4103 utvecklat av 

Hectronics. Bärarkortet är ett utvecklingskort med många utdragna periferienheter 

(se specifikation ovan). 
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4 Kapitel IV – Metoder 

4.1 Mätning av effekt 

Samtliga plattformar drivs på likström vilket medför att spänning och ström alltid 

kommer ligga i fas med varandra. Detta gör det relativt enkelt att mäta 

effektförbrukningen för systemen. 

4.1.1 Medelvärde 

De flesta mätningar kommer bara ta hänsyn till effektförbrukningens medelvärde. 

Uppkopplingen är enligt Figur 4-1 där multimetern mäter ström. Genom att 

multiplicera den uppmätta strömmen med systemets matningsspänning erhålls den 

momentana effektförbrukningen hos systemet. För att få ett mer tillförlitligt svar 

vid snabba förändringar visar multimetern medelvärdet av strömmen. 

 

 

 

4.1.2 Förändring över tid 

Vid mätning av processorns beteende och strömförbrukning vid olika profiler går 

det inte att förlita sig på ett medelvärde av strömförbrukningen eftersom det bli 

stora variationer på kort tid. Vid den här typen av mätningar används istället ett 

oscilloskop för att fånga alla förändringar över tid. I brist på en strömprob som 

hade varit ytterst lämplig vid den här typen av mätningar används istället en vanlig 

spänningsprob. Uppkopplingen är enligt Figur 4-2. Resistorn i figuren har ett känt 

värde på 2,5 Ω. Ett mindre motstånd är att föredra för att inte påverka plattformen 

allt för mycket, men vid en önskad upplösning på enstaka mA fanns inget 

alternativ. Genom att mäta spänningen över motståndet och med hjälp av Ohms 

lag I = U/R går det att beräkna strömmen genom plattformen. 

Figur 4-1 Uppkoppling vid mätning av effektförbrukningen hos en 

plattform. 

Power 

supply 

Multimeter 

Plattform 
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Eftersom det är mycket små spänningar som ska mätas finns det mycket störningar 

som påverkar resultatet. Potentiella störningskällor kan vara termiskt brus eller 

störande komponenter i hårdvaran. Kondensatorn i kopplingen fungerar som ett 

lågpassfilter och är till för att plocka bort störningar. 

 

 

 

 

Mätningar kommer att utföras på SimCom plattformen när en applikation 

exekverar vid respektive profil. Utifrån framtagna mätvärden går det att uppskatta 

hur mycket energi som behövdes under exekveringen. 

För att belasta processorn används en beräkningstung applikation som räknar ut de 

första 7.6 miljoner talen i Fibanacci sekvensen. Applikationen räknar ut sekvensen 

enligt följande: 

 

7.6 miljoner valdes är för att det tar strax över 3 s att exekvera applikationen med 

profilen powersave. Detta ger ett bra mätområde med oscilloskopet. 

 

for(; i < 7600000; i++){ 

 sum = a + b; 

 a = b; 

 b = sum; 

} 

Figur 4-2 Uppkoppling vid mätning av strömförändringar över 

tid. 
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4.2 Mätning på ethernet 

Samtliga plattformar har en ethernet-controller som stödjer hastigheterna 10 Mbit 

och 100 Mbit. Mätningar utförs vid båda hastigheterna. 

För att belasta ethernet-controllern används ett Python-script som sänder data med 

protokollet User Datagram Protocol (UDP). Scriptet interpreteras på en 

utomstående dator och belastar målplattformen. UDP valdes som protokoll 

eftersom det är kvittenslöst vilket medför att data kan skickas i snabbare takt 

eftersom målsystemet inte behöver kvittera varje paket. Målsystemet behöver 

heller inte ha någon servermjukvara som tar emot sända paket. Hade ett 

kvitterande protokoll valts, t.ex. Transmission Control Protocol (TCP), hade varje 

paket fått vänta på en time-out innan nästa hade skickats. 

Scriptet anropas med följande anrop: 

 

Där IP är målsystemets IP-adress och usage är belastningsgraden i procent. De 

belastningsgrader som mäts vid respektive hastighet är 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 90 och 100 %. 

När scriptet startat ligger det i en oändlig loop som ser ut enligt följande: 

 

Scriptet har en tidsbas på en sekund. I början utav loopen hämtas den aktuella 

tiden. Sedan skickas UDP-paket i en bråkdel av en sekund motsvarande vald 

belastningsgrad. Resterande utav sekunden sover scriptet. 

Genom att mäta den genomsnittliga strömförbrukningen under sekunden erhålls 

strömförbrukningen motsvarande belastningsgraden. 

Vid ändring av hastigheten för ethernet-controllern används verktygen Ethtool 

med parametrarna speed och autoneg som förklaras i kapitel 2.6.3. 

$python ./netstress.py <IP> <usage> 
 

while True : 

 t0 = time.clock() 

 while True: 

  senderSocket.sendto(data, (ip, 10000)) 

  if(time.clock() - t0 >= usage): 

   break 

 sleeptime = 1 - (time.clock() - t0); 

 

 print "Sleeptime ", sleeptime 

 if(sleeptime < 0): 

  sleeptime = 0; 

 time.sleep(sleeptime); 
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Nedanstående rad sätter ethernet-controllerns hastighet till 10 Mbit/s där X är vald 

ethernet-port. 

 

Motsvarande rad för att sätta hastigheten till 100 Mbit/s 

 
$ethtool -s ethX speed 100 autoneg off  
 

$ethtool -s ethX speed 10 autoneg off 
 



Kapitel IV – Metod 

Mätning på processorn 

69 

 

4.3 Mätning på processorn 

De olika plattformarna har olika processorer och således inte samma 

arbetsfrekvenser. Med hjälp utav CPUFreq finns det möjlighet att sätta 

arbetsfrekvensen för processorn. För detta fordras att profilen Userspace (se 

kapitel 2.2.1.4) kompileras som modul eller med Linuxkärnan. Varje plattforms 

processor belastas vid alla tillgängliga arbetsfrekvenser med belastningsgraderna 

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 och 100 %. Vid belastningstestet väljs först 

profilen Userspace till CPUFreq: 

Där X är ett löpnummer för tillgängliga processorer på plattformen. 

Sedan avläses tillgängliga arbetsfrekvenser för processorn: 

Som ger tillgängliga arbetsfrekvenser i kHz. 

Sedan sätts den nya arbetsfrekvensen Y som är en utav de tillgängliga 

arbetsfrekvenserna i kHz: 

 

För att belasta processorn används samma belastningstunga applikation som 

beskrivs i kapitel 4.1.2, men här med 10 miljoner tal utav sekvensen för att få en 

längre exekveringstid. 

För att få rätt belastningsgrad på processorn används verktyget CPU Limit som här 

exekverar applikationen fib_task och begränsar processoranvändningen till 50 %. 

 
$cpulimit --exe ./fib_task --limit 50 

$echo Y > /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/scaling_setspeed 
 

$cat /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/scaling_available_frequencies 
 

$echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpuX/cpufreq/scaling_governor  
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4.4 Mätning av antalet Wake-ups

Antalet Wake-ups per sekund mäts och hämtas med hjälp av applikationen 

PowerTOP som beskrivs i kapitel PowerTOP 2.6.1. 
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5 Kapitel V – Effektreducering på SimCom 

5.1 Förebered plattformen 

5.1.1 Konfigurera U-Boot 

Kommunikationen med U-Boot sker via en RS-232 länk. U-Boot konfigureras 

genom att sätta ett antal miljövariabler. Root-filsystemet monteras via NFS och 

ligger på sökvägen </home/marcus/kernel/root_filesystem> på värddatorn. 

Här sätts miljövariabler upp och slutligen sparas konfigurationen: 

 

Linuxkärnan hämtas via TFTP och sparas till minnesadressen 0xA0000000. 

 

Bootar upp systemet från samma minnesadress som Linuxkärnan är sparad på. 

 

5.1.2 Kompilera verktyg 

5.1.2.1 Ethtool 

Ladda ner och packa upp version 6 av ethtool 

 

$wget http://prdownloads.sourceforge.net/gkernel/ethtool-6.tar.gz 

$tar -xvzf ethtool-6.tar.gz 

$cd ethtool-6/ 
 

$bootm 0xA0000000 
 

$tftp 0xA0000000 uImage 
 

$setenv bootargs console=ttyS0,38400 

nfsroot=10.3.234.119:/home/marcus/kernel/root_filesystem ip=dhcp 

$setenv netmask 255.255.255.0 

$setenv ipaddr 10.3.234.104   

$setenv serverip 10.3.234.119 

$saveenv 
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Konfigurera, kompilera och installera ethtool till root-

filsystemet.

 

5.1.2.2 Stress 

Ladda ner och packa upp version 1.0.1 av stress 

 

Konfigurera, kompilera och installera stress till root-filsystemet. 

 

5.1.2.3 Ncurses 

Powertop använder biblioteket NCurses som gör det möjligt för applikationer att 

presentera ett grafiskt gränssnitt i en terminal. 

Ladda ner och packa upp version 5.7 av Ncurses 

 

Konfigurera, kompilera och installera NCurses till root-filsystemet. 

 

$./configure arm-linux --host=arm-none-linux-gnueabi 

$make install DESTDIR=/home/marcus/kernel/root_filesystem 

$wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/ncurses/ncurses-5.7.tar.gz 

$tar -xvzf ncurses-5.7.tar.gz 

$cd ncurses-5.7 

 

$./configure --host=arm-none-linux-gnueabi 

$make install DESTDIR=/home/marcus/kernel/root_filesystem 

 

$wget http://weather.ou.edu/~apw/projects/stress/stress-1.0.1.tar.gz 

$tar -xvzf stress-1.0.1.tar.gz 

$cd stress-1.0.1/ 

 

$./configure --host=arm-none-linux-gnueabi 

$make install DESTDIR=/home/marcus/kernel/root_filesystem 
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5.1.2.4 CPU Limit 

CPU Limit hämtas med hjälp av versionshanteringsverktyget 

SVN

 

För att kompilera CPU Limit till ARM-arkitekturen väljs kompilator med flaggan 

CC. 

 

5.1.3 Kompilera Linuxkärnan 

Ladda ner och packa upp version 2.6.32.2 av Linuxkärnan. 

 

 

Väljer vilka flaggor som Linuxkärnan ska kompileras med i det grafiska verktyget 

xconfig: 

 

Kompilerar Linuxkärnan och moduler. Väljer arkitektur till ARM och vilken 

kompilator som ska användas. Väljer att generera en uImage som kan laddas av U-

Boot. 

 

Parametern INSTALL_MOD_PATH sätter vilken katalog kompilerade moduler 

ska installeras till.

$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.32.2.tar.bz2 

$ tar -xvjf linux-2.6.32.2.tar.bz2 

$ cd linux-2.6.32.2 

$make CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc 

$svn checkout https://cpulimit.svn.sourceforge.net/svnroot/cpulimit/trunk 

cpulimit 

$cd cpulimit 

$make ARCH=arm xconfig 
 

$make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- uImage 

$make modules 

$make modules_install INSTALL_MOD_PATH=./modules 
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5.2 Implementera gränssnitt mot systemets klockor 

Som Figur 3-2 visar så har plattformens processor ett stort distributionsnät av 

klocksignaler till olika periferienheter. I Linuxkärnans initieringsfas aktiveras alla 

klocksignaler oavsett ifall periferienheterna är avsedda att användas eller inte. 

Processorn har registret CKEN (se Figur 5-1) som sätter vilka klocksignaler som 

ska vara aktiverade. Ett bitvärde på 1 representerar en aktiverad klocksignal och ett 

bitvärde på 0 en avaktiverad klocksignal. Bitarna 24-0 i CKEN representeras av 

klocksignalerna och beskrivs i Figur 5-2. 

 

 

Figur 5-1 Clock-Enable register på PXA27X [20] 

 

Figur 5-2 Bitarnas betydelse i CKEN registret[20] 
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Eftersom ändringar ska ske på registernivå måste applikationen som hanterar 

klocksignalen exekveras i kärnrymden. Den fullständiga koden ligger i Bilaga 3: 

Källkod för clock_management och kompileras som modul till Linuxkärnan. 

Modulen skapar en misc-device som genererar ett gränssnitt via sysfs på sökvägen 

</sys/class/misc/clock_management/>.  De parametrar som genereras listas i 

Tabell 5-1. 

 

Klocksignaler 

clk_usb clk_ssp1 clk_hwuart clk_ficp 

clk_usb_host clk_ssp2 clk_stuart clk_pwri2c 

clk_pwm0 clk_ssp3 clk_ffuart clk_msl 

clk_pwm1 clk_i2c clk_btuart clk_usim 

clk_pwm2 clk_mmc clk_nssp clk_im 

clk_ac97 clk_keypad clk_ostimer clk_memstk 

clk_camera clk_lcd clk_assp clk_memc 

clk_ssp    

Tabell 5-1 Lista med de parametrar modulen clock_management genererar. 

Som var för sig kan aktivera klocksignalen med  

 

Respektive avaktivera genom  

 

Där X är en klocksignal. 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_X 
 

$echo 1 > /sys/class/misc/clock_management/clk_X 
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5.3 Reducera effektförbrukningen 

Vilka delar som berörs och vilka metoder som kommer att användas vid försök till 

att reducera effektförbrukningen på plattformen listas nedan. 

5.3.1 Ethernet 

Båda bärarkorten till SimCom-modulen har en ethernet-controllers som stödjer en 

bandbredd på 10 Mbit/s och 100 Mbit/s. Effekten mäts upp enligt metoden som 

beskrivs i kapitel 4.2. 

5.3.2 Kärnan 

Linuxkärnan kompileras med flaggan CONFIG_NO_HZ för att göra systemet 

ticklöst. 

5.3.3 Processorn 

Processorn har stöd för frekvenserna 104, 156, 208, 312 och 416 MHz. Effekten 

mäts upp enligt metoden som beskrivs i kapitel 4.3. 

5.3.4 AC’97 

Plattformen använder AC’97 codec vid avkodning av ljud. Linuxkärnan 

kompileras med flaggan CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE för att aktivera 

energisparfunktioner. 

5.3.5 Universal Serial Bus 

Vid mätningar av USB användes ett optiskt pekdon som drar ~20 mA. Enheten 

försätts i strömsparläge. 

5.3.6 Framebuffert 

Framebufferten blankas. 

5.3.7 Systemets klockor 

För att stänga av systemets klockor laddas modulen clock.ko med kommandot: 

 

$insmod ./clock.ko 
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Sedan stängs klockor till oanvända periferienheter av: 

 

 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_pwm0 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_pwm1 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_pwm2 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_ac97 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_ssp 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_ssp1 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_ssp2 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_ssp3 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_camera 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_i2c 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_mmc 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_keypad 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_lcd 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_ficp 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_assp 

$echo 0 > /sys/class/misc/clock_management/clk_nssp 
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6 Kapitel VI - Effektreducering på Foxboard 

G20 

6.1 Förbered plattformen 

6.1.1 Konfigurera U-Boot 

SD-kortet som Foxboard G20 använder är uppdelat i två partitioner med 

filsystemet FAT32 och ReiserFS. Den första partitionen börjar på adress 

0x23000000 och innehåller Linuxkärnan och startup-skriptet fox20-script.bin som 

automatiskt startar upp Linuxkärnan vid strömpåslag. 

Den andra partitionen innehåller systemets Root-filsystem. 

Här sätts miljövariabeln bootcmd för att initiera MMC-läsaren och startup-scriptet. 

Kommunikationen med U-Boot sker via en RS-232 länk. 

 

Väljer att data från stdin, stdout och stderr ska komma till serieporten. Slutligen 

sparas alla ändringar. 

 

6.1.2 Kompilera verktyg 

På Foxboard G20 ligger Linuxdistributionen Debian som har pakethanteraren 

Aptitude för att installera ny programvara. 

Installation av ny programvara blir således simpelt eftersom APT package 

management system även tar hänsyn till paketens beroenden. 

6.1.2.1 Ethtool 

 

$apt-get install ethtool 
 

$setenv stdin serial 

$setenv stdout serial 

$setenv stderr serial 

$saveenv 
 

$setenv bootcmd mmc init; fatload mmc 0 0x23000000 fox20-script.bin source 

0x23000000 
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6.1.2.2 Stress 

 

6.1.2.3 Powertop 

 

6.1.2.4 CPU Limit 

 

6.1.3 Kompilera Linuxkärnan 

Ladda ner och packa upp version 2.6.32.2 av Linuxkärnan. 

 

 
 

Ladda ner och applicera en patch från Acme Systems för att aktivera stöd för 

Foxboard G20. 

 

Väljer vilka flaggor som Linuxkärnan ska kompileras med 

 

Linuxkärnan behöver kors-kompileras för att fungera på ARM-arkitekturen. 

Patchen sätter nödvändiga parametrar (ARCH och CROSS_COMPILE) som talar 

om vilken arkitektur och vilka kompileringsverktyg som ska användas. 

Att kompilera Linuxkärnan och dess moduler blir således bara att: 

$apt-get install cpulimit 
 

$apt-get install powertop 
 

$apt-get install stress 
 

$make xconfig 
 

$wget http://foxg20.acmesystems.it/lib/exe/fetch.php?media=debian:linux-

2.6.32.2-foxg20-patches-v5.txt 

 

$ patch -p1 < linux-2.6.32.2-foxg20-patches-v5.txt 
 

$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.32.2.tar.bz2 

$ tar -xvjf linux-2.6.32.2.tar.bz2 

$ cd linux-2.6.32.2 

http://foxg20.acmesystems.it/lib/exe/fetch.php?media=debian:linux-2.6.32.2-foxg20-patches-v5.txt
http://foxg20.acmesystems.it/lib/exe/fetch.php?media=debian:linux-2.6.32.2-foxg20-patches-v5.txt
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6.2 Implementera stöd för CPUFreq 

För att implementera stöd för CPUFreq till en ny processor behövs det skrivas en 

drivrutin som hanterar de processorspecifika delarna utav processen. Hanteringen 

av profiler och övervakning av processorns belastning hanteras av anroparen till 

drivrutinen. Mer konkret innebär implementeringen att registrera ett antal s.k. 

callback-funktioner som används för att t.ex. dra ner på processorns arbetsfrekvens 

eller att returnera den aktiva frekvensen.[17] 

Den datastruktur som används vid registrering av drivrutinen är definierad som 

cpufreq_driver och är definierad i </include/linux/cpufreq.h>. 

 

struct cpufreq_driver { 

 struct module *owner; 

 char name[CPUFREQ_NAME_LEN]; 

 u8 flags; 
/* needed by all drivers */ 

 int (*init) (struct cpufreq_policy *policy); 

 int (*verify) (struct cpufreq_policy *policy); 
/* define one out of two */ 

 int (*setpolicy)(struct cpufreq_policy *policy); 

 int (*target) (struct cpufreq_policy *policy, 

unsigned int target_freq, 

unsigned int relation); 

 
/* should be defined, if possible */ 

 unsigned int(*get)(unsigned int cpu); 
 

/* optional */ 
 unsigned int (*getavg)(struct cpufreq_policy *policy, 

    signed int cpu); 

 

 int (*exit) (struct cpufreq_policy *policy); 

 int (*suspend) (struct cpufreq_policy *policy,  

pm_message_t pmsg); 

int (*resume) (struct cpufreq_policy *policy); 

 struct freq_attr **attr; 

}; 
 

$make 

$make modules 

$make modules_install 
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Nedan beskrivs de delar som implementerats. 

 cpufreq_driver.owner 

är en pekare till den modul som ”äger” strukturen. Detta används till att 

förhindra att modulen tas bort när strukturen fortfarande är aktiv. Owner 

är satt till makrot THIS_MODULE. 

 cpufreq_driver.init 

pekar på en funktion som initierar drivrutinen. I initieringen skapas en 

frekvenstabell med vilka frekvenser processorn kan växla mellan och en 

policy definieras upp. 

 cpufreq_driver.verify 

När användaren sätter en ny policy (bestående utav en profil, max- och 

minfrekvens) måste denna valideras innan den kan sättas i bruk. Verify 

pekar på funktionen som validerar policyn. 

 cpufreq_driver.target 

Funktion för att sätta arbetsfrekvensen. 

 cpufreq_driver.get 

 Returnerar den aktuella arbetsfrekvensen. 

6.2.1 Inför implementeringen 

Eftersom drivrutinen måste kompileras in i Linuxkärnan och inte som en extern 

modul krävs det att två andra filer modifieras. Eftersom det är modifieringar och 

tillägg i redan existerande filer kommer den kod som visas vara i ”patch-format” 

för att det tydligt ska framgå vad som är tillagt och i vilket sammanhang. De rader 

som inleds med ett ”+” är de rader som lagts till. 

Implementationen av drivrutinen kommer att ske i filen < /arch/arm/mach-

at91/cpufreq-g20.c>. 

Vid konfigurering av Linuxkärnan kommer den flagga som aktiverar stöd för 

CPUFreq att kallas CONFIG_CPU_FREQ_FOXG20. Den första modifieringen är 

i filen </arch/arm/mach-at91/Makefile> för att se till att drivrutinen kompileras 

tillsammans med Linuxkärnan. 

 

# Power Management 

 obj-$(CONFIG_PM)   += pm.o 

 obj-$(CONFIG_AT91_SLOW_CLOCK) += pm_slowclock.o 

+obj-$(CONFIG_CPU_FREQ_FOXG20)  += cpufreq-g20.o 

  

 ifeq ($(CONFIG_PM_DEBUG),y) 

 CFLAGS_pm.o += -DDEBUG 
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 Andra modifieringen är i filen </arch/arm/Kconfig> för att göra 

CONFIG_CPU_FREQ_FOXG20 valbar i konfigurationsverktyget för 

Linuxkärnan:

 

6.2.2 Implementering 

Hastigheten på masterclock ändras genom att sätta en skalningsfaktor på 1, 2 eller 

4. Detta ger tillgängliga frekvenser på 396288, 198144 respektive 99072 kHz. 

De flödesdiagram som presenteras nedan är för de callback-funktioner som 

registrerats till cpufreq_driver strukturen. Diagrammen utesluter all felhantering 

och visar endast i stora drag vad som sker i respektive funktion. 

cpufreq_driver.init 

När drivrutinen för CPUFreq registreras specificeras först en profil upp som sätter 

processorns arbetsfrekvens till högsta möjliga. Denna profil är endast aktiv en kort 

stund och ändras till den fördefinierade standard-profilen så snart denna finns 

tillgänglig. Sedan genereras och registreras en frekvenstabell innehållande de 

frekvenser som processorn ska kunna växla mellan. Flödesdiagammet över 

funktionen visas i Figur 6-1. 

 select GENERIC_GPIO 

  select ARCH_REQUIRE_GPIOLIB 

  select HAVE_CLK 

+ select ARCH_HAS_CPUFREQ 

  help 

    This enables support for systems based on the Atmel AT91RM9200, 

    AT91SAM9 and AT91CAP9 processors. 

 help 

    Export status information via debugfs. 

  

+config CPU_FREQ_FOXG20 

+ bool "CPUfreq driver for Foxboard G20 (EXPERIMENTAL)" 

+ depends on CPU_FREQ && ARCH_AT91 && EXPERIMENTAL 

+ help 

+   This enables the CPUfreq driver for Foxboard G20.  

+   This will probably work with all ARM AT91 CPUs. 

+ 

+   If in doubt, say N. 

+ 

 endif 
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Figur 6-1 Flödesdiagram för cpufreq_driver.init 

 

cpufreq_driver.verify 

Funktionen verifierar att en frekvens är giltig för den aktuella profilen. 

Flödesdiagrammet i Figur 6-2 blir således bara i ett steg. 

 

Figur 6-2 Flödesdiagram för cpufreq_driver.verify 

cpufreq_driver.target 

Funktionen verifierar först att den önskade frekvensen är giltig för den aktuella 

profilen. Sedan skickas en Notify om att drivrutinen förbereder sig för att ändra 

processorns frekvens. Linuxkärnan använder sig av Notify-chains för att skicka 

meddelanden mellan drivrutiner om händelser. En drivrutin kan registrera sig som 

lyssnare på en viss typ utav meddelande. 

Sedan ändras processorns frekvens genom att sätta en skalningsfaktor på 

masterclock. Efter det skickas ytterligare en notify för att tala om att ändringen är 

gjord. Figur 6-3 visar funktionens flöde. 
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Figur 6-3 Flödesdiagram för cpufreq_driver.taget 

cpufreq_driver.get 

Funktionen läser av registervärden och utifrån det beräknas processorns frekvens. 

Figur 6-4 visar flödesdiagrammet för funktionen. 

 

 

Figur 6-4 Flödesdiagram för cpufreq_driver.get 
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6.2.3 Problematik 

6.2.3.1 Universal asynchronous receiver/transmitter (UART) 

UART är en sändare/mottagare för asynkron kommunikation över en seriell 

datalänk. Kommunikationen sker i det här fallet med protokollet RS-232 som även 

är det protokoll datorers COM-portar använder. Eftersom kommunikationen är 

asynkron finns ingen klocka som kan användas för att synkronisera den data som 

skickas. Detta ställer krav på att den klocka som klockar UARTen går med samma 

baudrate, vilket är den hastighet data skickas med, hos både mottagare och 

sändare. Vid implementationen av CPUFreq visade det sig att den enhet som 

genererar baudraten till UARTen klockas med masterclock. Detta medför att även 

baudraten ändras när processorns klocka skalas om. 

Lösningen är att låta den drivrutin </drivers/serial/atmel_serial.c> som används 

för UART lyssna på de Notifies som CPUFreq skickar ut och skala om baudraten 

med samma skalningsfaktor. 

6.2.3.2 Tidsuppskattning 

Ett annat problem som uppstod var att systemets tidsuppskattning blev fel när 

processorns frekvens ändrades. Detta upptäcktes först när en sleep-funktion 

anropadet. 

Kommandot nedan låter en terminal sova i 1 sekund. 

 

När processorns frekvens hade skalats ner och kommandot exekverade tog det i 

praktiken en skalningsfaktor längre tid för kommandot att exekvera.  

Problemet löstes genom att skala om variabeln loops_per_jiffy (se Kapitel 1.6.3) 

med motsvarande skalningsfaktor i drivrutinen för serieporten.  

 

 

 

 

$sleep 1 
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6.3 Reducera effektförbrukningen 

Vilka delar som berörs och vilka metoder som kommer att användas vid försök till 

att reducera effektförbrukningen på plattformen listas nedan. 

6.3.1 Ethernet 

Båda bärarkorten till SimCom-modulen har en ethernet-controllers som stödjer en 

bandbredd på 10 Mbit/s och 100 Mbit/s. Effekten mäts upp enligt metoden som 

beskrivs i kapitel 4.2. 

6.3.2 Kärnan 

Linuxkärnan kompileras med flaggan CONFIG_NO_HZ för att göra systemet 

ticklöst. 

6.3.3 Processorn 

Med implementationen av CPUFreq har processorn stöd för frekvenserna 99, 198 

och 396 MHz. Effekten mäts upp enligt metoden som beskrivs i kapitel 4.3. 

6.3.4 Universal Serial Bus 

Vid mätningar på USB användes ett optiskt pekdon som drar ~20 mA. Enheten 

försätts i strömsparläge. 
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7 Kapitel VII - Effektreducering på Qseven 

7.1 Förebered plattformen 

7.1.1 Kompilera verktyg 

Likt Foxboard G20 har QSeven-plattformen Linuxdistributionen Debian 

installerat. Installation av ny programvara sker även här med hjälp av APT 

package management system.  

7.1.1.1 Ethtool 

 

7.1.1.2 Stress 

 

7.1.1.3 Powertop 

 

7.1.1.4 CPU Limit 

 

7.1.2 Kompilera Linuxkärnan 

Ladda ner och packa upp version 2.6.32.2 av Linuxkärnan. 

 

 

Väljer vilka flaggor som Linuxkärnan ska kompileras med 

 

$apt-get install cpulimit 
 

$apt-get install powertop 
 

$apt-get install stress 
 

$apt-get install ethtool 
 

$make xconfig 
 

$ wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.32.2.tar.bz2 

$ tar -xvjf linux-2.6.32.2.tar.bz2 

$ cd linux-2.6.32.2 
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Eftersom plattformen är en x86-arkitektur behöver mjukvara inte kors-kompileras 

utan kan kompileras utan parametrar: 

 

$make 

$make modules 

$make modules_install INSTALL_MOD_PATH=./modules 
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7.2 Reducera effektförbrukningen 

Vilka delar som berörs och vilka metoder som kommer att användas vid försök till 

att reducera effektförbrukningen på plattformen listas nedan. 

7.2.1 ACPI 

ACPI aktiveras för processorn med parametrarna CONFIG_ACPI och 

CONFIG_ACPI_PROCESSOR. 

7.2.2 Ethernet 

Bärarkortet har en ethernet-controllers som stödjer en bandbredd på 10 Mbit/s och 

100 Mbit/s. Effekten mäts upp enligt metoden som beskrivs i kapitel 4.2. 

7.2.3 Kärnan 

Linuxkärnan kompileras med flaggan CONFIG_NO_HZ för att göra systemet 

ticklöst. 

7.2.4 Processorn 

Processorn stödjer frekvenserna 137,5, 275, 412,5, 550, 687,5, 825, 962,5 och 

1100 MHz. Detta förutsatt att drivrutinen P4-clockmod är laddad och hanterar 

CPUFreq. Effekten mäts upp enligt metoden som beskrivs i kapitel 4.3. 

7.2.5 Ljud 

Plattformen använder HDA codec vid avkodning av ljud. Linuxkärnan kompileras 

med flaggan CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE för att aktivera 

energisparfunktioner. 

7.2.6 Universal Serial Bus 

Vid mätningar på USB användes ett optiskt pekdon som drar ~20 mA. Enheten 

försätts i strömsparläge. 
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8 Kapitel VIII – Analys av CPUFreq 

Vilken konfiguration av CPUFreq som lämpar sig bäst för en angiven plattform 

beror på flera faktorer, bl.a. vilka möjligheter plattformen har att gå ner i 

strömsparläge vid inaktivitet men också hur snabbt plattformens effektförbrukning 

ökar med frekvensen på processorn. 

Enligt metod beskriven i kaptitel 4.1.2 har mätningar för respektive profil utförts.  

Utöver profilerna i sitt standardutförande utförs även mätningar på conservative 

där parametrarna up_threshold och down_threshold är ändrade. Denna profil 

kommer hädanefter att kallas Tweaked Conservative. 

8.1 Rådata 

Här presenteras de uppmätta värdena från oscilloskopet. Notera att skalan skiljer 

mellan figurerna. 

8.1.1 Powersave 

I Figur 8-1 ökar strömmen när applikationen startar.Den strömförändring som kan 

avläsas beror enbart på att processorns belastning ökar eftersom processorns 

arbetsfrekvens inte tillåts ändras i profilen powersave. Strömförändringen i figuren 

är ca 30 mV. Den spänningen över ett motstånd på 2,5 Ω ger en effektökning på 30 

mV / 2.5 = 12 mW. 

 

Figur 8-1 Rådata för profilen powersave 
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8.1.2 Performance 

Likt profilen powersave så ändrar inte performance på processorns arbetsfrekvens. 

Strömförändringen i Figur 8-2 är enbart att processorns belastning ökar. 

Effektökningen i figuren beräknas till ca 130 mV / 2,5 = 52 mW. 

 

Figur 8-2 Rådata för profilen performance 

8.1.3 Conservative 

Profilen conservative stegar processorns arbetsfrekvens vid varierande belastning. 

Detta syns tydligt på den trappstegsformade signalen i Figur 8-3. 
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Figur 8-3 Rådata för profilen conservative 

8.1.4 On Demand 

Figur 8-4 visar strömförändringar för profilen on demand. Figuren är mycket lik 

Figur 8-2 som visar strömförändringar för profilen performance. 

 

Figur 8-4 Rådata för profilen on demand 
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8.1.5 Tweaked Conservative 

Figur 8-5 visar strömmätningar för profilen conservative där parametrarna 

up_threshold är satt till 98 och down_threshold till 95. Vad detta innebär förklaras 

i Tabell 2-3. Detta ger ett mer aggressivt beteende vilket också syns i figuren. 

Signalen har till exempel inte samma efterhäng som signalen i Figur 8-3. 

 

Figur 8-5 Rådata för Tweaked conservative 
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8.2 Signalbehandling 

Det analoga lågpassfiltret i uppkopplingen fick bort en del utav bruset på signalen, 

men mycket återstår fortfarande. Den databehandling signalerna kommer att 

genomgå är dels lågpassfiltrering och sedan integrering för att få ut den mängd 

energi som förbrukats under mätningen. 

Tektronix TDS744 oscilloskopet som användes vid mätningarna exporterar filer i 

formatet .WFM (Waveform), vilket är ett öppet format där specifikation går att 

hämta på Tektronix webbplats. Tack vara detta finns det kod för Matlab att hämta 

på MathWorks webbsida
7
 för att importer signalen. 

Signalen läses in och sparas i variabeln y med: 

 

Tyvärr så tappas skalan på axlarna vid importeringen, därför behöver signalen 

skalas om innan några analyser kan genomföras. 

Signalen faltas sedan med ett lågpassfilter. Att välja längd på filtret är att 

kompromissa. En lång filterkärna ger en mer brusfri signal men resulterar 

samtidigt i att även snabba förändringar som är önskvärda planas ut. Figur 8-6 

visar två signaler som faltats med olika längd på filterkärnan. Figuren till vänster 

har en filterkärna med längd på 150, och figuren till höger en längd på 600. 

Figuren visar tydligt hur stapeln blir mer skev när den längre filterkärnan används. 

 

Figur 8-6 Signaler som faltats med olika längd på filterkärnor. 

                                                
7 På adressen http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6764-wfm2read-m 

>> y = wfm2read('performance.wfm') 
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Filterkärnan i ett lågpassfilter ska summera till ett. Vid behandling av signalerna 

kommer ett lågpassfilter med längden 150 att användas. Detta lågpassfilter skapas 

med: 

 

Som skapar en 1x150-matris där varje element har värdet 1/150. 

Filtret faltas sedan med signalen: 

 

>> signal = conv(signal,lp); 

 
 

>> lp = ones(1,150)/150; 

 
 



Kapitel VIII – Analys av CPUFreq 

Beräkning av signalens energi 

96 

 

8.3 Beräkning av signalens energi 

Vid beräkning av signalens energi integreras signalen över tid. Hela signalens 

tidsspann som mättes upp med oscilloskopet kommer att integreras, dvs. 4s. Detta 

för att ge en mer rättvis bild. Ifall enbart den del utav signalen när applikationen 

exekverar integreras skulle profilerna performance och on demand ge samma 

energivärde, vilket är missvisande eftersom performance kräver mer energi när 

processorn inte belastas. 

Plottarna för signalerna kommer att presenteras enligt Figur 8-7. Utöver själva 

signalen plottas även stödlinjer som är motsvarande den effekt vid olika frekvenser 

för 0 % respektive 100 % belastning som frekvensändringarna innebär. 

Stödlinjerna är hämtade direkt från resultatdelens Tabell 9-2. 

 

Figur 8-7 Exempelbild på hur plottar presenteras 
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9 Kapitel IX - Resultat 

9.1 Effektreducering i Linux 

Det har visat sig att många utav de möjligheter Linux har till effektreducering är av 

generell karaktär och oberoende av plattform förutsatt att hårdvaran i fråga stöds. 

Linuxkärnan har idag stöd för flertalet effektreducerande funktioner för olika 

enheter. Att implementationen för energisparfunktioner hos enheter är så pass 

utbrett beror förmodningen på att Linuxkärnan tillhandahåller gränssnitt som ger 

drivrutiner möjlighet att på ett enkelt sätt implementera stöd för energisparlägen. 

Implementeringen av en energisparfunktion för en ny arkitektur har visat sig inte 

vara allt för komplicerad. Detta mycket på grund av att Linuxkärnans infrastruktur 

är uppbyggd i lager där många utav dessa lager är av generell karaktär och kan 

återanvändas. Detta medför att endast den hårdvaruspecifika delen behöver 

implementeras. 

Alla mätresultat är relativa till de områden som uppmäts. 
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9.2 SimCom 

9.2.1 Ethernet 

Genom att minska bandbredden från 100 Mbit/s till 10 Mbit/s reduceras effekten 

med  ~0,5 W. 

Effektförbrukningen ökar linjärt med belastningen. Det framgår eftersom kurvorna 

i Figur 9-1 följer de linjära approximationerna mycket väl. Värt att notera är att 

skillnaden i effektförbrukningen är nästan konstant vid olika belastningsgrader, 

detta även för 0 % belastning. 

Tabell 9-1 innehåller mätvärden i tabulerad form. 

 

Belastning[%] 10 Mbit[W] 100 Mbit[W] 

0 0 0,48 

10 0,072 0,54 

20 0,108 0,588 

30 0,156 0,648 

40 0,204 0,696 

50 0,24 0,756 

60 0,288 0,816 

70 0,324 0,864 

80 0,372 0,912 

90 0,408 0,984 

100 0,432 1,02 

Tabell 9-1 Belastning av Ethernet-controller på SimCom 
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Figur 9-1 Belastning av Ethernet-controller på SimCom 

9.2.2 Processor 

Tabell 9-2 och Figur 9-2 visar mätvärden för olika frekvenser och 

belastningsgrader på processorn. Upp till och med 208 MHz håller sig 

effektförbrukningen under 0,3 W. Vid frekvenser högre än 208 MHz ökar 

plattformens effektförbrukning i en betydligt snabbare takt. En lägre frekvens ger 

minst effektförbrukning vid samtliga belastningsgrader. 

 

Belastning[%] 104MHz[W] 156MHz[W] 208MHz[W] 312MHz[W] 416MHz[W] 

0 0 0,024 0,024 0,084 0,084 

10 0,048 0,06 0,072 0,144 0,156 

20 0,06 0,072 0,096 0,192 0,228 

30 0,072 0,096 0,12 0,228 0,288 

40 0,084 0,108 0,132 0,264 0,336 

50 0,096 0,132 0,168 0,3 0,396 

60 0,108 0,156 0,204 0,348 0,444 

70 0,12 0,18 0,228 0,396 0,504 

80 0,132 0,192 0,252 0,432 0,564 

90 0,144 0,204 0,276 0,48 0,624 

100 0,156 0,228 0,288 0,504 0,672 

Tabell 9-2 Belastning av processorn på SimCom 
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Figur 9-2 Belastning av processorn på SimCom. 

9.2.3 Totalt för Development Board 

Resultat för Development Board visas i Figur 9-3 och Tabell 9-3. Resultatet visar 

att de största vinsterna ligger i att minska processorns arbetsfrekvens och att 

minska bandbredden på ethernet till 10 Mbit/s. Ytterligare inställningar hade en 

mycket liten effekt på systemets effektförbrukning. 

 

 Effektförbrukning[W] Wake-ups/s 

Ingen strömsparfunktion 3,01 105 

Ticklös kärna 3,00 10 

USB suspend 2,88 10 

Powersave profil 2,81 10 

Ethernet 10 Mbit/s 2,32 10 

Blanka Framebuffert 2,25 10 

[ac97, assp, camera, ficp, i2c,  
keypad, lcd, nssp, pwm0, pwm1, 
pwm2,ssp, ssp1,ssp2,ssp3,i2c, mmc, usb] 

2,23 10 

Tabell 9-3 Uppmätt effektförbrukning för SimCom Development Board 
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Figur 9-3 Uppmätt effektförbrukning för SimCom Development Board 

9.2.4 Totalt för Box5 Board 

 

Mätvärden för Box5 Board visar på samma resultat som för Development Board. 

Mätvärden redovisas i Figur 9-4 och Tabell 9-4. 
 

 Effektförbrukning Wake-ups/s 

Ingen strömsparfunktion 1,26 105 

Ticklös kärna 1,245 10 

Powersave profil 1,17 10 

Ethernet 10 Mbit/s 0,885 10 

[ac97, assp, camera, ficp, i2c, keypad, lcd, 
nssp, pwm0, pwm1, pwm2,ssp, 
ssp1,ssp2,ssp3,i2c, mmc, usb] 

0,825 10 

Tabell 9-4 Uppmätt effektförbrukning för SimCom Box5 Board 
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Figur 9-4 Uppmätt effektförbrukning för SimCom Box5 Board 
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9.3 Foxboard G20 

9.3.1 Ethernet 

Genom att minska bandbredden från 100 Mbit/s till 10 Mbit/s reduceras effekten 

med ca 0,2 W vid samtliga belastningsgrader. 

Effektförbrukningen ökar linjärt med belastningsgraden. Tabell 9-5 och Figur 9-5 

presenterar mätvärden vid belastningstestet för ethernet. 

 

Belastning[%] 10 Mbit[W] 100 Mbit[W] 

0 0 0,215 

10 0,01 0,23 

20 0,02 0,24 

30 0,025 0,255 

40 0,035 0,265 

50 0,04 0,275 

60 0,05 0,285 

70 0,06 0,295 

80 0,065 0,31 

90 0,07 0,32 

100 0,08 0,33 

Tabell 9-5 Belastning av Ethernet-controller på Foxboard G20 
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Figur 9-5 Belastning av Ethernet-controller på Foxboard G20 

9.3.2 Processor 

Effektförbrukningen ökar linjärt med belastningsgraden på processorn enligt Figur 

9-6 och Tabell 9-6. En lägre frekvens ger minst effektförbrukning vid samtliga 

belastningsgrader. 

 

Belastning[%] 99MHz[W] 198MHz[W] 396MHz[W] 

0 0 0,02 0,06 

10 0,005 0,025 0,075 

20 0,01 0,035 0,085 

30 0,01 0,04 0,095 

40 0,015 0,045 0,105 

50 0,02 0,05 0,115 

60 0,02 0,055 0,125 

70 0,02 0,06 0,135 

80 0,025 0,065 0,145 

90 0,025 0,07 0,16 

100 0,03 0,075 0,165 

Tabell 9-6 Belastning av processorn på Foxboard G20 
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Figur 9-6 Belastning av processorn på Foxboard G20 

9.3.3 Totalt  

I Tabell 9-7 och Figur 9-7 går det utläsa att effekten kan reduceras med ~0.4W. 

Det går även se att ett ticklöst system gör ytterst lite på systemets 

effektförbrukning. 

 

 Effektförbrukning[W] Wake-ups/s 

Ingen strömsparfunktion 0,655 229 

Ticklös kärna 0,65 11 

USB suspend 0,51 11 

Powersave profil 0,445 11 

Ethernet 10 Mbit/s 0,23 11 

Tabell 9-7 Uppmätt effektförbrukning för Foxboard G20 
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Figur 9-7 Uppmätt effektförbrukning för Foxboard G20 
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9.4 QSeven 

9.4.1 Ethernet 

I Figur 9-8 och Tabell 9-8 går det att utläsa en linjäritet vid ökande belastning. Till 

skillnad från övriga plattformar ger Qseven ingen större vinst i att minska 

bandbredden till 10 Mbit/s vid 0 % belastning. 

 

Belastning[%] 10 Mbit[W] 100 Mbit[W] 

0 0 0,015 

10 0,08 0,155 

20 0,13 0,24 

30 0,175 0,34 

40 0,22 0,415 

50 0,265 0,505 

60 0,32 0,615 

70 0,37 0,705 

80 0,42 0,795 

90 0,465 0,88 

100 0,485 0,945 

Tabell 9-8 Belastning av Ethernet-controller på QSeven 

 

Figur 9-8 Belastning av Ethernet-controller på QSeven 
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9.4.2 Processor 

Tabell 9-9 och Figur 9-9 visar uppmätta resultat. Till skillnad från övriga 

plattformar så ger den högsta arbetsfrekvensen minst effektförbrukning med en 

belastning upp till 10 %. 

 

Belastning[%] 137,5MHz[W] 275MHz[W] 412,5MHz[W] 550MHz[W] 

0 0,045 0,04 0,045 0,035 

10 0,055 0,055 0,065 0,065 

20 0,06 0,065 0,075 0,08 

30 0,065 0,075 0,09 0,095 

40 0,07 0,085 0,11 0,12 

50 0,075 0,095 0,12 0,14 

60 0,08 0,105 0,135 0,16 

70 0,085 0,125 0,15 0,185 

80 0,09 0,135 0,16 0,205 

90 0,095 0,145 0,175 0,24 

100 0,1 0,15 0,19 0,26 

 

Belastning[%] 687,5MHz[W] 825MHz[W] 962,5MHz[W] 1100MHz[W] 

0 0,04 0,015 0,01 0 

10 0,065 0,06 0,065 0,055 

20 0,09 0,095 0,1 0,115 

30 0,12 0,125 0,14 0,175 

40 0,15 0,165 0,185 0,23 

50 0,185 0,205 0,225 0,29 

60 0,21 0,235 0,275 0,34 

70 0,235 0,275 0,325 0,4 

80 0,265 0,31 0,37 0,46 

90 0,28 0,345 0,42 0,52 

100 0,305 0,385 0,45 0,565 

Tabell 9-9 Belastning av processorn på QSeven 
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Figur 9-9 Belastning av processorn på QSeven 

9.4.3 Totalt 

Figur 9-10 och Tabell 9-10 visar på att Ethernet och USB ger störst vinst. Profilen 

powersave får effektförbrukningen att istället öka något. 

 

 

 

 

 

Tabell 9-10 Uppmätt effektförbrukning för QSeven 

 Effektförbrukning[W] WakeUps/s 

 Ingen strömsparfunktion 6,400 1012 

 ACPI aktiverat 6,395 1012 

 Ticklös kärna 6,369 13 

Ethernet 10 Mbit/s 6,268 13 

Powersave profil 6,278 13 

USB suspend 6,176 12 

HDA suspend 6,170 11 
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Figur 9-10 Uppmätt effektförbrukning för QSeven 
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9.5 CPUFreq  

Mätresultaten från olika profilers energiförbrukning presenteras i Tabell 9-11. 

Resultatet visar att profilerna Powersave och Tweaked Conservative förbrukar 

minst energi. Profilernas effektförbrukning över tid presenteras i Figur 9-11. 

Tidsaxeln presenterar antalet mätvärden där 3000 motsvarar 1s. Påverkningstiden 

är den tid mellan att applikationen börjar exekvera och processorn återgått till sitt 

ursprungsläge. 

 

Profil Energi [J] Uppskattad 
påverkningstid [ms] 

Performance 0,746 597 

Powersave 0,417 2236 

On Demand 0,472 597 

Conservative 0,433 2043 

Tweaked Conservative 0,417 1445 

Tabell 9-11 Energiförbrukning för respektive profil 

 

Figur 9-11 Plottar vid olika profiler 



Slutsats och diskussion 

Granskning av implementationer 

112 

 

10 Slutsats och diskussion 

10.1 Granskning av implementationer 

De implementationer av drivrutiner som gjorts på plattformarna har nått ett lyckat 

resultat. 

Implementationen av CPUFreq till Foxboard G20 gav processorn möjlighet att 

skala ner frekvensen upp till en fjärdedel utav full hastighet, detta har visat sig ha 

en stor betydelse på systemets effektförbrukning. De problem som uppstod i 

samband med implementationen löstes på ett bra sätt. 

Drivrutinen till SimCom-plattformen för att stänga av klocksignaler till 

periferienheter fick också en lyckad implementation även om effektbesparingen 

inte var så stor. 
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10.2 Mätresultat 

Gemensamt för samtliga plattformar är att ethernet, processorn och USB står för 

högsta effektförbrukningen. 

10.2.1 ACPI 

ACPI fanns endast tillgängligt på QSeven-plattformen. Vinsten i effektreducering 

som inställningen gav var ytterst liten vilket inte är samma resultat som 

litteraturstudien indikerade på. Att rätt moduler laddades och att ACPI var 

aktiverat verifierades. Det finns ändå misstankar om att något inte gått rätt till. 

10.2.2 CPUFreq 

Figur 9-11 visar hur systemets effektförbrukning varierar med tiden. Vilken profil 

som ska användas vid en given applikation beror på applikationens prioriteringar. 

Det visar sig dock att en modifierad conservative har en lägre effektförbrukning än 

profilen i sitt orginalutförande. Detta kan variera med olika belastningsprofiler. Se 

Kapitel 10.4 för vidare förslag om hur detta test kan utvecklas. 

(a) Visar profilen powersave. Profilen är en utav de två profiler som förbrukar 

minst energi men med längst påverkningstid. 

(b) Profilen performance förbrukar mest energi och har tillsammans med 

profilen on demand den kortaste påverkningstiden. Att energiförbrukningen 

är så markant högre beror på att processorn även utan belastning förbrukar 

mycket energi p.g.a. den höga arbetsfrekvensen. 

(c) On demand har kort påverkningstid och förbrukar endast 63 % utav den 

energi performance förbrukar. Att profilen har så låg energiförbrukning 

beror på att profilen har en lägre arbetsfrekvens när processorn inte belastas. 

(d) Conservative har tillsammans med powersave lägst energiförbrukning. Att 

profilen stegar upp och ner syns tydligt i figuren. Det går även notera att 

profilen i sitt standardutförande stegar mycket långsamt. Det framgår i 

figuren strax innan 10 000 samples, där processorn slutat exekvera 

applikationen men fortfarande har en hög arbetsfrekvens. 

(e) Tweaked conservative har ändrats för att ge ett mer aggressivt beteende. 

Profilen har tillsammans med powersave lägst energiförbrukning.  I 

jämförelse med conservative stegar profilen ner betydligt snabbare och 

hamnar får en lägre total effektförbrukning. 
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10.2.3 Ethernet 

Effektreducering vid ethernet-controllern varierar starkt mellan de olika 

plattformarna. Det är därför omöjligt att generallisera någon metod utan vad som 

är optimalt är helt plattformsspecifikt. 

Den metod som användes vid mätningen mäter endast när data skickas till 

målplattformen. Att skicka data i snabb takt medför att även processorn belastas 

och ökar därmed systemets totala effektförbrukning. Skulle samma metod 

användas för att mäta effektförbrukning när data skickas från målplattformen 

skulle resultatet bli otydligt över vilka komponenter som bidragit och hur mycket. 

En rimlig estimering av systemets effektförbrukning när data skickas i båda 

riktningarna är det dubbla uppmätta värdet. Detta skulle medföra att upp mot 1W 

kan sparas genom att välja en lägre bandbredd. 
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10.2.3.1 SimCom 

Att minska hastigheten på ethernet-controllern med en faktor tio ner till 10 Mbit/s 

ger en vinst på ~0,5 W när controllern är obelastad.  

Figur 10-1 utgår från mätvärdena i Tabell 9-1 och presenterar trafikmängden i 

relation till effektförbrukningen i en logaritmisk skala. I figuren går det utläsa att 

effektförbrukningen ökar nästan linjärt i relation till trafikmängden. Det går även 

utläsa att effektförbrukningen är strikt ökande vid ökande trafikmängd. Endast vid 

mycket låg eller ingen belastning rekommenderas den lägre hastigheten. 

 

Figur 10-1 Effektförbrukning i relation till trafikmängd för SimCom 
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10.2.3.2 Foxboard G20 

Att minska hastigheten från 100 Mbit/s till 10 Mbit/s ger en omedelbar 

effektbesparing på ~0,2 W, vilket är en stor procentuell besparing.   

Figur 10-2 utgår från mätvärdena i Tabell 9-5och presenterar trafikmängden i 

relation till effektförbrukningen i en logaritmisk skala. I figuren ökar 

effektförbrukningen markant när trafikmängden överskrider 10 Mbit/s. Det går 

även utläsa att effekten även är strikt ökande vid ökande trafikmängd.  Den lägre 

hastigheten på ethernet-controllern bör användas i så stor utstreckning som 

möjligt. Är systemets belastning deterministiskt bör ethernet-controllern 

konfigureras till 10 Mbit/s under de perioder då belastningen på systemet är 

mindre.  

Ett exempel på ett sådant deterministiskt system skulle kunna vara ett tullsystem 

för fordon där systemet belastas extra hårt i perioder där trafiktätheten är extra hög, 

exempelvis klockan  08:00 till 09:00 och 17.00 till 18.00 när personer förväntas 

åka till respektive komma hem ifrån jobbet. 

 

Figur 10-2 Effektförbrukning i relation till trafikmängd för Foxboard G20 
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10.2.3.3 Qseven 

Effektförbrukningen i ethernet-controllern hos Qseven-plattformen skiljer sig 

markant från övriga plattformar. Skillnaden på effekten i standby-läge för 

respektive hastighet är endast 0.015 W. I Tabell 9-8 och Figur 9-8 går det 

dessutom utläsa att 10 Mbit/s endast ger mindre effektförbrukning ifall 

belastningen är under 3 Mbit/s.  

Figur 10-3 utgår från mätvärdena i Tabell 9-8 och presenterar trafikmängden i 

relation till effektförbrukningen i en logaritmisk skala. Det framgår tydligt i 

figuren att effekten inte längre är strikt ökande vid ökande trafikmängd utan 

minskar markant när ethernet-controllern växlar till 100 Mbit/s. 

För den här plattformen är det nästan uteslutande fördelaktigt att ha ethernet-

controllern konfigurerad i 100 Mbit/s. Vid ingen eller låg (under 3 Mbit/s) 

belastning finns mycket små effektbesparingar att göra genom att klocka ner 

hastigheten. 

 

Figur 10-3 Effektförbrukning i relation till trafikmängd för QSeven 
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10.2.4 Processorn 

Processorns arbetsfrekvens har stor betydelse på samtliga plattformars 

effektförbrukning. Mätresultaten är likartade för samtliga plattformar och visar på 

en linjär ökning av effektförbrukning vid ökande belastning på processorn. Det går 

dock inte utläsa någon linjäritet mellan effektförbrukning och frekvens, vilket 

kommer att presenteras nedan. 

De tabeller och figurer som följer har hämtats direkt från mätvärden i resultatdelen 

och ska ge en bild av hur effektförbrukningen ökar med ökande frekvens med 

avseende på det arbete processorn utför. 

Resonemanget bygger på att det finns en linjäritet mellan frekvens och utfört 

arbete. Med andra ord, en processor med frekvensen 200 MHz som belastas med 

40% borde enligt resonemanget utföra lika mycket arbete som en processor på 100 

MHz och en belastningsgrad på 80%. 
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10.2.4.1 SimCom 

Tabell 10-1 bygger på data hämtat från Tabell 9-2. Av vad som går att utläsa i 

Figur 10-4 ökar effektförbrukningen för att utföra samma arbete när den högra 

frekvensen används. Effektförbrukningen håller sig konstant för 104 och 208 

MHz. En lämplig konfigurering utav CPUFreq skulle vara en profil som har ett 

beteende likt On Demand men som har en maxfrekvens på 208 MHz. Detta ger 

fördelen att systemet förukar lite energi vid låg eller ingen belastning samt att 

systemet kan arbeta sig igenom mycket arbete relativt energieffektivt genom att 

höja frekvensen med en faktor två. 

 

Frekvens [MHz] Belastningsgrad [%] Effektförbrukning [W] 

416 20 0,156 

208 40 0,132 

104 80 0,132 

Tabell 10-1 Effektförbrukning med avseende på utfört arbete för SimCom 

 

Figur 10-4 Effektförbrukning med avseende på utfört arbete för SimCom 
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10.2.4.2 Foxboard G20 

Tabell 10-2 bygger på data hämtat från Tabell 9-6. Av vad som går att utläsa i 

Figur 10-5 ökar effektförbrukningen linjärt vid ökande frekvens. Slutsatsen är att 

aldrig använda en högre klockfrekvens än vad som är absolut nödvändigt eftersom 

processorn arbetar mindre effektivt vid högre frekvenser. 

 

Frekvens [MHz] Belastningsgrad [%] Effektförbrukning [W] 

396 20 0,085 

198 40 0,045 

99 80 0,025 

Tabell 10-2 Effektförbrukning med avseende på utfört arbete för Foxboard G20 

 

Figur 10-5 Effektförbrukning med avseende på utfört arbete för Foxboard G20 
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10.2.4.3 Qseven 

Qseven har ett avvikande resultat när belastningsgraden är 0 % eftersom den 

högsta frekvensen då resulterar till lägst effektförbrukning. Detta kan bero på att 

plattformen har bättre möjligheter att gå ner i strömsparläge vid inaktivitet och 

hinner arbeta av uppgifter på kortare tid vid en högre arbetsfrekvens. 

Tabell 10-3 bygger på data hämtat från Tabell 9-9. Av vad som går att utläsa i 

Figur 10-6 minskar effektförbrukningen nästan linjärt vid ökande frekvens. För 

den här plattformen finns det ingen anledning att gå ner i frekvens. 

 

Frekvens [MHz] Belastningsgrad [%] Effektförbrukning [W] 

137,5 80 0,09 

275 40 0,085 

550 20 0,08 

1100 10 0,055 

Tabell 10-3 Effektförbrukning med avseende på utfört arbete för QSeven 

 

Figur 10-6 Effektförbrukning med avseende på utfört arbete för QSeven 
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10.2.5 Ljud 

Att aktivera stöd för codecs att suspendera har en mycket liten effekt på systemets 

effektförbrukning. Detta gäller på både Qseven- och SimCom-plattformen. 

10.2.6 Ticklöst system 

Ett ticklöst system gör sig bäst med en plattform som kan gå ner i djupa 

strömsparlägen vid inaktivitet. QSeven är den plattform med bäst förutsättningar i 

och med stödet för ACPI. Trots detta är vinsterna ytterst små. 

10.2.7 USB 

Att försätta kringutrustning kopplad till USB i strömsparläge ger inte helt oväntat 

en stor vinst i strömförbrukning på samtliga plattformar. Hur stor vinsten blir är 

direkt kopplat till vilken kringutrustning som är inkopplad och ger därför något 

orättvisa mätningar i jämförelse. Standarden är specificerad till 500 mA på 5 V per 

USB-port, vilket medför att det går spara upp till 2,5 W per ansluten enhet. 

10.2.8 Övriga klocksignaler 

Att stänga av klocksignaler till de periferienheter som inte används har en mycket 

liten inverkan på systemets effektförbrukning. En förklaring kan vara att de 

synkrona periferienheter som finns tillgängliga (t.ex. I
2
C och SPI) inte klockas när 

data inte skickas. 
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10.3 Diskussion 

Utifrån mätresultaten går det konstatera att framtagning av en generell metod som 

är optimal på samtliga plattformar inte är möjlig. De komponenter som påverkar 

systemets effektförbrukning mest är processorn, ethernet och USB. Det finns stora 

variationer hos karaktäristiken för de olika plattformarna vid olika 

belastningsgrader och frekvenser för dessa nyckelkomponenter. Både för ethernet 

och processorn finns helt olika tillvägagångssätt för vad som är en optimal 

konfigurering. 

Implementationen utav CPUFreq för Foxboard G20 gav ett bra resultat. På 

plattformen visade det sig att en sänkning utav processorns frekvens gav stora 

effektbesparingar. 

Hur stor procentuell del som går att påverka i mjukvaran beror helt på vilka de 

övriga komponenterna är. På ett Foxboard G20 med relativt få komponenter går 

det att spara upp till 65% utav den totala effektförbrukningen genom justeringar i 

mjukvaran. På Qseven plattformen som är ett kort med betydligt fler komponenter 

ger motsvarande justeringar endast en vinst på ca 4 %. 
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10.4 Förslag på vidare arbete 

Alla arbeten har avgränsande faktorer som bidrar till att vissa tankar och idéer 

måste utelämnas från rapporten. Nedan presenteras några sådana idéer som har fått 

ge vika under arbetets gång. 

 Mäta responstider 

En tanke genom arbetet har varit att mäta responstider på 

systemet när olika energisparfunktioner (huvudsakligen ACPI, 

CPUFreq och CPUIdle)  är aktiverade. Mätning av responstider 

kan göras med en modifierad Linuxkärna som svarar på ett 

avbrott från en I/O-pinne. När ett avbrott genereras från en extern 

enhet (triggas från en separat processor) sätter avbrottsrutinen en 

I/O-pinne hög, sedan sätter schemaläggaren samma I/O-pinne 

låg. Då kan två mätningar utföras, dels hur snabbt systemet svarar 

(tiden mellan avbrott och det att avbrottsrutinen startar) och hur 

snabbt beräkningen utförs (tiden mellan avbrottsrutinen och 

schemaläggaren). 

 Olika belastningsprofiler för system 

System belastas olika beroende på vilken typ utav arbete de utför. 

En applikation med en webbserver som får en förfrågan i timmen 

eller ett tullsystem som kontinuerligt behandlar bilddata har helt 

olika krav och möjligheter för att gå ner i energisparläge. 

Systemet belastar nödvändigtvis inte ens samma komponenter. 

Framtagande utav olika belastningsprofiler kan underlätta 

eftersom ett målsystem i grova drag då kan kategoriseras. 

 Olika belastningsprofiler för processorn 

I arbetet har tester med olika profiler för CPUFreq gjorts. Dessa 

har gjorts med en belastning som kan liknas med en lång dirac-

puls där resultatet blir en form utav impulssvar för respektive 

profil. Flera tester med varierande belastningsprofiler där de olika 

profilerna tweakas kan vara av intresse. 
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Bilaga 1: Brev från Linus Torvalds 

 

From: Linus Benedict Torvalds [email blocked] 

Newsgroups: comp.os.minix 

Subject: What would you like to see most in minix? 

Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT 

Hello everybody out there using minix 1- 

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, 

won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT 

clones. This has been brewing since april, and is 

starting to get ready. I'd like any feedback on things 

people like/dislike in minix, as my OS resembles it 

somewhat (same physical layout of the file-system (due 

to practical reasons) among other things). 

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and 

things seem to work. This implies that I'll get 

something practical within a few months, and I'd like 

to know what features most people would want. Any 

suggestions are welcome, but I won't promise I'll 

implement them :-) 

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi) 

PS. Yes – it's free of any minix code, and it has a 

multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task 

switching etc), and it probably never will support 

anything other than AT-harddisks, as that's all I have 

:-(. 

—Linus Torvalds 
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Bilaga 2: Parametrar till Linuxkärnan 

 

 

 

Parameter Beskrivning 

CONFIG_ACPI  Aktiverar stöd för ACPI 

CONFIG_ACPI_PROCESSOR Aktiverar stöd för att låta ACPI 

hantera processorns 

strömsparlägen 

CONFIG_CPU_FREQ  Aktiverar stöd för CPUFreq 

CONFIG_CPU_FREQ_FOXG20 Aktiverar stöd för CPUFreq på 

Foxboard G20 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE Aktiverar stöd för profilen 

conservative 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND Aktiverar stöd för profilen on 

demand 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE Aktiverar stöd för profilen 

performance 

CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE Aktiverar stöd för profilen 

userspace 

CONFIG_CPU_IDLE  Aktiverar stöd för CPUIdle 

CONFIG_NO_HZ Aktiverar stöd för ett ticklöst 

system 

CONFIG_SCHED_MC Aktiverar stöd för en mer 

energisparsam schemaläggare vid 

stöd av multiple kärnor 

CONFIG_SCHED_SMT  Aktiverar stöd för en mer 

energisparsam schemaläggare vid 

stöd av hyperthreads 

CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE  Aktiverar stöd för AC'97 codecs 

att suspender 

CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE_DEFAULT  Sätter en timeout för AC'97 

codecs 

CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE Aktiverar stöd för HDA codecs 

att suspender 

CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE_DEFAULT Sätter en timeout för HDA codecs 

CONFIG_USB_SUSPEND  Aktiverar stöd för att låta USB-

enheter suspendera 
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Bilaga 3: Källkod för clock_management 

 

1 #include <linux/module.h> 

2 #include <linux/kernel.h> 

3 #include <linux/init.h> 

4 #include <linux/cdev.h> 

5 #include <linux/fs.h> 

6 #include <linux/device.h> 

7 #include <asm/uaccess.h> 

8 #include <linux/miscdevice.h> 

9 #include <mach/pxa2xx-regs.h> 

10  

11 #define DEVICE_NAME "clock_management" 

12  

13 /* Function declares */ 

14 static ssize_t device_read(struct file *filp, char *buffer, 

15                             size_t length, loff_t *offset) ; 

16 static int device_open(struct inode *inode, struct file *file); 

17 static void __pxa_set_cken(int clock, int enable); 

18 static int clk_init(); 

19 static void clk_exit(); 

20  

21  

22 /*Macro to add a new clock interface */ 

23 #define ADD_NEW_POWER_ATTR(CLOCK, PARAMETER)                      \ 

24                                                                   \ 

25 static long clk_##PARAMETER##_value = 1;                          \ 

26 static ssize_t read_##PARAMETER (struct device *dev,              \ 

27                struct device_attribute *attr, const char *buffer) \ 

28 {                                                                 \ 

29         sprintf(buffer, "%i", clk_##PARAMETER##_value);           \ 

30         return 3;                                                 \ 

31 }                                                                 \ 

32                                                                   \ 

33 static ssize_t write_##PARAMETER (struct device *dev,             \ 

34                                   struct device_attribute *attr,  \ 

35                                    const char *buffer,            \ 

36                                   size_t count)                   \ 

37 {                                                                 \ 

38         if(count == 1)                                            \ 

39                 return 1;                                         \ 

40         long tmp = 0;                                             \ 

41         tmp = simple_strtol(buffer, NULL, 10);                    \ 

42         if(tmp == 0)                                              \ 

43                 __pxa_set_cken(CKEN_##CLOCK, 0);                  \ 

44         else if(tmp == 1)                                         \ 

45                 __pxa_set_cken(CKEN_##CLOCK, 1);                  \ 

46         else                                                      \ 

47                 return 1;                                         \ 

48                                                                   \ 
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49         clk_##PARAMETER##_value = tmp;                            \ 

50         return 1;                                                 \ 

51 }                                                                 \ 

52                                                                   \ 

53 DEVICE_ATTR( clk_##PARAMETER , 0777, read_##PARAMETER,            \ 

54               write_##PARAMETER);                                 \ 

55  

56  

57 /* Creates clock interfaces */ 

58 ADD_NEW_POWER_ATTR(USBHOST, usb_host);     /* USB Host Unit Clock Enable */ 

59 ADD_NEW_POWER_ATTR(PWM0, pwm0);            /* PWM0 Clock Enable */ 

60 ADD_NEW_POWER_ATTR(PWM1, pwm1);            /* PWM1 Clock Enable */ 

61 ADD_NEW_POWER_ATTR(AC97, ac97);            /* AC97 Unit Clock Enable */ 

62 ADD_NEW_POWER_ATTR(SSP, ssp);              /* SSP Unit Clock Enable */ 

63 ADD_NEW_POWER_ATTR(SSP1, ssp1);            /* SSP1 Unit Clock Enable */ 

64 ADD_NEW_POWER_ATTR(SSP2, ssp2);            /* SSP2 Unit Clock Enable */ 

65 ADD_NEW_POWER_ATTR(SSP3, ssp3);            /* SSP3 Unit Clock Enable */ 

66 ADD_NEW_POWER_ATTR(I2C, i2c);              /* I2S Unit Clock Enable */ 

67 ADD_NEW_POWER_ATTR(MMC, mmc);              /* MMC Unit Clock Enable */ 

68 ADD_NEW_POWER_ATTR(KEYPAD, keypad);        /* Keypad Interface Clock Enable */ 

69 ADD_NEW_POWER_ATTR(LCD, lcd);              /* LCD Unit Clock Enable */ 

70 ADD_NEW_POWER_ATTR(USB,usb);               /* USB Unit Clock Enable */ 

71 ADD_NEW_POWER_ATTR(HWUART, hwuart);        /* HWUART Unit Clock Enable */ 

72 ADD_NEW_POWER_ATTR(STUART, stuart);        /* STUART Unit Clock Enable */ 

73 ADD_NEW_POWER_ATTR(FFUART, ffuart);        /* FFUART Unit Clock Enable */ 

74 ADD_NEW_POWER_ATTR(BTUART, btuart);        /* BTUART Unit Clock Enable */ 

75 ADD_NEW_POWER_ATTR(NSSP, nssp);            /* NSSP (SSP2) Clock Enable */ 

76 ADD_NEW_POWER_ATTR(OSTIMER, ostimer);      /* OS Timer Unit Clock Enable */ 

77 ADD_NEW_POWER_ATTR(ASSP, assp);            /* ASSP (SSP3) Clock Enable */ 

78 ADD_NEW_POWER_ATTR(FICP, ficp);            /* FICP Unit Clock Enable */ 

79 ADD_NEW_POWER_ATTR(PWRI2C, pwri2c);        /* PWR I2C Unit Clock Enable */ 

80 ADD_NEW_POWER_ATTR(MSL, msl);              /* MSL Unit Clock Enable */ 

81 ADD_NEW_POWER_ATTR(USIM, usim);            /* USIM Unit Clock Enable */ 

82 ADD_NEW_POWER_ATTR(IM, im);                /* Internal Memory Clock Enable */ 

83 ADD_NEW_POWER_ATTR(MEMSTK, memstk);        /* Memory Stick Host Controller */ 

84 ADD_NEW_POWER_ATTR(MEMC, memc);            /* Memory Controller Clock Enable 

*/ 

85 ADD_NEW_POWER_ATTR(CAMERA, camera);        /* Camera Interface Clock Enable */ 

86  

87 static struct attribute *clk_attr[] = { 

88         &dev_attr_clk_usb, 

89         &dev_attr_clk_usb_host, 

90         &dev_attr_clk_pwm0, 

91         &dev_attr_clk_pwm1, 

92         &dev_attr_clk_ac97, 

93         &dev_attr_clk_ssp, 

94         &dev_attr_clk_ssp1, 

95         &dev_attr_clk_ssp2, 

96         &dev_attr_clk_ssp3, 

97         &dev_attr_clk_i2c, 

98         &dev_attr_clk_mmc, 

99         &dev_attr_clk_keypad, 
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100         &dev_attr_clk_lcd, 

101         &dev_attr_clk_hwuart, 

102         &dev_attr_clk_stuart, 

103         &dev_attr_clk_ffuart, 

104         &dev_attr_clk_btuart, 

105         &dev_attr_clk_nssp, 

106         &dev_attr_clk_ostimer, 

107         &dev_attr_clk_assp, 

108         &dev_attr_clk_ficp, 

109         &dev_attr_clk_pwri2c, 

110         &dev_attr_clk_msl, 

111         &dev_attr_clk_usim, 

112         &dev_attr_clk_im, 

113         &dev_attr_clk_memstk, 

114         &dev_attr_clk_memc, 

115         &dev_attr_clk_camera, 

116         NULL 

117 }; 

118  

119 /* Enable or disable clock */ 

120 static void __pxa_set_cken(int clock, int enable) 

121 { 

122         unsigned long flags; 

123         local_irq_save(flags); 

124  

125         if (enable) 

126                 CKEN |= (1 << clock); 

127         else 

128                 CKEN &= ~(1 << clock); 

129  

130         local_irq_restore(flags); 

131 } 

132  

133  

134 struct file_operations fops = { 

135         .read = device_read, 

136         .open = device_open 

137 }; 

138  

139  

140 struct miscdevice md = { 

141         MISC_DYNAMIC_MINOR, 

142         DEVICE_NAME, 

143         &fops 

144 }; 

145  

146  

147 static struct attribute_group attr_group = { 

148         .attrs = clk_attr 

149 }; 

150  

151 static int device_open(struct inode *inode, struct file *file) 

152 { 



Bilagor 

Bilaga 3: Källkod för clock_management 

137 

 

153         return 0; 

154 } 

155  

156 static ssize_t device_read(struct file *filp, 

157                            char *buffer, size_t length, 

158                            loff_t *offset) 

159 { 

160         return 0; 

161 } 

162  

163 static int clk_init() 

164 { 

165         misc_register(&md); 

166         sysfs_create_group(&md.this_device->kobj, &attr_group); 

167         return 0; 

168 } 

169  

170 static void clk_exit() 

171 { 

172         misc_deregister(&md); 

173 } 

174  

175  

176 MODULE_LICENSE("GPL"); 

177 MODULE_AUTHOR("Marcus Folkesson"); 

178  

179 module_init(clk_init); 

180 module_exit(clk_exit); 
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Bilaga 4: Källkod för cpufreq-g20 

 

1 /* 

2  * Copyright (C) Marcus Folkesson 2010 <marcus.folkesson@gmail.com> 

3  * 

4  * Based on linux/arch/arm/mach-pxa/cpufreq-pxa3xx.c 

5  * cpufreq-g20 is free software: you can redistribute it and/or modify it 

6  * under the terms of the GNU General Public License as published by the 

7  * Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 

8  * (at your option) any later version. 

9  * 

10  * cpufreq-g20.c is distributed in the hope that it will be useful, but 

11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

13  * See the GNU General Public License for more details. 

14  * 

15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along 

16  * with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

17  */ 

18  

19 #include <linux/module.h> 

20 #include <linux/kernel.h> 

21 #include <linux/init.h> 

22 #include <linux/errno.h> 

23 #include <linux/io.h> 

24 #include <linux/cpufreq.h> 

25 #include <linux/clk.h> 

26  

27 #include <mach/hardware.h> 

28 #include <mach/at91_pmc.h> 

29 #include <mach/cpu.h> 

30 #include <linux/delay.h> 

31 #include "clock.h" 

32  

33  

34 extern unsigned get_clk_frequency_khz(int info); 

35  

36 struct g20_freq_info { 

37         unsigned int cpufreq_khz; 

38         u32          mckr_pres; 

39 }; 

40  

41 static struct g20_freq_info *g20_freqs; 

42 static struct cpufreq_frequency_table *g20_freqs_table; 

43  

44 int freq_steps[] = {99072,           /* 99MHz */ 

45                     198144,          /* 198MHz */ 

46                     396288};         /* 396MHz */ 

47  

48 int freq_presc[] = {AT91_PMC_PRES_4, AT91_PMC_PRES_2,  AT91_PMC_PRES_1}; 

49  
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50  

51 static int setup_freqs_table(struct cpufreq_policy *policy, 

52                              struct g20_freq_info *freqs, int num) 

53 { 

54         struct cpufreq_frequency_table *table; 

55         int i; 

56  

57         table = kzalloc((num + 1) * sizeof(*table), GFP_KERNEL); 

58         if (table == NULL) 

59                 return -ENOMEM; 

60  

61         for (i = 0; i < num; i++) { 

62                 table[i].index = i; 

63                 table[i].frequency = freqs[i].cpufreq_khz; 

64         } 

65         table[num].index= num; 

66         table[num].frequency = CPUFREQ_TABLE_END; 

67  

68         g20_freqs = freqs; 

69         g20_freqs_table = table; 

70  

71         return cpufreq_frequency_table_cpuinfo(policy, table); 

72 } 

73  

74 static void __update_core_freq(struct clk *clk, struct g20_freq_info *info) 

75 { 

76         u32 mckr; 

77         char mdiv; 

78  

79         /*Read Master Clock Register and set prescaler*/ 

80         mckr = at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR); 

81         mckr &= ~AT91_PMC_PRES; 

82         mckr |= info->mckr_pres; 

83  

84         /* read and calculate the master clock divider */ 

85         mdiv =  ((at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR) & AT91_PMC_MDIV) >> 8); 

86         if(mdiv == 0x00) 

87                 mdiv = 1; 

88         else 

89                 mdiv *= 2; 

90  

91         /*write to register*/ 

92         at91_sys_write(AT91_PMC_MCKR, mckr); 

93  

94         /*Waiting for clock to stabilize*/ 

95         while(!(at91_sys_read(AT91_PMC_SR) & AT91_PMC_MCKRDY)) 

96                 cpu_relax(); 

97  

98         /* shift mdiv to left, and then one more because a prescaler on 2 */ 

99         clk->rate_hz = ((info->cpufreq_khz * 1000) >> (mdiv)) >> 1; 

100 } 

101  

102 static int g20_cpufreq_verify(struct cpufreq_policy *policy) 

103 { 
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104         return cpufreq_frequency_table_verify(policy, g20_freqs_table); 

105 } 

106  

107 static unsigned int g20_cpufreq_get(unsigned int cpu) 

108 { 

109         char mdiv; 

110         u32 pres; 

111         u32 clk_rate; 

112  

113         /*Read register data*/ 

114         mdiv =  ((at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR) & AT91_PMC_MDIV) >> 8); 

115         pres = (at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR) & AT91_PMC_PRES) >> 2; 

116         clk_rate = clk_get_rate(clk_get(NULL, "mck")); 

117  

118         if(mdiv == 0x00) 

119                 mdiv = 1; 

120         else 

121                 mdiv *= 2; 

122  

123         return (mdiv * clk_get_rate(clk_get(NULL, "mck")) / 1000) >> 1; 

124 } 

125  

126 static int g20_cpufreq_set(struct cpufreq_policy *policy, 

127                               unsigned int target_freq, 

128                               unsigned int relation) 

129 { 

130         struct g20_freq_info *next; 

131         struct cpufreq_freqs freqs; 

132         unsigned long flags; 

133         int idx; 

134         struct clk *clk; 

135  

136  

137  

138         if (policy->cpu != 0) 

139                 return -EINVAL; 

140  

141         /* Check clocksource, must be PLLA */ 

142         clk = clk_get(NULL, "mck"); 

143         if (strcmp(clk->parent->name, "plla")) 

144                 return -EINVAL; 

145  

146         /* Lookup the next frequency */ 

147         if (cpufreq_frequency_table_target(policy, g20_freqs_table, 

148                                 target_freq, relation, &idx)) 

149                 return -EINVAL; 

150  

151         next = &g20_freqs[idx]; 

152  

153         freqs.old = policy->cur; 

154         freqs.new = next->cpufreq_khz; 

155         freqs.cpu = policy->cpu; 

156  

157         printk("CPU frequency from %d MHz to %d MHz%s\n", 
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158                         freqs.old / 1000, freqs.new / 1000, 

159                         (freqs.old == freqs.new) ? " (skipped)" : ""); 

160  

161         if (freqs.old == target_freq) 

162                 return 0; 

163  

164  

165         cpufreq_notify_transition(&freqs, CPUFREQ_PRECHANGE); 

166  

167         local_irq_save(flags); 

168         __update_core_freq(clk, next); 

169         local_irq_restore(flags); 

170  

171         cpufreq_notify_transition(&freqs, CPUFREQ_POSTCHANGE); 

172  

173         return 0; 

174 } 

175  

176 static __init int g20_cpufreq_init(struct cpufreq_policy *policy) 

177 { 

178         int ret = -EINVAL, nfreqs, i; 

179         u32 pres; 

180         struct clk *clk; 

181         struct g20_freq_info *g20_freqs; 

182  

183         /* Make sure clocksource is PLLA */ 

184         clk = clk_get(NULL, "mck"); 

185         if (strcmp(clk->parent->name, "plla")) 

186                 return -EINVAL; 

187  

188         nfreqs = 3; 

189         policy->cpuinfo.min_freq = freq_steps[0]; 

190         policy->cpuinfo.max_freq = freq_steps[nfreqs-1]; 

191         policy->cpuinfo.transition_latency = 1000000; 

192         policy->cur = policy->min = policy->max =  freq_steps[nfreqs-1]; 

193  

194  

195         g20_freqs = kmalloc(sizeof(struct g20_freq_info) * nfreqs, 

GFP_KERNEL); 

196  

197         for(i = 0; i < nfreqs ; i++) 

198         { 

199                 g20_freqs[i].cpufreq_khz = freq_steps[i]; 

200                 g20_freqs[i].mckr_pres = freq_presc[i]; 

201         } 

202  

203         ret = setup_freqs_table(policy, g20_freqs, nfreqs); 

204  

205         if (ret) { 

206                 pr_err("failed to setup frequency table\n"); 

207                 kfree(g20_freqs); 

208                 return ret; 

209         } 

210  

211         pr_info("CPUFREQ support for Foxboard G20 initialized\n"); 
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212         return 0; 

213 } 

214  

215 static struct cpufreq_driver g20_cpufreq_driver = { 

216         .verify              = g20_cpufreq_verify, 

217         .target              = g20_cpufreq_set, 

218         .init                = g20_cpufreq_init, 

219         .get                 = g20_cpufreq_get, 

220         .name                = "g20-cpufreq", 

221 }; 

222  

223 static int __init cpufreq_init(void) 

224 { 

225         return cpufreq_register_driver(&g20_cpufreq_driver); 

226 } 

227  

228  

229 static void __exit cpufreq_exit(void) 

230 { 

231         kfree(g20_freqs); 

232         cpufreq_unregister_driver(&g20_cpufreq_driver); 

233 } 

234  

235 module_init(cpufreq_init); 

236 module_exit(cpufreq_exit); 

237  

238 MODULE_DESCRIPTION("CPU frequency scaling driver for Foxboard G20"); 

239 MODULE_AUTHOR("Marcus Folkesson <marcus.folkesson@gmail.com>"); 

240 MODULE_LICENSE("GPL"); 
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Bilaga 5: Källkod för netstress 

 

1 from socket import * 

2 import sys 

3 import os 

4 import re 

5 import time 

6  

7 senderSocket=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM) 

8 data = 'Netstress' 

9 ip = None; 

10 usage = None; 

11  

12 try: 

13         ip = sys.argv[1] 

14         regexp = re.compile('^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-

9]{1,3}$') 

15         if( regexp.match(ip) == None): 

16                 print "Argument is no valid IP-address\n" 

17                 exit() 

18  

19         usage = float(sys.argv[2])/100 

20  

21 except IndexError: 

22         print 'Usage: python ./netstress.py <IP> <percent>\n' 

23         exit() 

24  

25 print 'Start to spam <%s>.\nPress CTRL+C to cancel\n' %ip; 

26  

27 while True : 

28         t0 = time.clock() 

29         while True: 

30                 senderSocket.sendto(data, (ip, 10000)) 

31                 if(time.clock() - t0 >= usage): 

32                         break 

33  

34         sleeptime = 1 - (time.clock() - t0); 

35  

36         print "Sleeptime ", sleeptime 

37         if(sleeptime < 0): 

38                 sleeptime = 0; 

39         time.sleep(sleeptime); 

40  

41 senderSocket.close() 
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Bilaga 6: Patch för cpufreq-g20 

 

1 
diff -Nur ./linux-2.6.32.2/./arch/arm/Kconfig 

./dest/./arch/arm/Kconfig 

2 
--- ./linux-2.6.32.2/./arch/arm/Kconfig        2010-05-01 

16:02:05.000000000 +0200 

3 
+++ ./dest/./arch/arm/Kconfig        2010-05-02 

20:14:53.000000000 +0200 

4 @@ -257,6 +257,7 @@ 

5          select GENERIC_GPIO 

6          select ARCH_REQUIRE_GPIOLIB 

7          select HAVE_CLK 

8 +        select ARCH_HAS_CPUFREQ 

9          help 

10 
           This enables support for systems based on the Atmel 

AT91RM9200, 

11            AT91SAM9 and AT91CAP9 processors. 

12 @@ -1408,6 +1409,15 @@ 

13          help 

14            Export status information via debugfs. 

15 
 16 +config CPU_FREQ_FOXG20 

17 +        bool "CPUfreq driver for Foxboard G20 (EXPERIMENTAL)" 

18 +        depends on CPU_FREQ && ARCH_AT91 && EXPERIMENTAL 

19 +        help 

20 +          This enables the CPUfreq driver for Foxboard G20. 

21 +          This will probably work with all ARM AT91 CPUs. 

22 + 

23 +          If in doubt, say N. 

24 + 

25  endif 

26 
 27  source "drivers/cpuidle/Kconfig" 

28 
diff -Nur ./linux-2.6.32.2/./arch/arm/mach-at91/cpufreq-g20.c 

./dest/./arch/arm/mach-at91/cpufreq-g20.c 

29 
--- ./linux-2.6.32.2/./arch/arm/mach-at91/cpufreq-g20.c        

1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100 

30 
+++ ./dest/./arch/arm/mach-at91/cpufreq-g20.c        2010-05-02 

20:14:53.000000000 +0200 

31 @@ -0,0 +1,241 @@ 

32 +/* 

33 
+ * Copyright (C) Marcus Folkesson 2010 

<marcus.folkesson@gmail.com> 

34 + * 

35 + * Based on linux/arch/arm/mach-pxa/cpufreq-pxa3xx.c 

36 
+ * cpufreq-g20 is free software: you can redistribute it and/or 

modify it 

37 
+ * under the terms of the GNU General Public License as 

published by the 



Bilagor 

Bilaga 6: Patch för cpufreq-g20 

145 

 

38 
+ * Free Software Foundation, either version 3 of the License, 

or 

39 + * (at your option) any later version. 

40 + * 

41 
+ * main.cc is distributed in the hope that it will be useful, 

but 

42 + * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

43 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

44 + * See the GNU General Public License for more details. 

45 + * 

46 
+ * You should have received a copy of the GNU General Public 

License along 

47 
+ * with this program.  If not, see 

<http://www.gnu.org/licenses/>. 

48 + */ 

49 + 

50 +#include <linux/module.h> 

51 +#include <linux/kernel.h> 

52 +#include <linux/init.h> 

53 +#include <linux/errno.h> 

54 +#include <linux/io.h> 

55 +#include <linux/cpufreq.h> 

56 +#include <linux/clk.h> 

57 + 

58 +#include <mach/hardware.h> 

59 +#include <mach/at91_pmc.h> 

60 +#include <mach/cpu.h> 

61 +#include <linux/delay.h> 

62 +#include "clock.h" 

63 + 

64 + 

65 +extern unsigned get_clk_frequency_khz(int info); 

66 + 

67 +struct g20_freq_info { 

68 +        unsigned int cpufreq_khz; 

69 +        u32          mckr_pres; 

70 +}; 

71 + 

72 +static struct g20_freq_info *g20_freqs; 

73 +static struct cpufreq_frequency_table *g20_freqs_table; 

74 + 

75 +int freq_steps[] = {99072,                /* 99MHz */ 

76 
+                                198144,                /* 

198MHz */ 

77 +                                396288};         /* 396MHz */ 

78 + 

79 
+int freq_presc[] = {AT91_PMC_PRES_4, AT91_PMC_PRES_2,  

AT91_PMC_PRES_1}; 

80 + 
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81 + 

82 +static int setup_freqs_table(struct cpufreq_policy *policy, 

83 
+                             struct g20_freq_info *freqs, int 

num) 

84 +{ 

85 +        struct cpufreq_frequency_table *table; 

86 +        int i; 

87 + 

88 
+        table = kzalloc((num + 1) * sizeof(*table), 

GFP_KERNEL); 

89 +        if (table == NULL) 

90 +                return -ENOMEM; 

91 + 

92 +        for (i = 0; i < num; i++) { 

93 +                table[i].index = i; 

94 +                table[i].frequency = freqs[i].cpufreq_khz; 

95 +        } 

96 +        table[num].index= num; 

97 +        table[num].frequency = CPUFREQ_TABLE_END; 

98 + 

99 +        g20_freqs = freqs; 

100 +        g20_freqs_table = table; 

101 + 

102 +        return cpufreq_frequency_table_cpuinfo(policy, table); 

103 +} 

104 + 

105 
+static void __update_core_freq(struct clk *clk, struct 

g20_freq_info *info) 

106 +{ 

107 +        u32 mckr; 

108 +        char mdiv; 

109 + 

110 + 

111 +        /*Read Master Clock Register and set prescaler*/ 

112 +        mckr = at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR); 

113 +        mckr &= ~AT91_PMC_PRES; 

114 +        mckr |= info->mckr_pres; 

115 + 

116 +        /* read and calculate the master clock divider */ 

117 
+        mdiv =  ((at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR) & AT91_PMC_MDIV) 

>> 8); 

118 +        if(mdiv == 0x00) 

119 +                mdiv = 1; 

120 +        else 

121 +                mdiv *= 2; 

122 + 

123 +        /*write to register*/ 

124 +        at91_sys_write(AT91_PMC_MCKR, mckr); 
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125 + 

126 +        /*Waiting for clock to stabilize*/ 

127 +        while(!(at91_sys_read(AT91_PMC_SR) & AT91_PMC_MCKRDY)) 

128 +                cpu_relax(); 

129 + 

130 
+        /* shift mdiv to left, and then one more because a 

prescaler on 2 */ 

131 
+        clk->rate_hz = ((info->cpufreq_khz * 1000) >> (mdiv)) 

>> 1; 

132 +} 

133 + 

134 +static int g20_cpufreq_verify(struct cpufreq_policy *policy) 

135 +{ 

136 
+        return cpufreq_frequency_table_verify(policy, 

g20_freqs_table); 

137 +} 

138 + 

139 +static unsigned int g20_cpufreq_get(unsigned int cpu) 

140 +{ 

141 +        char mdiv; 

142 +        u32 pres; 

143 +        u32 clk_rate; 

144 + 

145 +        /*Read register data*/ 

146 
+        mdiv =  ((at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR) & AT91_PMC_MDIV) 

>> 8); 

147 
+        pres = (at91_sys_read(AT91_PMC_MCKR) & AT91_PMC_PRES) 

>> 2; 

148 +        clk_rate = clk_get_rate(clk_get(NULL, "mck")); 

149 + 

150 +        if(mdiv == 0x00) 

151 +                mdiv = 1; 

152 +        else 

153 +                mdiv *= 2; 

154 + 

155 
+        return (mdiv * clk_get_rate(clk_get(NULL, "mck")) / 

1000) >> 1; 

156 +} 

157 + 

158 +static int g20_cpufreq_set(struct cpufreq_policy *policy, 

159 +                              unsigned int target_freq, 

160 +                              unsigned int relation) 

161 +{ 

162 +        struct g20_freq_info *next; 

163 +        struct cpufreq_freqs freqs; 

164 +        unsigned long flags; 

165 +        int idx; 

166 +        struct clk *clk; 

167 + 
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168 + 

169 + 

170 +        if (policy->cpu != 0) 

171 +                return -EINVAL; 

172 + 

173 +        /* Check clocksource, must be PLLA */ 

174 +        clk = clk_get(NULL, "mck"); 

175 +        if (strcmp(clk->parent->name, "plla")) 

176 +                return -EINVAL; 

177 + 

178 +        /* Lookup the next frequency */ 

179 
+        if (cpufreq_frequency_table_target(policy, 

g20_freqs_table, 

180 +                                target_freq, relation, &idx)) 

181 +                return -EINVAL; 

182 + 

183 +        next = &g20_freqs[idx]; 

184 + 

185 +        freqs.old = policy->cur; 

186 +        freqs.new = next->cpufreq_khz; 

187 +        freqs.cpu = policy->cpu; 

188 + 

189 +        printk("CPU frequency from %d MHz to %d MHz%s\n", 

190 +                        freqs.old / 1000, freqs.new / 1000, 

191 
+                        (freqs.old == freqs.new) ? " (skipped)" 

: ""); 

192 + 

193 +        if (freqs.old == target_freq) 

194 +                return 0; 

195 + 

196 + 

197 +        cpufreq_notify_transition(&freqs, CPUFREQ_PRECHANGE); 

198 + 

199 +        local_irq_save(flags); 

200 +        __update_core_freq(clk, next); 

201 +        local_irq_restore(flags); 

202 + 

203 +        cpufreq_notify_transition(&freqs, CPUFREQ_POSTCHANGE); 

204 + 

205 +        return 0; 

206 +} 

207 + 

208 
+static __init int g20_cpufreq_init(struct cpufreq_policy 

*policy) 

209 +{ 

210 +        int ret = -EINVAL, nfreqs, i; 

211 +        u32 pres; 

212 +        struct clk *clk; 
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213 +        struct g20_freq_info *g20_freqs; 

214 + 

215 +        /* Make sure clocksource is PLLA */ 

216 +        clk = clk_get(NULL, "mck"); 

217 +        if (strcmp(clk->parent->name, "plla")) 

218 +                return -EINVAL; 

219 + 

220 +        nfreqs = 3; 

221 +        policy->cpuinfo.min_freq = freq_steps[0]; 

222 +        policy->cpuinfo.max_freq = freq_steps[nfreqs-1]; 

223 
+        policy->cpuinfo.transition_latency = 1000000; /* FIXME: 

1 ms, assumed */ 

224 
+        policy->cur = policy->min = policy->max =  

freq_steps[nfreqs-1]; 

225 + 

226 + 

227 
+        g20_freqs = kmalloc(sizeof(struct g20_freq_info) * 

nfreqs, GFP_KERNEL); 

228 + 

229 +        for(i = 0; i < nfreqs ; i++) 

230 +        { 

231 +                g20_freqs[i].cpufreq_khz = freq_steps[i]; 

232 +                g20_freqs[i].mckr_pres = freq_presc[i]; 

233 +        } 

234 + 

235 +        ret = setup_freqs_table(policy, g20_freqs, nfreqs); 

236 + 

237 +        if (ret) { 

238 +                pr_err("failed to setup frequency table\n"); 

239 +                kfree(g20_freqs); 

240 +                return ret; 

241 +        } 

242 + 

243 
+        pr_info("CPUFREQ support for Foxboard G20 

initialized\n"); 

244 +        return 0; 

245 +} 

246 + 

247 +static struct cpufreq_driver g20_cpufreq_driver = { 

248 +        .verify                = g20_cpufreq_verify, 

249 +        .target                = g20_cpufreq_set, 

250 +        .init                        = g20_cpufreq_init, 

251 +        .get                        = g20_cpufreq_get, 

252 +        .name                = "g20-cpufreq", 

253 +}; 

254 + 

255 +static int __init cpufreq_init(void) 

256 +{ 
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257 +        return cpufreq_register_driver(&g20_cpufreq_driver); 

258 +} 

259 + 

260 + 

261 +static void __exit cpufreq_exit(void) 

262 +{ 

263 +        kfree(g20_freqs); 

264 +        cpufreq_unregister_driver(&g20_cpufreq_driver); 

265 +} 

266 + 

267 +module_init(cpufreq_init); 

268 +module_exit(cpufreq_exit); 

269 + 

270 
+MODULE_DESCRIPTION("CPU frequency scaling driver for Foxboard 

G20"); 

271 +MODULE_AUTHOR("Marcus Folkesson <marcus.folkesson@gmail.com>"); 

272 +MODULE_LICENSE("GPL"); 

273 
diff -Nur ./linux-2.6.32.2/./arch/arm/mach-at91/Makefile 

./dest/./arch/arm/mach-at91/Makefile 

274 
--- ./linux-2.6.32.2/./arch/arm/mach-at91/Makefile        2010-

05-01 16:02:05.000000000 +0200 

275 
+++ ./dest/./arch/arm/mach-at91/Makefile        2010-05-02 

20:14:53.000000000 +0200 

276 @@ -80,6 +80,7 @@ 

277  # Power Management 

278  obj-$(CONFIG_PM)                += pm.o 

279  obj-$(CONFIG_AT91_SLOW_CLOCK)        += pm_slowclock.o 

280 +obj-$(CONFIG_CPU_FREQ_FOXG20) += cpufreq-g20.o 

281 
 282  ifeq ($(CONFIG_PM_DEBUG),y) 

283  CFLAGS_pm.o += -DDEBUG 

284 
diff -Nur ./linux-2.6.32.2/./drivers/serial/atmel_serial.c 

./dest/./drivers/serial/atmel_serial.c 

285 
--- ./linux-2.6.32.2/./drivers/serial/atmel_serial.c        

2009-12-18 23:27:07.000000000 +0100 

286 
+++ ./dest/./drivers/serial/atmel_serial.c        2010-05-01 

11:46:25.000000000 +0200 

287 @@ -38,6 +38,7 @@ 

288  #include <linux/dma-mapping.h> 

289  #include <linux/atmel_pdc.h> 

290  #include <linux/atmel_serial.h> 

291 +#include <linux/cpufreq.h> 

292 
 293  #include <asm/io.h> 

294 
 295 @@ -147,6 +148,9 @@ 

296          unsigned int                irq_status_prev; 

297 
 298          struct circ_buf                rx_ring; 
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299 +#ifdef CONFIG_CPU_FREQ 

300 +        struct notifier_block                freq_transition; 

301 +#endif 

302  }; 

303 
 304  static struct atmel_uart_port atmel_ports[ATMEL_MAX_UART]; 

305 @@ -1525,6 +1529,79 @@ 

306  #define atmel_serial_resume NULL 

307  #endif 

308 
 309 +#ifdef CONFIG_CPU_FREQ 

310 
+static int atmel_serial_cpufreq_transition(struct 

notifier_block *nb, 

311 
+                                             unsigned long val, 

void *data) 

312 +{ 

313 +        struct atmel_uart_port *port; 

314 +        struct uart_port *uport; 

315 + 

316 
+        port = container_of(nb, struct atmel_uart_port, 

freq_transition); 

317 +        uport = &port->uart; 

318 + 

319 
+        /* try and work out if the baudrate is changing, we can 

detect 

320 
+         * a change in rate, but we do not have support for 

detecting 

321 +         * a disturbance in the clock-rate over the change. 

322 +         */ 

323 + 

324 +        if (IS_ERR(port->clk)) 

325 +                goto exit; 

326 + 

327 +        if (val == CPUFREQ_PRECHANGE) { 

328 
+                /* we should really shut the port down whilst 

the 

329 +                 * frequency change is in progress. */ 

330 + 

331 +        } else if (val == CPUFREQ_POSTCHANGE) { 

332 +                struct ktermios *termios; 

333 +                struct tty_struct *tty; 

334 + 

335 +                if (uport->info == NULL) 

336 +                        goto exit; 

337 + 

338 +                tty = uport->info->port.tty; 

339 + 

340 +                if (tty == NULL) 

341 +                        goto exit; 
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342 + 

343 +                termios = tty->termios; 

344 + 

345 +                if (termios == NULL) { 

346 
+                        printk(KERN_WARNING "%s: no 

termios?\n", __func__); 

347 +                        goto exit; 

348 +                } 

349 +                uport->uartclk = clk_get_rate(port->clk); 

350 +                atmel_set_termios(uport, termios, NULL); 

351 +        } 

352 +        return NOTIFY_OK; 

353 + 

354 + exit: 

355 +        return NOTIFY_BAD; 

356 +} 

357 + 

358 
+static inline int atmel_serial_cpufreq_register(struct 

atmel_uart_port *port) 

359 +{ 

360 
+        port->freq_transition.notifier_call = 

atmel_serial_cpufreq_transition; 

361 + 

362 
+        return cpufreq_register_notifier(&port-

>freq_transition, 

363 
+                                         

CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER); 

364 +} 

365 + 

366 
+static inline void atmel_serial_cpufreq_deregister(struct 

atmel_uart_port *port) 

367 +{ 

368 +        cpufreq_unregister_notifier(&port->freq_transition, 

369 
+                                    

CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER); 

370 +} 

371 +#else 

372 
+static inline int atmel_serial_cpufreq_register(struct 

atmel_uart_port *port) 

373 +{ 

374 +        return 0; 

375 +} 

376 + 

377 
+static inline void atmel_serial_cpufreq_deregister(struct 

atmel_uart_port *port) 

378 +{ 

379 +} 

380 +#endif 

381 + 

382 
 static int __devinit atmel_serial_probe(struct platform_device 

*pdev) 
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383  { 

384          struct atmel_uart_port *port; 

385 @@ -1561,6 +1638,9 @@ 

386                  clk_disable(port->clk); 

387          } 

388  #endif 

389 +        ret = atmel_serial_cpufreq_register(port); 

390 +        if (ret < 0) 

391 
+                dev_err(&pdev->dev, "failed to add cpufreq 

notifier\n"); 

392 
 393          device_init_wakeup(&pdev->dev, 1); 

394          platform_set_drvdata(pdev, port); 

395 @@ -1589,6 +1669,7 @@ 

396          platform_set_drvdata(pdev, NULL); 

397 
 398          ret = uart_remove_one_port(&atmel_uart, port); 

399 +        atmel_serial_cpufreq_deregister(atmel_port); 

400 
 401          tasklet_kill(&atmel_port->tasklet); 

402          kfree(atmel_port->rx_ring.buf); 
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