Low Power Design Techniques for Real-Time Embedded Systems
روشهای کاهش توان مصرفی برای سیستمهای نهفتۀ بیدرنگ

امروزه بسیاری از سیستمهای دیجیتال به ویژه آنهایی که در کاربردهای نهفتهه اسهتفاده میشهنن ممانده سیسهتمهای دیجیتهال
منجند در وسائل قابل حمل ،تجهیزات دیجیتال منرد استفاده در هناپیما یا زیردریاییههای به ون سرننهیم ،ماهنارههها ،تجهیهزات
مخابرات دیجیتال قابل حمل )... ،از باتری میا برداشتگر انرژی ماند باتری خنرشی ی) بهه ندهنان مد هغ ته یهه اسهتفاده میکدده .
همچدیم بینتر سیستمهای نهفته به دلیل مح ودیتهایی از نظر وزن ،حجم و انرژی مصرفی نمیتناند سیستمهای خدک کدده ه
مماند فم) داشته باشد  .به همیم دلیل کاهش تنان و انرژی مصرفی در سیستمهای نهفته با ه ف افزایش طهنل نمهر بهاتری و بها
ه ف برطرف نمندن نیاز به سیستم خدک کدد ه دارای اهمیت بسیار زیاد است و به ایم مدظنر روشها و تکدیکهای متع دی ارائه
ش ه است .از ننارض جد ی ایم تکدیکها ایم است که بسیاری از آنهها منجهک کهاهش سهرنت سیسهتم یها افهزایش ننیزپه یری
میشنن  .ایم در حالی است که بینتر سیستمهای نهفته مح ودیتهای بیدرنگی دارن که به ایم معداست که بای وظایف خند را
پیش از رسی ن یک منن مقرر انجام دهده  .همچدهیم کهارکرد سهالم سیسهتم در دسهتهای از سیسهتمهای بیدرنه
سیستمهای بیدرن

منسهنم بهه

سخت دارای اهمیت بسیار است .به همیم دلیل در ایم سیستمها بای مراقک بند که روشهای کاهش تهنان و

انرژی مصرفی به نحنی انمال شنن ک ه منجک از دست رفتم منن های زمانی نننن  .ه ف از ایم کارگاه ایم است کهه دسهتهای از
مهمتریم و رایجتریم روشهای کاهش انرژی و تنان مصرفی که در سیستمهای نهفته بیدرن

منرد استفاده هستد مهنرد ماالعهه

قرار گیرن  .همچدیم ماالعه شند که چگننه میتنان از اثرات مدفی ایم روشها بر سایر اه اف طراحی مماند بیدرنگهی و مقاومهت
در برابر ننیز) جلنگیری نمند.
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