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De introductie van multikerntechnologie twee jaar gele-
den heeft de embedded computing technologie sterk 
beïnvloed. Het is een uiterst actueel onderwerp omdat 
ontwerpers van software voor de uitdaging staan om 
hun applicaties multikern compatibel te maken. Dat is 
de enige mogelijkheid om het maximale uit multikern-
verwerking te kunnen halen. Daarom belooft 2008 een 
opwindend jaar voor softwareleveranciers en ontwerpers 
te worden.
Gedurende het jaar zullen de fundamenten worden 
gelegd voor bijvoorbeeld het toekomstig gebruik van 
hybride systemen met verschillende besturingssyste-
men. Er bestaat al een zogenaamde hypervisor of VMM 
(virtuele machine monitor) oplossing voor nagenoeg 
elke mogelijke combinatie, maar de optimale combina-
ties zijn nog niet getest. Daarnaast is ook niet elk bedrijf 
in staat om de optimale oplossing te implementeren, 
omdat bestaande toepassingen met reeds honderden 
geïnvesteerde manuren niet zomaar eventjes tus-
sendoor kunnen worden omgezet. Dit is de reden dat 
bestaande oplossingen in gebruik zullen blijven.

Linux	in	opmars
Voor nieuwe toepassingen voorspellen analisten 
echter een trend naar open oplossingen, zoals Linux. 
Gedurende de afgelopen jaren is dit besturingssysteem 
veel betrouwbaarder en populairder geworden. Zeven 
jaar geleden werd Linux nog bestempeld als ‘exotisch’. 
Nu is het een reële optie en het lijkt erop dat dit het 
favoriete besturingssysteem wordt voor toekomstige 
projecten. Dit geeft een groot aantal ontwerpers de kans 
om voor het eerst gebruik te maken van open broncode 

toepassingen. Hierdoor worden toekomstige ontwik-
kelingen zeker gesteld, met name voor de behoeften van 
grote groepen gebruikers.

Alles	wordt	compacter
Net als de multikern trend is het integratieniveau een 
andere belangrijke factor die de embedded computing 
technologie beïnvloedt. Dit heeft de grootste invloed op 
de kleinste vormfactoren. Werd eerst alles zoveel moge-
lijk geïntegreerd in chipsets, nu worden de chipsets op 
hun beurt weer geïntegreerd in systemen-op-een-chip 
(SoC’s) omdat de wafels steeds dichter worden geïn-
tegreerd. De integratiedichtheid van 45 nm zal binnen 
afzienbare tijd worden verkleind naar 35 nm. Daardoor 
zijn we in staat om bijvoorbeeld computers-op-modu-
len (COM’s) te ontwikkelen met de afmetingen van een 
betaalkaart die de meest recente processoren bevatten 
in een nog enerziezuiniger ontwerp, zie figuur 1.

Dit legt meteen de vinger op de plek waar het bij de 
fabrikanten van ingebedde computertechnologie om 
gaat: vormfactoren en systemen. In 2008 zullen diverse 
ontwikkelingen op dit gebied het licht zien, met name 
voor de zogenaamde kleine vormfactoren. Op de langere 

termijn zullen bedrijven echter niet in staat zijn om zich 
volledig te onderscheiden in termen van vormfactoren, 
omdat ze ook naar andere gebieden moeten kijken om 
concurrerend te kunnen blijven. Niettemin zullen vorm-
factoren een belangrijke rol blijven spelen in de ont-
wikkeling van robuuste ingebedde computersystemen 
die gedurende langere tijd leverbaar blijven. Laten we 
daarom eens wat dieper ingaan op de vormfactortrends 
voor 2008.

Systemen-op-een-chip (SoC’s)  zullen in 2008 worden 
voorzien van processoren van verschillende fabrikan-
ten en zullen van doorslaggevende invloed zijn voor de 
marktpenetratie van nanoETXexpress computers-op-
modulen (COM’s) die eind 2007 werden geïntroduceerd. 
Bovendien is het niet denkbeeldig dat er bijna vanzelf 
een nieuwe standaard voor moederborden of enkel-
kaartscomputers zal ontstaan. Het is nog maar de vraag 
of de PC/104 standaarden het juiste migratiepad zullen 
bieden, of dat er zelfs een nog kleinere standaard zal 
ontstaan die voortkomt uit de reeks ATX compatibele 
apparatuur. Zo kan de recent door Kontron ontwikkelde 
3,5 inch JRexplus worden voorzien van PC/104-plus uit-
breidingskaarten, hetgeen mogelijk de belangstelling zal 
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Figuur	1:	De	recent	ontwikkelde	nanoETXexpress:	een	
computer	op	een	module	(COM)	met	de	afmetingen	van	
een	betaalkaart.	Deze	kaart	koppelt	een	hoge	functionele	
pakkingsdichtheid	voor	energiebesparende	toepassingen	
aan	het	kleinst	mogelijke	printoppervlak.

Figuur	2:	Bij	deze	recent	ontwikkelde	JRexplus	zijn	PC/104	uitbreidingen	mogelijk	voor	3,5	inch	enkelkaartscomputers.
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wekken van veel ontwerpers, zie figuur 2.

Verder voortbordurend langs deze weg kan ook worden 
gedacht aan PCI Express, want dit kan de basis vormen 
voor het onderbrengen van de functies van enkelkaarts-
computers met platte uitbreidingskaarten in de kleinste 
ruimten. Uiteindelijk zijn platte ontwerpen ideaal voor 
miniaturisatie, maar op een later tijdstip meer hierover. 
Op dit moment is het belangrijker dat ontwerpers weten 
wat er echt in 2008 op hen af zal komen.

Naast de kleine vormfactoren als nanoETXexpress 
vinden de meest belangrijke ontwikkelingen plaats op 
het gebied van MicroTCA of AdvancedMC systemen. 
Kontron houdt deze benamingen bewust gescheiden 
om onderscheid te kunnen maken tussen de markt voor 
op telecommunicatie gebaseerde systemen en voor 
systemen die voor andere toepassingen worden inge-
zet. De reden hiervoor is dat MicroTCA systemen met 
minder functies kunnen volstaan in andere sectoren, 
bijvoorbeeld in industriële applicaties. Welke van de 
twee benamingen ‘AdvancedMC systemen’ of ‘MicroTCA 
systemen’ uiteindelijk als winnaar uit de bus komt doet 
niet ter zake. Belangrijk is dat MicroTCA klaar is om te 

worden toegepast in systemen waarvoor het systeem-
ontwerp met ‘electronic keying’ te complex bleek te zijn. 
Dit omvat conventionele CPU kaarten die via de MCH 
worden gestuurd alsook intelligente voedingsmodulen. 
(Opmerking: MCH staat voor MicroTCA Carrier Hub, een 
verwerkingsmodule in een MicroTCA systeem met dezelf-
de functies als een shelf-manager in een ATCA systeem 
– red.). Er zullen daarom oplossingen worden geboden 
waarbij al deze functies op backplanes (achterwanden) 
en AdvancedMC modulen worden ondergebracht, waar-
door MicroTCA beschikbaar komt voor de goedkopere 
marktsegmenten. Dit opent de weg naar de introductie 
van pakketgeschakelde backplanes met PCI Express en/of 
gigabit Ethernet voor systemen met insteekkaarten die 
(bijna) continu in bedrijf zijn in de (fabrieks)automatise
ring, medische technologie en de transportsector om de 
belangrijkste te noemen, zie figuur 3.

Dergelijke oplossingen worden nu al door Kontron aan-
geboden. Ze kunnen van standaard voedingen worden 
voorzien hetgeen een besparing van rond de 900 euro 
oplevert. Zelfs oplossingen met ‘short keying’ zijn moge-
lijk, maar het is belangrijk om binnen het specificatiege-
bied van  AdvancedMC’s en MicroTCA te blijven. Alleen 

wanneer alle marktsectoren kunnen worden bediend 
door dezelfde AdvancedMC’s zal het mogelijk zijn om te 
profiteren van deze schaalvergroting. Uiteindelijk zullen 
de gebruikers hier ook van profiteren omdat dan tevens 
een optimale prijs/prestatie-verhouding kan worden aan-
geboden.

Standaardisatie	noodzakelijk
Zoals uit de laatste ontwikkelingen blijkt, leiden indivi-
duele aanvalspogingen en ‘niche’ oplossingen, zoals de 
PCI Express uitbreiding voor CompactPCI, niet tot opti-
male resultaten. Gelet op de huidige trend van fusies en 
overnames, gecombineerd met de jaarlijkse industriële 
groei van circa 10%, zijn de risico’s die voortvloeien uit 
‘niche’ oplossingen te hoog voor OEM’s. Daarom ont-
wikkelt Kontron producten op basis van onafhankelijke 
standaardisatie organisaties, zoals de PICMG, want 
alleen dergelijke organisaties kunnen het doorlopende 
bestaansrecht van producten garanderen, zelfs na een 
overname. De dagen dat bedrijven eigenhandig een 
standaard op de markt kunnen zetten zijn voorbij. Dat 
is natuurlijk jammer voor behendige trendsetters als 
Kontron, maar het biedt wel voordelen voor klanten. 
De enige uitzondering is de UGM (univerele grafische 
module), de nieuwe open standaard die lang mee moet 
gaan voor grafische modulen die Kontron en XGI hebben 
voorgesteld, simpelweg omdat er nog geen organisatie 
was voor deze standaard, zie figuur 4.

Op zijn beurt werkt Kontron samen met de meest belang-
rijke speler in de grafische sector, hetgeen vergelijkbare 
betrouwbaarheid oplevert. Zoals hierboven al is opge-
merkt, biedt dit de leveranciers van ingebedde computer-
technologie een hoge mate van uitwisselbaarheid tussen 
concurrerende producten. In principe worden vormfacto-
ren en standaarden iets dat leveranciers gewoon dienen 
aan te bieden. Van veel groter belang zullen service en 
ondersteuning worden, vanaf de keus voor een bepaalde 
vormfactor tot service na verkoop en technische onder-
steuning, alsook de juiste oplossing voor de toepassing 
van de klant, rekening houdend met de specifieke indu-
striële sector en de noodzakelijke certificatie. Dit gaat 
op voor elk marktsegment. Zo roept de medische sector 
bijvoorbeeld om eigen standaarden voor medische 
apparatuur, inclusief traceerbaarheid en gecertificeerde 
fabrikanten. Andere sectoren, zoals transport, automati-
sering, energie en defensie hebben andere standaarden. 
Om deze redenen zal het algemene productenpalet van 
ingebedde computerfabrikanten zich in toenemende 
mate concentreren op deze verticale marktsegmenten en 
toegesneden ontwerp en certificatiediensten aanbieden.

De	rol	van	OEM’s
Daarnaast is bij OEM’s een trend zichtbaar om de volle-
dige assemblage van de elektronica uit te besteden met 
betrekking tot de verwerkingsfuncties: OEM’s concen-
treren zich in toenemende mate op hun eigen specifieke 
toepassingen. Embedded computing technologie zal niet 
langer worden geleverd in de vorm van componenten, 
maar als compleet werkende eenheden/systemen, inclu-
sief de mechanica en de (klantspecifieke) behuizingen. 
Het productenpakket wordt niet langer ‘breed’ genoemd, 
maar in plaats daarvan komt een ‘individuele module, 
kaart of systeemplatform’. Dit wordt aangevuld met een 
professionele, effectieve en efficiënte ondersteuning 
die wordt aangeboden via de wereldwijde organisatie, 
dicht bij de eigen locale vestiging van de klant. Kontron 
ziet het belang hiervan in en een goed voorbeeld zijn de 
draagkaarten die door OEM’s worden geleverd, samen 
met computers op modulen. Gedurende de afgelopen 
jaren is de vraag naar deze oplossingen alsmaar toege-
nomen. Daarnaast treedt Kontron voor 40% op als een 
ontwerphuis voor klantspecifieke oplossingen, geba-
seerd op modulen in de vorm van functionele compo-
nenten. Werkend op elk toegevoegde waarde niveau, 
verlaagt Kontron de time-to-market en de totale kosten 
tijdens de levensduur van producten (TCO) voor OEM’s. 
Dit levert grote voordelen op voor zowel Kontron als de 
OEM klanten en verstevigt de wederzijdse concurrentie-
positie op de markt.
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Figuur	3:	Kontron	werkt	aan	goedkopere	MicroTCA	oplossingen	om	pakketgeschakelde	backplanes	(achterwanden)	te	
kunnen	aanbieden	met	PCI	Express	en/of	gigabit	Ethernet	voor	systemen	met	insteekkaarten	voor	onder	andere	(fabrieks)
automatisering,	medische	technologie	en	de	transportsector.

Figuur	4:	Met	UGM	biedt	Kontron	een	open	standaard	voor	high-end	grafische	verwerking	in	ingebedde	toepassingen	
(zie	ook	E-totaal	nummer	5,	mei	2007,	pagina	32).


