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Naar verwachting zal de markt voor TV’s met een vlak 
scherm dit jaar verdubbelen tot 17 miljoen apparaten. 
Samsung, Sony en LG/Philips zullen binnenkort de pro-
ductie starten van schermen van de zevende generatie 
(1,87 x 2,20 m glassubstraten). Sharp heeft zelfs plannen 
voor het opstarten van een fabriek voor de achtste gene-
ratie met nog grotere schermen (2,16 x2,40 m). Triple Play 
brengt binnenkort video in de huiskamer via ADSL met de 
hoogste HDTV kwaliteit (1080p24 = 1920 x 1080 beeldpun-
ten) en progressive scanning zonder interlacing met 24 
volledige beelden per seconde (zie toelichting).

Al deze factoren hebben geleid tot een enorme ontwik-
kelingsexplosie op de markt voor vlakke schermen en hun 
gebruikers. Tegelijkertijd wordt deze monitortechnologie 
steeds economischer en daarom bijzonder attractief voor 
veel toepassingen. Dit is niet alleen van invloed op de 
consumentenmarkt, maar ook op het gebied van profes-

sionele embedded applicaties. Met name de aanbieders 
van medische beeldverwerkingstechnologie behoren tot 
de eerste gebruikers op het gebied van professionele 
embedded computing. Tot nu toe waren ze aangewezen 
op zwart/wit monitoren met grijsgradaties omdat de con-
trastkwaliteit aanmerkelijk hoger lag, maar met de nieuwe 
standaarden kan deze kwaliteit zelfs nog beter worden 
gerealiseerd met kleurenmonitoren. Er zijn ook toepas-
singen in de professionele spelletjesindustrie die, in 
navolging van het succes op de spelletjesmarkt voor huis-
houdelijk gebruik, onder druk komt te staan om duidelijk 
toegevoegde waarde te bieden om zo klanten naar de casi-
no’s en speelhallen te lokken. Veel openbare infotainment 
en POS-toepassingen maken ook in toenemende mate 
gebruik van de laatste monitortechnologie. Op langere 
termijn kan worden verwacht dat zelfs machines en fabrie-
ken (industriële beeldverwerking, inspectie, kwaliteitscon-
trole, simulatoren) zullen worden voorzien van de meest 

vooruitstrevende 3D graphics, omdat standaard monito-
ren (beginnend met een 22 inch breed beeld) de hoogste 
resoluties van dit moment kunnen implementeren, inclu-
sief superieure 3D grafische beelden. Daarnaast vraagt het 
nieuwe besturingssysteem Vista van Microsoft om actie: 
de Aero interface (driedimensionaal en transparant) en de 
noodzakelijke DirectX10 API voor de bijbehorende appli-
caties vraagt om de laatste grafische processoren omdat 
er geen enkele standaard chipset bestaat die deze soft-
ware vloeiend kan implementeren. Ontwerpers die hun 
applicatie DirectX10 compatibel willen maken, zijn op dit 
moment niet in  staat om de bijbehorende grafische chip-
sets te pakken te krijgen voor hun applicaties.

Wanneer ontwerpers van toepassingen met geavanceerde 
grafische mogelijkheden op zoek zijn naar grafische kaar-
ten die gedurende langere tijd leverbaar zijn voor hun 
ingebedde ontwerpen, zullen ze tegen het probleem aan-
lopen dat dergelijke kaarten eenvoudigweg niet bestaan. 
Er zijn diverse interface standaarden die gedurende lan-
gere tijd beschikbaar zijn, zoals JILI, of grafische omzetters 
en kaarten, zoals CRTtoLCD of ADD, maar deze bieden 
ofwel uitsluitend een handzame, gestandaardiseerde 
interface van de grafische voorzieningen op de kaart naar 
het aansluitpaneel (JILI en ADD), of bieden de omzetting 
van het VGA signaal naar de vlakke monitor plus aanvul-
lende, meer uitgebreide grafische functies (CRTtoLCD). 
Echter, high-end 3D graphics met een hoge verversings-
snelheid kan niet echt aan de grafische chipset worden 
onttrokken. Wanneer high-end grafische verwerking nood-
zakelijk is, dienen PEG graphics (PCI Express Graphics x16 
lanes) en de bijbehorende  GPU (grafische verwerkings-
eenheid) te worden ingezet.

Zoals opgemerkt is de zoektocht naar geschikte grafische 
kaarten die gedurende langere tijd op de markt blijven 
vruchteloos. Standaard kaarten van Asus of MSI zijn na 
enkele maanden al weer achterhaald, net als elke andere 
standaard computerkaart voor de consumentenmarkt. Dat 
is echter nog maar het begin van de problemen. Wanneer 
OEM’s zich richten op producten uit de massamarkt met 
een korte levensduur, zullen ze te maken krijgen met hoge 
kosten tijdens de levensduur van het product, namelijk 
regelmatig driver updates, een extreem hoge vermo-
gensopname die soms wel kan oplopen tot 150 W en in 
bepaalde gevallen met een korte MTBF door het uitvallen 
van ventilatoren. Ook de afmetingen van de consumen-
tenkaarten en hun koeling strookt niet met de embedded 
principes van compacte afmetingen, vereenvoudigde koe-
ling en gestandaardiseerde vormfactoren. De optie om 
dan maar zelf de grafische functies te implementeren is 
zelfs nog problematischer. Hierbij bestaat het risico dat de 
toegepaste componenten voortijdig uit de handel worden 
genomen. Tegelijkertijd zijn de kosten en het ontwerprisi-
co, verbonden aan het implementeren van de laatste gra-

Omdat	de	afmetingen	van	(vlakke)	grafische	monitoren	alsmaar	toenemen,	worden	er	ook	steeds	zwaardere	

eisen	gesteld	aan	de	grafische	prestaties.	Elke	voetbalfanaat	kent	inmiddels	HDTV	of	weet	tenminste	van	het	

bestaan	van	zogenaamde	HD-ready	TV’s.	In	veel	huishoudens	staat	een	TV	met	een	groot	scherm	bovenaan	

het	verlanglijstje.	De	LCD	fabrikanten	spelen	hierop	in	met	de	productie	van	de	inmiddels	zesde	generatie	

schermen	die	steeds	zuiniger	wordt.

Universele grafische module
Toekomstige	grafische	kaartstandaard	

voor	embedded	systemen

Figuur	1:	Blokschema	van	de	grafische	verwerkingseenheid	(GPU).
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fische chipsets, enorm. Om beide problemen op te heffen, 
hebben Kontron en XGI besloten om de eerste embedded 
grafische kaartstandaard te ontwikkelen of, nauwkeu-
riger gezegd, de eerste universele graphics-on-module 
standaard, UGM. Hierbij staat UGM voor een ‘universele 
grafische module’ die gedurende langere tijd leverbaar zal 
zijn en toegesneden,  schaalbare high-end PEG graphics 
biedt. De nieuwe UGM standaard definieert een 84 x 95 
mm universele graphics-on-module en voorziet monitoren 
van alle gewenste hedendaagse en toekomstige grafische 
kaartsignalen.

In tegenstelling tot de gangbare montage van grafische 
kaarten, waarbij de kaart zich onder een hoek van 90° ten 
opzichte van de basiskaart (draagkaart) bevindt, wordt 
de UGM parallel in de basiskaart gestoken om ruimte te 
besparen en dat staat extreem platte ontwerpen toe. Maar 
nog belangrijker voor gebruikers is dat de UGM’s geduren-
de langere tijd op de markt blijven, tenminste drie tot vijf 
jaar en bovenal de eenvoudige en snelle implementatie 
van grafische functies in klantspecifieke ontwerpen, inclu-
sief geteste en daardoor betrouwbare, grafische stuurpro-
gramma’s (software drivers).  De eerste UGM’s zullen door 
Kontron worden geleverd in de eerste helft van dit jaar. De 
specificatie van deze nieuwe ‘open’ standaard zal ook aan 
andere leveranciers al in het eerste kwartaal van dit jaar 
ter beschikking worden gesteld.

Eigenschappen	van	de	UGM
De UGM-kaarten ontvangen PCI-Express signalen en 
videosignalen via de 220 pennen van de connector over 
1, 4, 8 of 16 lanes (PEG; zie toelichting), die bijvoorbeeld 
ook worden gebruikt voor COM Express/ETXexpress com-
puter-on-modules. Na verwerking – met behulp van video 
invangfuncties en ondersteund door maximaal 512 Mbyte 
DRAM -  worden de omgezette signalen teruggeleverd 
aan de basiskaart, dus eveneens via deze connector. De 
flexibiliteit bij het inpassen van deze lanes die afkomstig 
zijn van de Northbridge, staat het toepassen van elke wil-
lekeurige grafische chipset toe die op de markt verschijnt. 
Deze hoeft niet altijd over de volledige bandbreedte te 
beschikken. Soms is het bijvoorbeeld voldoende dat func-
ties worden geïmplementeerd via de UGM omdat ze al zijn 
bijgewerkt door CRTtoLCD als externe kaart. Dit vindt dan 
echter op de kaart plaats zonder de ‘omweg’ over de exter-
ne VGA connector plus kabel naar de CRTtoLCD omzetter.

De aanwezigheid van maximaal 512 Mbyte GDDR RAM is 
ook voldoende voor toekomstige applicaties, omdat een 
puur theoretische resolutie van maximaal 170 megapixels 
haalbaar is. Dit komt ter vergelijking overeen met circa 82 
monitoren met HDTV resolutie (1080i/p; zie toelichting)

Naast de vensterweergave staat de integratie van ingaande 
video ook de volle-scherm weergave toe van videosignalen 
op de monitor, bijvoorbeeld van medische beelddiagnos-
tiek (zoals endoscopie, ultrageluid en dergelijke) of video-
camera’s voor beveiliging en POS/POI toepassingen.

Voor weergavebronnen ondersteunt de UGM 1.0 specifi-
catie op dit moment dubbel LVDS, dubbel DVI en dubbel 
VGA. Dat betekent dat alle hedendaagse monitorinterfa-
ces en zelfs die waaraan in de toekomst behoefte aan kan 
ontstaan, zijn geïmplementeerd op de kaart. Elke dubbele 
configuratie met beeldbuis en vlakke monitoren kan even-
eens worden aangesloten via elke denkbare standaard. 
Gangbare interfaces, zoals HDMI, kunnen worden geïm-
plementeerd met deze voorzieningen alsook alle toekom-
stige interfaces. Op de basiskaart zelf kan de ontwerper 
beslissen, welke signaalcombinaties uiteindelijk beschik-
baar worden gesteld aan de externe verbinding. Zo kan bij-
voorbeeld een combinatie van geluid, USB en DVI worden 
geïmplementeerd via de HDMI interface. Dit vermindert 
de inspanning voor het ontwikkelen van de grafische 
layout en de stuurprogramma’s tot het toewijzen van de 
betreffende circuits, de connectoren en, indien gewenst, 
de noodzakelijke omringende componenten voor aanvul-
lende functies, zoals een HDCP kopierbeveiliging voor de 
weergave van beveiligd videomateriaal met hoge resolutie.

De grafische verwerkingskern is al helemaal klaar en alle 
noodzakelijke stuurprogramma’s (drivers) zijn geïmple-
menteerd. Systeemfabrikanten en OEM’s kunnen er van 

verzekerd zijn dat ze een volledig ontwikkeld, stabiel 
systeem aanschaffen dat betrouwbaar werkt onder het 
ondersteunde besturingssysteem. De oude problema-
tiek, kenmerkend voor de consumentenmarkt, waarbij 
steeds weer nieuwe, soms zelfs incompatibele grafische 
stuurprogramma’s nodig zijn die de implementatie van 
aangekondigde eigenschappen in de weg staan of er voor 
zorgen dat het complete systeem instabiel wordt, wordt 
hier omzeild, inclusief de niet aflatende, geldverslindende 
driver en software updates. Het ontwerp rekent bovendien 
volledig af met de bekabeling. Daarom stijgt de UGM ver 
uit boven de gangbare standaard grafische kaarten, waar-
bij interfaces worden weggelaten door kabeltjes te verwij-
deren, omdat de kleine frontplaat van de uitbreidingskaart 
onvoldoende ruimte biedt voor externe interfaces. Verder 
is bij een gelijkspanningsvoeding van 5 V een thermisch 
ontwerpvermogen van maximaal 45 W toegestaan in over-
eenstemming met de UGM specificatie. Daardoor kan de 
UGM zelfs de meest omvangrijke high-end spelletjes met 
de hoogste beeldwisselsnelheid en alle grafische optima-
lisatie-algoritmen perfect ondersteunen.

Samenvattend valt er veel te zeggen voor deze nieuwe gra-
fische standaard, de eerste die ook nog eens gedurende 
langere tijd beschikbaar zal zijn. De eerste geïnteres-
seerde bedrijven hebben al ingestemd met het ontwerp 
en Kontron zal spoedig de eerste XGI grafische verwer-
kingseenheid introduceren die is gebaseerd op de UGM. 
Hiermee hoopt Kontron een compleet nieuwe markt te 
openen op het gebied van embedded computing. Het 
ziet er allemaal veelbelovend uit voor de omzetting naar 
multi-kern en PCI Express. Het blijft nog even afwachten 
hoe het enthousiasme van ontwerpers zich vertaalt naar 
afnemers. Voor COM afnemers is de drempel relatief laag. 
Voor gebruikers die tot nu toe alles zelf ontwikkelen, is er 
nog een argument dat pleit voor het gebruik van modulen, 
want de omzet van COM’s kan zelfs stijgen omdat kosten-
berekeningen duidelijk zullen aantonen dat modulaire 
ontwerpen het zullen winnen van volledige klantspecifieke 
ontwerpen.
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Toelichting

PCI Express Graphics (PEG)
PCI Express, PCIe of PCI-E (niet te verwarren met PCI-
X) is een implementatie van de PCI computerbus die 
gebruik maakt van bestaande PCI programmeercon-
cepten, maar is gebaseerd op een geheel afwijkend en 
veel sneller serieel physical-layer communicatiepro-
tocol. PCIe biedt een gegevensoverdrachtsnelheid van 
250 Mbps per lane (een supersnelle poort) met een 
maximum van 32 lanes,  hetgeen een gecombineerde 
overdrachtsnelheid van 8 Gbps oplevert. Daarbij is 
de PCIe in staat om gegevens tegelijkertijd in beide 
richtingen te transporteren (volledig duplex). Dit ver-
dubbelt de overdrachtsnelheid tot 500 Mbps per lane. 
Als er maximaal 32 lanes worden ingezet dan zou de 
gecombineerde overdrachtsnelheid zelfs kunnen oplo-
pen tot 16 Gbps. PEG specificeert echter 16 lanes.

1080p24 (p/i)
Een categorie video bedrijfsmodi wordt kortweg aan-
geduid met bijvoorbeeld 1080p. Het getal 1080 staat 
hierbij voor een verticale resolutie van 1080 beeldlij-
nen, terwijl de letter p staat voor progressive scan of 
non-interlaced (i = interlaced). Daarbij wordt 1080p 
beschouwd als een HDTV videomodus. De term heeft 
meestal betrekking op een breedbeeldverhouding van 
16:9, overeenkomend met een horizontale resolutie 
van 1920 beeldpunten en een beeldresolutie van 
1920 x 1080, hetgeen circa 2,07 miljoen beeldpunten 
oplevert. De beeldwisselsnelheid in hertz kan achter 
de letter p worden opgegeven, bijvoorbeeld 1080p30, 
hetgeen 30 beelden per seconde betekent.
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Verklaring

220-pens connector

GPU chip 35 x 35 mm

GDDR, DDR1-3, behuizing FBGA 12 x 14 mm

Koelelement 57 x 57 mm

Schroef voor koelelement

Schroef voor printkaart

Figuur	2:	Opbouw	van	de	universele	grafische	module.


