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AMD A10-8700, mera känd som Carrizo, är AMD:s 6:e generation av A-serie processorer 

och har en 2,4 gånger bättre energieffektivitet på samma yta som sin föregångare Kaveri. Två 

av anledningarna till den stora förändring av energiförbrukningen var Voltage-Adaptive 

Operation (VAO) och Adaptive Voltage and Frequenzy Scaling (AVFS), som ständigt 

övervakar och justerar sin frekvens, spänning och temperatur. 

 

Advanced Micro Devices (AMD) är en amerikansk tillverkare av flashminnen och 

mikroprocessorer, och 2015 introducerade företaget sin A-serie processorn, 6:e generationen, 

Carrizo. Innehållande 3,1 miljarder transistorer, vilket är en ökning med 29% på samma yta 

jämfört med föregående generation (Kaveri) samt deras första processorn som både stödjer 

Voltage-Adaptive Operation (VAO) och Adaptive Voltage and Frequenzy Scaling (AVFS). 

De bestämde att istället för att höja spänningen och därmed minimera skadorna orsakade av 

spänningsvariationer, så hanterar processorn variationerna istället genom att anpassa både 

klockfrekvens och spänning för att göra den inre strukturen så flexibel som möjligt. Med 

andra ord så gav AMD processorn möjligheten att justera sig själv.  

För att en processor ska fungera så behöver den minst ha en spänning Vmin för att exekvera 

instruktioner utan att krascha. Dock så är spänningsfall något som är oundvikligt under 

exekveringen. Lösningen för föregående generationer har då varit att höja spänningen, för att 

förhindra att spänningen vid spänningsfall aldrig/väldigt sällan faller under denna gräns. Men 

detta har fört med sig problem, som att en höjd spänning genererar mer värme och därmed 

mer resistans och kräver lösningar åt att kyla ner processorn. Energiåtgången blir också 

mycket högre, något som slår hårt mot bärbara datorer. I vissa fall kunde man bara använda 6 

kärnor parallellt för att inte överskrida energiåtgången, trots att mer resurser fanns.  

Så vad gjorde AMD? De bestämde att istället för att höja spänningen så hanterar processorn 

variationerna istället genom att bland annat anpassa klockfrekvensen under den tidsperiod 

som variationen sker. 

 

Iden med Adaptive Voltage and Frequency Scaling är att via återkoppling anpassa frekvensen 

och spänningen inom processorn. Detta görs genom att räkna ut frekvenskapaciteten (Fmax) 

inom varje processorkärna utifrån temperatur, spänning och process under 

mätningsögonblicket. De 10 moduler som ansvarar för inhämtandet av denna information 
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kallas Critical Path Accumulator (CPA) och finns jämt utspritt i hela kärnan. Med hjälp av 

extremt noggranna kopieringskretsar och skugg-vippor så övervakas kretsen, vars utsignal 

jämförs med en fördröjd version och dess förmåga att fånga in det rätta värdet i den 

nuvarande frekvensen och spänningen analyseras. Det är värt att påpeka att en CPA övervakar 

50 kritiska kretsar, vilket totalt blir 500 kretsar per kärna.  

SMU (System Management Unit) summerar därefter den genererade statistiken av alla CPA 

till en så kallad voltage-frequency-temperature (VFT) tabell, som beskriver spänningskraven 

för varje del av systemet utefter frekvens och temperatur. Det är från denna tabell som den 

lägsta (säkra) spänningen kan bestämmas för nuvarande tillstånd, samt den timing som krävs 

för att övergå från den gamla till den nya klockfrekvensen för varje del av systemet, som 

slutligen skickas till varje CPA för korrigering.   

Denna repeterande process, som för övrigt aktiveras av SMU är transparent mot normala 

operationer i processorkärnan och påverkar därmed inte prestandan.  

 

Fig. 1. AMDs presentation av Voltage-Adaptive Operation 

 

Voltage-Adaptive Operation övervakar spänningen, precis som AVFS, men endast i realtid. I 

fallet att spänningen skulle falla under den lägsta fungerande spänningen Vmin (I fig. 1. kallad 

threshold) så kan man, inom en nano-sekund, retardera frekvensen tills spänningen återhämtat 

sig och återgått till normal nivå, över den lägst fungerande spänningen Vmin. Detta förhindrar 

inte bara att systemet kraschar, utan även eliminerar det tidigare behovet av att köra 
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processorn i en alltförhög spänning för att undvika krasch, ifall ett spänningsfall skulle 

inträffa.  

 

I tidigare generationer så har chansen för spänningsfall varit lägre än 1% och trots detta, så 

var man tvungen att köra på genomsnittligen 10% högre spänning för att undvika skadorna 

den orsakade. Med VAO så kan man för samma klockfrekvens köra med 80% av den 

ursprungliga spänningen, eller 10% snabbare klockfrekvens på samma spänning. Som visat i 

Fig. 1. så sänker VAO energiåtgången i CPU och GPU med 19% respektive 10%. Även 

AVFS tillåter, som tidigare nämnt, kärnorna att sänka sin spänning till lägsta (säkra) möjliga 

spänning och bidrar med en 5-15% energibesparingar beroende på klockfrekvensen.  

Den höga graden av parallellism och självständighet som AMD har gett kärnorna i processorn 

har resulterat ibland annat att Carrizo har 2.4 gånger mer energieffektivitet än sin föregångare 

Kaveri, vilket get mer än dubbelt så lång batteritid i en laptop, tack vare VAO, AVFS och 

övriga energibesparingar som gett kärnorna kontroll över sin egen klockfrekvens och 

spänning.  
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