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Konsolideringsbølgen i chipindustrien ruller med uformindsket styrke, hvilket Qualcomms nylige køb af NXP Semiconductor er
det seneste eksempel på. I den forbindelse
er det i øvrigt værd at huske på, at man ikke
skal længere tilbage ind til 2015, før den
overraskende fusion mellem netop NXP og
Freescale – videreført under førstnævntes
navn – stjal de store overskrifter.
Under Qualcomm-paraplyen er der således nu samlet medarbejdere, kompetencer
og produkter, der for kort tid siden lå i tre
selvstændige firmaer med markedsledende
positioner inden for en række forskellige
områder.
Når chipfirmaer går sammen, vil der ofte
være et vist overlap mellem produktlinjerne, hvilket man jo som udgangspunkt
meget naturligt normalt forsøger at nedtone
og i stedet for taler om de oplagte synergieffekter og muligheden for, at ’1+1’ ikke bare
bliver ’2’, men snarere ’2 ½’ eller mere.
Selvom der naturligvis er eksempler på
vellykkede firmaopkøb og -fusioner i chipbranchen, så er der relativt langt mellem
dem, hvor investorerne på den længere
bane reelt set har fået det afkast, som de er
blevet stillet i udsigt ved den begejstrede annoncering, hvor der blev fokuseret på de nye
muligheder fremfor de mere eller mindre
åbenlyse risici, der også ligger, når en eller
flere firmaer vælger at samle aktiviteterne.
Dette billede gælder i høj grad også i forbindelse med Qualcomm’s rekordstore køb
af NXP. Men når det er sagt, så er det åbenlyst, at der kun er meget begrænset overlap
mellem Qualcomm- og NXP-aktiviteterne,
så udgangspunktet er helt klart, at der er
tale om virksomheder med en indiskutabel
særdeles komplementerende produktpor-

tefølje, der nu er gået sammen – med de
udfordringer og muligheder, dét nu giver.
NXP har overordnet stærk position inden for områder som microcontrollere, RFpower, netværksprocesserings-teknologier
og -security med mere og en speciel stærk
position i automotive segment – herunder
også en bred vifte af teknologier og løsninger, der adresserer ADAS-, CMOS-radar
teknologier med mere.
Qualcomm har spillet – og spiller – ikke
mindst en absolut hovedrolle i systemchips,
der har muliggjort hele den mobile revolution, og firmaet besidder world class kompetencer inden for kompleks systemchip (SoC)
integration med afsæt i de absolut mest
avancerede procesteknologier.
Automotive segmentet er samlet set tidens mest vigtige ’driver’ i chipbranchen,
hvor konnektivitet nu er blevet et absolut
centralt omdrejningspunkt, og Qualcomm
fremstår efter integrationen af NXP-aktiviteterne nu som den formentligt mest
komplette og i øvrigt også klart største
leverandør af teknologier og chips, der
adresserer automotive segmentet.
Udgangspunktet er med andre ord særdeles solidt, hvis målet er at erobre en førerposition i hele teknologi-fødekæden, der retter
sig mod automotive-applikationer.
Men tiden må vise, om et på papiret
spændende ’nyt’ firma også formår at forvalte den på alle måder meget komplekse
integrationsproces, som det er at bringe
teknologifirmaer sammen om en fælles
roadmap, som alle forstår og bakker op
omkring – og det gælder vel at mærke både
internt og eksternt.
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Sensorchip måler
både luftfugtighed
og temperatur
ams introducerer en ultrakompakt og højpræcisions
sensor-chip med digitalt interface, der både kan
måle relativ fugtighed og omgivelsestemperatur.
Sensorløsningen åbner mulighed for at forbedre de
performancemæssige egenskaber i en lang række
eksisterende produkttyper, ligesom der er mange nye
anvendelsesmuligheder.
Electronica 2016
I forbindelse med Electronica 2016 i München præsenterede ams en single-chip
sensor, der på en gang kan måle relativ
fugtighed samt omgivelsestemperatur, og
som på en række andre områder adskiller
sig markant fra ’lignende’ combo-sensorløsninger på markedet.
Der et tale om en fuld digital løsning
med on-chip controller og A/D-konverter,
der kan detektere en temperaturmåling
med en præcision på mindst ±0,2°C over
et temperaturområde fra 0°C til 70°C. De
ligeledes digitale målinger af den relative
fugtighed detekteres med en præcision på
±3,5 procent eller bedre. Sensorenheden
leveres fuldt kalibreret, så der kræves med
andre ord ingen trimning i forbindelse med
produktionen af den applikation, hvor sensoren er integreret.
De digitale sensordata overføres via et
I2C interface, hvilket eliminerer behovet for
signalprocessering i host-enhedens applikationsprocessor eller microcontroller, så disse
ikke belastes i forbindelse med processeringen af målingerne.
ENS210 leveres i en molded SMD-pakning, der kun måler 2mm x 2mm x 0,75mm,
og sensoren vil således meget let kunne
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integreres i f.eks. smartphones og wearable
devices – herunder fitness armbånd til
monitorering af forskellige sensorparametre – men den højt integrerede løsning vil
også kunne anvendes i en lang række andre
sammenhænge.
Strømforbruget er kun 40nA i stand-by
mode og 7,1uA i aktiv målemode med samplingsfrekvens på 1 Hz.
- Eksisterende sensorløsninger har typisk
strømforbrug i standby mode, der ligger i
uA-området, så der er på flere måder tale
om en banebrydende løsning, som i både
aktiv og i standby mode trækker så lidt
energi fra batteriet, at sensoren uden problemer vil kunne integreres i håndholdte og
portable applikationer, hvor den kan operere med en fleksibel spændingsforsyning
på mellem 1,71V-3,6V, forklarede Giovanni
de Majo, der er ’Senior Marketing Manager’

Giovanni de Majo fra ams demonstrerer den nye
innovative single-chip sensor til måling af relativ
fugtighed og omgivelsestemperatur i en demoapplikation, der kører på en smartphone. Selve
sensor-chip’en fylder kun 2mm x 2mm x 0,75mm
og er her monteret for enden af en fleksibel ’pcb-forlængelse, som gør det let at teste løsninger i forskellige
sammenhænge.

hos ams, i forbindelse med en præsentation
på Electronica 2016.

Bredt anvendelsespotentiale

Overordnet blokdiagram for ENS210.

I wearable devices kan ENS210’s detekteringer af relativ fugtighed og omgivelsestemperaturer bruges til at forbedre såvel
præcision som pålidelighed af målinger af
fysiske aktiviteter i forbindelse med træning
og løb, som er meget afhængige af de aktuelle miljømæssige konditioner, hvor den
wearable devices anvendes.
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Sensorløsningen kan også bruges til at addere sofistikeret automation af performance-forbedrende features i f.eks. termostater,
trådløse sensorsystemer og opkoblede home
appliances som airconditioning og luftrensningssystemer, køleskabe, tørretumblere,
emhætter samt mikrobølgeovne – hvor en
præcis indikation af den relative luftfugtighed kan give en sikker indikator for, hvornår
maden i mikrobølgeoven er klar. Udendørs
vejrstationer af høj kvalitet er selvfølgelig
også et oplagt anvendelsesområde for ams’
nye højt integrerede digitale sensorløsning.

Starterkit til
SMARC 2.0
congatec annoncerer starterkit til evaluering af både
SMARC 2.0 baserede applikationer samt de nye Intel
Atom low power processorer (Apollo Lake).

Slagkraftige comboløsninger
Giovanni de Majo fremhæver endvidere,
at ENS210 med fordel kan bruges sammen
med ams’s CCS811 eller CCS801 gassensor IC’er, der kan måle flygtige organiske
sammensætninger (VOC’er) i den omgivende luft, så det på den måde er muligt
at realisere en komplet systemløsning til
monitorering af den indendørs luftkvalitet.
I den forbindelse tilbyder ams i øvrigt både
applikationssoftware og udviklingsboards,
der gør det let at integrere miljøsensorerne
i selve slutproduktet.
- Ved at tilbyde temperaturmåling og
måling af relativ fugtighed i en ekstremt
kompakt IC-implementering får en bred
vifte OEM’er inden for specielt konsumer-segmentet mulighed for at tilbyde nye
features samt booste ydelsen af eksisterende
produkter, uden at man samtidig lægger
beslag på pcb ’real-estate’ af betydning, hvilket jo er særdeles vigtigt i de typisk meget
tæt bestykkede boards, som man ser i de
fleste konsumer-produkter, siger Giovanni
de Majo.
Når sensorløsningen integreres sammen
med anden elektronik i specielt tætpakkede
portable elektronikprodukter, kan varmeudviklingen fra elektronikken være med til
at ’forstyrre’ målingerne af både luftfugtighed samt selvfølgelig specielt omgivelsestemperaturen.
- Den problemstilling adresserer vi gennem proprietær sensor-fusion software,
som vi kan tilbyde kunderne. Softwaren
sørger for at kompensere for den type
påvirkninger og sikre, at målinger for den
relative fugtighed og omgivelsestemperatur
i det aktuelle anvendelsesmiljø altid har den
højeste præcision, fremhæver Giovanni de
Majo.
■

Congatec er nu klar med et SMARC 2.0
‘Quick Starter Kit’ til de nye Intel Atom processorer – der også kendes under kodenavnet Apollo Lake. Kittet inkluderer congatec’s
første SMARC 2.0 modul – conga-SA5 – samt
en bred vifte af tilbehør, som udviklerne har
brug for i forbindelse med evaluering af
både den nye SMARC 2.0 modulstandard,
som forventes at gå en stor fremtid i møde
i en lang række forskellige sammenhænge,
samt de nye slagkraftige og featurerige Intel
Atom processorer.
Mange applikationsudviklere, der beskæftiger sig med Industry 4.0 og wireless
IoT-devices, vil bl.a. mindst sætte pris på
optionen med de integrerede interfaces
med standardiserede antenne-konnektorer
på boardet.
Med SMARC 2.0 kan udviklere af højt integrerede IoT og Industry 4.0 applikationer
bevæge sig til et feature- og performancemæssigt nyt niveau i et off-the-shelf modul
med dimensioner som et kreditkort, der er
let at integrere i mange applikationer.
- Starterkittet er en vigtig byggeblok i
vores SMARC økosystem, der gør det let og
hurtigt at evaluere den seneste state-of-theart teknologi, der kan honorere forskellige
IoT konnektivitetskrav, forklarer Martin
Danzer, der er chef for ’product management’ hos congatec.
I starterkittet indgår der et funktionsklar SMARC 2.0 modul med præintegreret
M.2 kommunikationsmodul med op til 33
Mbit/s WLAN 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth
LE samt som option også NFC. Yderligere
konnektivitet er understøttet med dual
Gigabit Ethernet til opbygning af cloudopkoblede applikationer med indbygget
redundans eller til sikre firewall-løsninger,
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conga-SA5 kan betragtes som et highend computermodul, der er optimeret med
højeste ydelse for øje indenfor rammerne
af det, man kan betegne som low-power
klassen af computermoduler.
Modulet er baseret på en kraftfuld quadcore Intel Atom x7-E3950 processor, der
opererer med en klokfrekvens på op til 2.0
GHz og inkluderer Intel Gen 9 grafik med
18 eksekveringsenheder. Med 8 GB LPDDR4
RAM understøtter modulet også den seneste hukommelsesteknologi.
Den dobbelte Gigabit Ethernet implementering inkluderer hardwarebaseret og
dermed specielt hurtig realtime synkronisering, ligesom der er MIPI CSI dobbeltkameraer, USB 3.0 samt hurtig 32 GB eMMC
5.0 flash memory og TPM 2.0 på modulet.
conga-SEVAL evaluation carrierboardet,
der også indgår i starterkittet, inkluderer
en række interfaces – herunder 4x PCIe x1,
1 mini PCIe, 2x USB 3.0, samt 4x USB 2.0 til
generiske udvidelser.
Der er også 2x RJ45 til Gigabit Ethernet,
4x COM, 1x CAN bus og 12x GPIO. Displays
kan forbindes via dobbeltkanals LVDS, eDP,
DP og 2x MIPI DSI. Andre lagringsmedier er
tilgængelige via en SD/MMC sokkel samt 1x
■
SATA 6G.
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NAND Flash til
produkter med
lang levetid
Hong Kong-firmaet
Flexxon har succes med
deres brede palet af
NAND Flash-baserede
hukommelser til industri-,
medico- og automotiveapplikationer, hvor
der stilles helt andre
krav end på konsumermarkedet med hensyn
til specifikationsmæssig
’stabilitet’ og komponenttilgængelighed over en
længere årrække.
Af Lars Kristiansen
Konsumer-branchen er på mange måder
den drivende kraft for komponentindustrien, hvor det høje produktionsvolumen
sikrer, at selv de mest komplekse komponenter fremstillet i de mest avancerede procesnodes følger en aggressiv kostmæssig reduktion gennem hele komponentlevetiden.
Det er imidlertid ikke alene konsumer-industrien – og naturligvis også slutkunderne
– der nyder godt af den udvikling. Også det
brede industrimarked benytter mange af de
samme teknologier og komponenter, der
har deres udspring i konsumer-industrien,
så man på den måde rent teknologisk er
med helt i front og samtidig kan udnytte, at
komponenterne rent kostmæssigt ligger på
et niveau, som ikke ville være muligt, hvis
industrimarkedet mere eller mindre alene
skulle drive markedet.
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Flexxon satser på at udbygge positionen på det europæiske og nordiske marked, hvor firmaet for nyligt har lavet
en samarbejdsaftale med Repretech Nordic. På billedet ses ’general manager’ Camellia Chan (til venstre) samt
Deniece Ooi, der er ansvarlig for ’program management’.

Men som altid er der også et aber dabei,
der i denne sammenhæng består i, at mange
komponenter til konsumer-produkter ofte
har en meget kort produktlevetid på markedet – i nogle tilfælde tælles den endda i
måneder.
Det er et stort problem for mange industri, medico og automotive produkter, der
produceres – og skal kunne serviceres – over
en længere årrække. Det kræver i sagens
natur, at industrikunderne skal have tilgang

til disse komponenter i lang tid – eller i
hvert fald være sikre på, at komponentleverandøren i god tid adviserer om, når
komponenterne er på vej ud af produktion,
så kunderne kan nå at tage sine forbehold
ved f.eks. at købe ind til længere tids forbrug.
Men det sidste er komponentproducenterne ikke specielt gode til at kommunikere
ud til specielt mindre kunder.
...FORTSÆTTES SIDE 8
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Problemstillingen er i høj grad også gældende for NAND Flash hukommelse, der
bruges i stor stil i konsumer-industrien, men
som også er nøglekomponenter i mange
andre applikationssammenhænge, der hver
især rent volumenmæssigt dog ikke fylder
meget i det store billede.
- Omkring 90 procent af det samlede
marked for Flash-hukommelser ligger inden
for pc’er, smartphones og andre konsumer-applikationer. Komponentlevetiderne
for de hukommelser, der adresserer disse
markeder, er imidlertid ofte meget korte,
ligesom der kan være større pris- og allokeringsmæssige forskydninger. Der kan også
løbende forekomme specifikationsmæssige
ændringer i form af den anvendte Flash-die,
controller samt drivere, der ikke nødvendigvis kommunikeres ud, og som måske
heller ikke har den betydning i de typiske

eMMC hukommelser adresserer applikationer, hvor
der er behov for endnu mere kompakte hukommelsesløsninger, end det er mulig med f.eks. microSD.

konsumer-produkter. Det er imidlertid alt
sammen aspekter, som er meget problematiske for de mange kunder i de industrielle
segmenter, der også bruger NAND Flash i
produkterne, forklarer Camellia Chan, der
er ’general manager’ i det Hong Kong-baserede firma Flexxon.
Flexxon har med stor succes specialiseret
sig i Flash-produkter til ’Industrial, Medical
and Automotive (IMA)’ segmenterne, og
firmaet tilbyder Flash-produkter med en
længere garanteret produktlevetid og en
høj grad af specifikationsmæssigt stabilitet,
så IMA-kunderne kan være 100 procent
sikre på, at komponenterne er de ’samme’,
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Selvom det i praksis i øvrigt måske kun
kræver mindre designændringer for at
kunne erstatte en eksisterende komponent
med en ny, så kan ændringerne også betyde,
at produkterne skal igennem nye kostbare
produktcertificeringer med mere.

Flexxon opererer med to grundlæggende optioner: I den såkaldte ‘only fix solution’ er det muligt at opgradere
NAND Flash-die i forbindelse med f.eks. en procesnedskalering hos NAND-producenten. Der er dog ikke behov
for at opdatere hverken hostcontroller eller relaterede drivere.
I den anden option, ’fix BOM’ – som ikke mindst benyttes i medico-applikationer, hvor selv mindre ændringer
kan betinge nye produktcertificeringer – ændres ingen komponenter, og Flexxon garanterer mindst to års tilgængelighed eller længere, hvis kunden på forhånd binder sig.

så der ikke opstår funktionsmæssige eller
godkendelsesmæssige problemer.
- De pålidelighedsmæssige aspekter har
naturligvis også særdeles høj prioritet i
IMA-segment, hvor fejl normalt vil have
langt større konsekvenser, end det er tilfældet i konsumer-produkter, og risikoen for
fejl vil jo alt andet lige være større, jo længere
et produkt er i drift, påpeger Camellia Chan.
Flexxon’s Flash-baserede produktprogram
omfatter bl.a. solid-state drev, USB-nøgler,
hukommelseskort samt eMMC-løsninger,
der alle kommer med garanteret årligt levetid på markedet. Firmaet har tæt samarbejde
med en række af de førende Flash-producenter om levering af de Flash-dies, der indgår i Flexxon’s forskellige produktfamilier.

To grundlæggende
support-koncepter
Helt overordnet kan NAND Flash hukommelserne deles ind i fire basale teknologier:
SLC (Single-Level-Cell) og MLC (Multi-Level-Cell) baserede hukommelser, der er de
dominerende på markedet, samt i de senere
år også de såkaldte pSLC (pseudo SLC) og
TLC (Tripple-Level-Cell) hukommelser.
SLC-produkterne udmærker sig med en
typisk noget længere produktlivscycle på
tre-fem år og relativ stabil koststruktur,
mens MLC’ernes livscyclus i bedste fald er
to år, ligesom der kan være udsving i såvel
pris som leveringsforhold.
- De MLC-baserede hukommelser spiller
imidlertid en meget stor rolle i det industri-

elle segment, fordi de kan leveres i versioner
med større kapacitet i sammenligning med
SLC’er, og samtidig er koststrukturen langt
mere gunstig, da f.eks. en MLC Flash på
8GB kun koster i omegnen af en femtedel
af SLC med tilsvarende hukommelses-densitet, forklarer Camellia Chan.
Flexxon adresserer de korte produktlevetider på specielt MLC’er med to produkt-optioner, som kunderne efter krav og behov
kan vælge.
I forbindelse med den såkaldte only fix
solution kan Flexxon løbende erstatte den
oprindelige NAND Flash die med en nyere
variant, der er blevet tilgængelig i forbindelse med en procesnedskalering hos
NAND-leverandørerne, hvilket åbner mulighed for højere kapacitet og/eller lavere
kostpris. Det vigtige i den forbindelse er,
at Flexxon sikrer, at det ikke er nødvendigt
at opdatere hverken hostcontroller eller
drivere, så versionen med den nye Flash-die
vil fungere i applikationen helt på samme
måde som den oprindelige.
I forbindelse med den anden option kaldet fixed BOM, som ikke mindst efterspørges
af kunder i medico-segmentet, garanterer
Flexxon, at der hele tiden anvendes den
samme Flash-die, og at løsningen vil kunne
leveres i mindst to år frem i tiden.
- Men vi kan udvide levetiden for vores
’fixed BOM’ Flash løsninger til tre til fem
år. Men det kræver, at vore kunder giver
os præcise forecast for deres behov på den
...FORTSÆTTES SIDE 10
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Værktøjer afdækker
pålideligheden
Der bruges microSD/SD kort i stadig flere
embedded produkter, men da der typisk
er tale om applikationer, hvor fejl har
større betydning, end det er tilfældet i
konsumer-applikationer, er det vigtigt, at
udviklerne har et præcist billede af den
pålidelighedsmæssige levetid for det Flash
kort, som man ønsker at anvende i den
aktuelle applikation.
Et typisk MLC baseret Flash kort er specificeret til 3000 programmerings/slette
cycles, pSLC rangerer i området fra 20.000

Til at understøtte det optimale produktvalg, har
Flexxon udviklet S.M.A.R.T, der er et pc-baseret
monitoreringsværktøj, der kan give alle relevante
informationsparametre om ’helbredstilstanden’ af et
microSD/SD, som man enten allerede bruger eller
påtænker at bruge i en given applikation.
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PC / Smart Phone/
Consumer Market

90% Cost factor
from NAND Chip

IMA Market

60-70% Cost factor
from NAND Chip
100%

længere bane, så vi kan opretholde en buffer
af NAND-dies, og dermed garantere tilgang
til komponenterne i et udvidet tidsrum,
fremhæver Camellia Chan.
Hun understreger, at Flexxon kan supporterer ’high-mix, low volumen’ produktioner
med en særdeles gunstig koststruktur.
- Det hænger sammen med, at vi f.eks. har
mange medico-kunder, som efterspørger
Fixed BOM løsninger, der benytter samme
NAND Flash-kredse, hvilket betyder, at vi
kan opretholde en lav kostpris, selvom de
enkelte kunder hver især ikke aftager et
stort volumen. Samtidig kan vi levere i densiteter, som der ikke længere er andre, der
tilbyder, men som der stadig er efterspørgsel
efter. Det gælder f.eks. MLC-baserede SD
eller microSD hukommelser med lave kapaciteter på 1GB og 2GB, siger Camellia Chan.

30-40% Cost factor
from Controller/
Solutions

10 % Cost factor from
Controller/ Solutions
Competitiveness
Above 512GB

Competitiveness
Below 256GB

Til venstre ses den overordnede koststruktur for NAND Flash hukommelserne, der adresserer pc, smartphone
og andre konsumer-produkter, mens koststrukturen for NAND Flash kredse til industri, medico og automotive
applikationer er illustreret til højre.

til 60,000, mens SLC er rated til omkring
100.000 cycles.
Med udgangspunkt i MLC-implementeringerne er merudgiften ved pSLC-hukommelsen to-til-tre gange, og som allerede
nævnt fire-til-fem gange for SLC-implementeringen.
Det gælder naturligvis om at vælge den
pålideligheds- og kostmæssige mest optimale løsning, så produktet hverken bliver
over-engineered eller det modsatte, som
selvfølgelig er værre, fordi det kan give
anledning til kostbare produktfejl i marken.
Til at understøtte det optimale produktvalg har Flexxon udviklet S.M.A.R.T,
der er et pc-baseret monitoreringsværktøj,
der kan give alle relevante informationer
om ’helbredstilstanden’ af et microSD/SD
kort, som man enten allerede bruger eller
påtænker at bruge i en given applikation.
Værktøjet kan bruges på en række forskellige måder: Hvis man f.eks. er usikker på,
hvor længe et microSD/SD kort på pålidelig
vis kan køre i applikationen, kan man som
udgangspunkt gennemføre en analyse med
et ’worst case’ pattern i f.eks. en uge eller to.
Herefter kobles microSD/SD kortet via en
standard adaptor op til den pc, som kører

S.M.A.R.T-programmet, hvorefter alle informationer – herunder estimeret resterende
levetid og mange andre nøgleparametre
– vises på en overskuelig og lettilgængelig
måde på skærmen.
- Med afsæt i disse informationer vil designeren være meget bedre positioneret til at
optimere kostpris og pålidelighed og vælge
den mest passende Flash-teknologi – det
være sig MLC, pSLS eller SLC – samt den optimale hukommelsesdensitet. Her skal man
huske på, at jo større Flash-hukommelse,
der benyttes, jo længere vil levetiden også
være, så Flash-størrelsen er også en parameter, som kan bruges til at øge levetiden,
forklarer Camellia Chan.

eMMC i embedded systemer
I mange embedded systemer i IMA-segmenterne ser man samme fokus på produkt-miniaturisering som i konsumer-segmentet,
og derfor er der behov for en hukommelses-formfaktorer, der er endnu mindre end
et microSD kort.
Det adresserer Flexxon med en serie af
eMMC hukommelser, der med hensyn til
garanteret livscyclus og teknisk support
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netop tilbyder den ’stabilitet’, som efterspørges i disse markeder.
eMMC dækker overordnet over en embedded hukommelsesløsning, der kombinerer en NAND Flash hukommelse, en embedded MMC (MultiMediaCard) controller
samt avanceret firmware i en kompakt
BGA-pakning (fra 100 til 169 balls) Der er
tale om en højt integreret, robust og kosteffektiv embedded NAND Flash løsning
med høj kapacitet. eMMC produkterne er
kompatible med JEDEC eMMC v4.5 og v5.0
interface- og protokolstandarderne.

ronik2
shop | www.rut
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m
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eB2B

4.com

Fordele ved eMMC
I diskrete NAND Flash hukommelser bliver data skrevet og læst direkte til fysiske
lokationer i hukommelsen. Det er op til
selve hostsystemet at håndtere disse data
på fysiske lokationer og rette bitfejl, når data
læses fra NAND Flash enhed.
Designerne må således implementere den
nødvendige ECC (Error Correcting Code)
‘engine’ og data management algoritmer,
hvilket selvfølgelig belaster host-hardwaren
og gør softwaredesign og validering mere
kompleks.
Samtidig kan det være nødvendigt at
revidere et design, hver gang en NAND
Flash komponent erstattes med en nyere
komponent eller Flash kreds fra en anden
leverandør.
Disse problemer er elimineret i en eMMC,
som i princippet fungerer som en blok-lagringsenhed, der interagerer med hostsystemet gennem en abstrakt interfaceprotokol
– svarende til det man ser i SSD.
Hostsystemet skriver og læser simpelthen
data til og fra logiske blokadresser (LBA’er),
uden at der er behov for at skulle forudse,
hvordan data lagres og håndteres i NAND
Flash hukommelsen.
MMC controllerhardware og firmwaren
tager sig af al fejlkorrektion og data management funktioner internt, uden at hostsystemet skal indblandes. Og da eMMC
interfacet og protokollen, der er standardiseret af jEDEC, opererer uafhængigt af den
underlæggende NAND Flash hukommelsesteknologi og konfiguration, kan man på
den måde sikre sig, at der er kompabilitet
og interoperatibilitet mellem forskellige leverandører af eMMC produkter.

Electronics
High-Tech Components
for Your Innovations

Worldwide

As a leading distributor of electronic components we are able to offer you a
wide portfolio of products, expert technical support for product development
and design-in, individual logistics and supply chain management solutions as
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PRODUCTS OF THE MONTH

Kit simpliﬁes TFT display implementation
Renesas Electronics Europe has announced an innovative solution kit including promotional board that enables system designers to quickly implement a thin
ﬁlm transistor (TFT)-based human-machine interface (HMI) at lower BOM cost.
The RX71M revelation kit is based on
Renesas’ scalable 32-bit RX71M Group
of microcontrollers (MCUs), which provides up to 4-megabyte (MB) on-chip ﬂash
memory, 552-kilobyte (KB) on-chip RAM
and a high performance of 240 megahertz (MHz). The kit also comes with a
‘Get Started’ book and a hands-on guide
to create graphical user interfaces.
There is an increasing demand for
graphical TFT displays. However, they
usually involve the use of a graphics
controller, which can be both time-consuming and expensive to implement.
Renesas’ new RX71M revelation kit is a cost-effective solution kit that enables system designers to create cost-effective
and efﬁcient TFT control using the embedded RAM of the
RX71M – and no external memory modules. As that there is

no requirement for external memory to
serve as a video buffer, the revelation kit
signiﬁcantly simpliﬁes the design process and reduces the system BOM cost.
The revelation kit includes the
RX71M MCU based on 40 nn technology, delivers outstanding performance
of 4.35 CoreMark/MHz at a central
processing unit (CPU) frequency of 240
MHz which makes the MCU suitable for
use in a variety of applications requiring
high performance.
The performance of the RX71M and
embedded 552 kB RAM supports quarter video graphics array (QVGA) resolution for the TFT (320 x 240) with up
to 16-bit colours per pixel. The CPU of
the RX71M only requires about 5 percent power to display an image, leaving
plenty of resources for other application
functions, such as connectivity. The TFT control concept is
documented in detail and can be downloaded.
Toshiba Electronics Europe - Tel: +49 (0) 211 5296 0

Sigfox transceiver and kits
Microchip announces the industry’s
ﬁrst FCC-certiﬁed, fully integrated RF
transceiver and kits for developing IoT
solutions for use on the Sigfox network.
Powered by Microchip’s highly integrated ATA8520E, a low-power RF
transceiver with an integrated AVR
microcontroller, the new kits contain
the ﬁrst FCC-certiﬁed board that allows developers to easily connect to
Sigfox’s long-range, two-way global IoT network resulting
in a low-cost, low-power device-to-cloud connectivity solution.
This is ideal for IoT applications, ranging from logistics,
to agriculture, smart cities and other machine-to-machine
(M2M) sectors. The ATA8520E is also the ﬁrst fully Sigfox-certiﬁed chip suitable for both North America and Europe.
The solution is available in two versions. Customers can
either purchase Microchip’s Sigfox-certiﬁed ATA8520-EK
as a standalone kit, designed primarily to test the technology, or as a kit combined with an Xplained PRO board for
system-design purposes. Both are dedicated for Sigfox’s IoT
network in the licence-free ISM bands. The solutions come
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complete with the Sigfox library,
modulation, ID and PAC code, and a
security key enabling IoT developers
to quickly get their design to market.
Currently operating in 24 countries
and registering over 8 million devices
in its network, Sigfox is on its way to
establishing one global, seamless network that provides simple, ubiquitous, energy-efﬁcient connectivity for
billions of devices that periodically
will send small quantities of data over long distances.
Sigfox and Microchip are partnering to drive down IoT
device costs, operational costs and power consumption, ultimately resulting in substantially longer battery life compared
to traditional cellular, Bluetooth or Wi-Fi connectivity.
The ATA8520x family features the industry’s highest
performance, lowest power sub-GHz System-on-Chip (SoC)
transceiver designed to maximise range and battery life for
power-sensitive wireless systems.
There are currently four types of development kits available today for both US and European networks.
www.atmel.com/products/wireless/sigfox
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congatec presents its ﬁrst SMARC 2.0 module
congatec has announced its ﬁrst
credit card sized modules for the
new SMARC 2.0 speciﬁcation.
They are based on the brand new
14nm Intel Atom, Celeron and
Pentium processors (code name
Apollo Lake).
The new conga-SA5 Computer-on-Modules not only set new
standards in terms of low-power
processor performance, but also
impress with pre-integrated on
board wireless interfaces for IoT connectivity. This is unique
for Computer-on-Modules. Also unique is the improved and
particularly rich feature set of the new SMARC 2.0 speciﬁcation, which offers major advancements in technology and
performance so that SMARC 2.0 will soon replace previous
SMARC 1.1 designs.
Developers and OEMs beneﬁt from a completely new module standard with more pre-integrated functionalities making
carrier board design considerably easier and more efﬁcient.
congatec’s new conga-SA5 SMARC 2.0 modules come with
the Intel Atom processors x5-E3930, x5-E3940 and x7-E3950
for the extended temperature range -40° C to +85° C, or

with the Intel Celeron N3350 or
quad-core Intel Pentium N4200
processors. All variants integrate
latest Intel Gen 9 graphics for
up to three high resolution 4k
displays. The modules provide
up to 8 GB high bandwidth LPDDR4 RAM with up to 2400 MT/s.
Via the standardized M.2 1216
interface, wireless IoT connectivity becomes an optional standard
feature of congatecs new SMARC
2.0 module. According to the application demands, soldered
down connectivity modules with fast 2.4 GHz and 5 GHz dual
band WLAN 802.11 b/g/n/ac plus Bluetooth Low Energy
(BLE) as well as additional NFC functionality can be integrated on the module. The new SMARC 2.0 modules further offer
2x Gigabit Ethernet with hardware-based real-time support via
Precision Time Protocol (PTP).
For a simpliﬁed entry into the SMARC 2.0 world, congatec
also offers a quick starter kit as well as a comprehensive range
of accessories.
www.congatec.com/en/products/smarc/conga-sa5.html

Wearable health and ﬁtness platform
Designers of health, wellness,
and high-end ﬁtness applications can quickly and easily validate next-generation
solutions with the ultra-small
(25.4mm x 30.5mm) so called
hSensor Platform from Maxim Integrated Products.
Creating a custom board
with sensors can be complex,
as designers must ﬁrst build
custom hardware and ﬁrmware to validate their concepts
and then build prototypes before starting any ﬁeld trials. From there, they generally spend
a signiﬁcant amount of time evaluating sensors and existing
solutions.
Maxim’s hSensor Platform eliminates the extra 3-6
months it typically takes to develop a prototype by bringing
all the hardware building blocks together on one PCB, as
well as having readily-accessible hardware functionality with
the ARM mbed hardware development kit (HDK).
The hSensor Platform, offered as the MAXREFDES100#
reference design, includes an hSensor board, complete
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ﬁrmware with drivers, a debugger
board, and a graphical user interface (GUI). With access to ﬁrmware
source code on Maxim’s website,
the platform allows designers to
load algorithms for different use
cases and adapt to their speciﬁc
applications. Customers can download the ﬁrmware to optimize designs, enable faster evaluations, and
signiﬁcantly reduce time to market.
The hSensor Platform is the
only complete development platform available today and is ideal
for health, wellness, and high-end ﬁtness applications such
as chest straps, ECG patches, wrist-worn devices, thermometers, disposable temperature patches, blood oxygen measurement, smart weigh scales, and bio authentication. For
example, one can design a wearable patch to continuously
record ECG on a single CR2032 battery for twice as long
compared to today’s existing solutions—a power savings of
more than 50%.
http://bit.ly/Maxim_hSensor_Platform
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LARA-R3121 modulet er integreret i en 24 x 26 mm
LARA LGA formfaktor, som gør det let at integrere
modulet i selve IoT-applikationen. Den standardiserede pakning sikrer, at modulet let kan
monteres på et board med brug af automatisk montageudstyr.

LTE- og GNSSmodul dedikeret
til IoT/M2M
u-blox lancerer kommunikationsmodul
baseret på egenudviklet LTE modem- og
GNSS-teknologi, der er optimeret til de krav,
som stilles i IoT- og M2M-applikationer.
I forbindelse med Electronica 2016 introducerede schweiziske u-blox et nyt kommunikationsmodul, LARA-R3121, der inkluderer
et single-mode LTE Category 1 modem
samt en GNSS (Global Navigation Satellite
System) engine, der er specieldesignet til
brug i IoT- og M2M-devices.
Det er ikke mindst bemærkelsesværdigt,
at såvel LTE modem, GNSS som modulteknologi er udviklet in-house hos u-blox,
der således har fuld kontrol over alle de
anvendte teknologier og processer.
Der er tale om et meget alsidigt og fleksibelt modul, der er velegnet til IoT-applikationer som smart meters, opkoblede healthog patient-monitoreringssystemer, smarte
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bygninger, sikkerhed og videoovervågning,
smarte betalings- og POS-systemer samt
wearable devices som bl.a. aktion-kameraer.
- De fleste IoT-moduler, der findes på
markedet, benytter LTE modemteknologi,
som er udviklet af chipproducenter, som primært fokuserer på smartphone markedet.
Disse implementeringer er imidlertid ikke
altid de bedste løsninger i IoT-applikationer,
da de meget naturligt primært adresserer
kravene fra tier-1 smartphone producenterne. Samtidig kan det være problematisk,
at de typisk har en med kort levetid på
markedet, forklarer Andreas Thiel, der er
medstifter af u-blox og ansvarlig for ’Cellular
Products & IC Design’ i firmaet.

- LARA-R3121 adskiller sig ved at inkludere features og kvalifikationer, der er
målrettet til de industrielle markeder. Det
er markedets første cellulare modul, der
inkluderer et LTE Cat 1 modem og GNSS
teknologi, hvor alt modulhardware og software er udviklet af én leverandør, og med
vores fokus på IoT- og M2M-markederne
kan man sige, at vi som udgangspunkt har
haft en IoT first tilgang til hele siliciumdesignprocessen.

Baseret på software-defineret
modem-arkitektur
LARA-R3121 modulet er integreret i en 24 x
26 mm LARA LGA formfaktor, som gør det
let at integrere modulet i selve IoT-applikationen. Den standardiserede pakning sikrer
endvidere, at modulet let kan monteres på
et board med brug af automatisk montageudstyr, og det er i øvrigt pin-kompatibelt
med den eksisterende u-blox LARA-R2 serie,
der understøtter multimode LTE Cat 1 med
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2G/3G ’fallback’, når der ikke et tilgængeligt
LTE-netværk.
- Det nye modul repræsenterer en milepæl i u-blox’s længere rækkende strategi om
at udvikle moduler, der er baseret på vores
internt udviklede og fleksible softwaredefinerede modemarkitekturer, der specielt
sigter mod IoT- og M2M-applikationer, siger
Andreas Thiel.

In-house udvikling
gavner kunderne
Da u-blox selv har udviklet de grundlæggende modem-, positionerings- og modulkomponenter, der indgår i LARA-R3121,
har firmaet haft fuld frihed til at inkludere
nye innovative features, der bl.a. er med til
at sikre den højeste ’end-to-end’ sikkerhed,
ligesom der er kontrol over produktkvaliteten, og u-blox er naturligvis i stand til at
tilbyde kunderne en dyb teknisk support.
Samtidig er det muligt at give en vigtig
sikkerhed for, at produkterne er tilgængelige
i en længere årrække, hvilket er essentielt

- LARA-R3121 adskiller sig ved at inkludere features
og kvalifikationer, der er målrettet til de industrielle
markeder. Det er markedets første cellulare modul,
der inkluderer et LTE Cat 1 modem og GNSS teknologi, hvor alt modulhardware og software er udviklet
af én leverandør, fremhæver Andreas Theil.

for mange kunder i IoT- og M2M-segmenterne. En tilsvarende garanti er ofte ikke
muligt at give i modul-løsninger, der er baseret på teknologier udviklet af tredjepartsleverandører.
LARA-R3121 understøtter FOTA (Firmware Over The Air), så det er muligt at

tilbyde kunderne ‘over the air’ firmwareopdateringer. Modulet inkluderer også vigtige sikkerhedsfeatures som sikker boot,
sikre transportlag, sikker godkendelse samt
sikre interfaces og API’er.
Som andre af u-blox’s cellulare moduler
er det baseret på en ‘nested’ arkitektur, som
tillader let migration og en fremtidssikker
mekanisk skalerbarhed på tværs af forskellige cellulare teknologier.
Der er som nævnt tale om et single mode,
’LTE-only’ modul, og LARA-R3121 udnytter
således den kendsgerning, at LTE-netværk
efterhånden er universelt tilgængelig, så der
i modsætning til tidligere ikke i samme grad
er behov for features til 3G eller 2G ‘fallback’.
Det betyder, at der kan fjernes en række
komponenter, hvilket samtidig er med til
at reducere kostprisen og effektforbruget.
LARA-R3121 understøtter LTE Cat 1 datahastigheder på 10 Mbit/s downstream og 5
Mbit/s, hvilket er tilstrækkelig til at opretholde en videostreaming i en god kvalitet,
fremhæver u-blox.
■
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FPGA-baseret
motorkontrol
med EtherCAT
Microsemi’s SmartFusion2 SoC FPGA, der kombinerer
en FPGA-fabric med en ARM Cortex M3 processorkerne,
repræsenterer en ideel platform til implementering
af højeffektive multiaksede motorkontrol-løsninger
med deterministiske kontrolsløjfer og support af f.eks.
EtherCAT.
Af Ted Marena og Apurva Jain, Microsemi

De forskellige typer
af motorer

Det industrielle marked stiller krav om
stadig hurtigere og endnu mere højtydende
industrielle drevsystemer, og i den forbindelse mødes udviklerne med to primære
udfordringer:
For det første skal systemerne kunne
processere komplekse kontrolalgoritmer på
en pålidelig og deterministisk måde. Den
anden udfordring ligger i at eksekvere disse
algoritmer og facilitere realtime kommunikation ved brug af industrielle kommunikationsprotokoller.
Industrielle drevsystemer består overordnet af et kontrol- og et automationssystem,
hvor der også er integreret en kommunikationsnetværks ‘komponent’. I de enkelte
drev kan indgå en eller adskillige controllere, der håndterer motorkontrol og kommunikationsalgoritmerne.
Automationssystemer kan være opbygget af individuelle eller en kombination
af BLDC motor, stepmotorer eller induktionsmotorer. Hver motortype anvendes i
forskellige applikationssammenhænge og
stiller forskellige krav til de tilgængelige
beregningsmæssige resurser.
Men fællesnævner for alle er selvfølgelig
et ønske om at implementere den mest effektive motorkontrol-arkitektur og realtime
kommunikationsprotokol.

De børsteløse DC motorer (BLDC’er) er forsynet med en permanent magnet, og der
bruges ikke børster i forbindelse med kommutationen. Der anvendes elektriske switche til at kontrollere størrelse og retning af
strømmen, der løber i motorviklingerne. For
at kunne realisere dette på en kontrolleret
måde kræves der en rotorhastigheds- og
feedback-mekanisme samt en elektronisk
controller.
Stepmotoren er også børsteløs og bevæger
sig, som navnet indikerer, i diskrette step
(trin). Stepmotoren deler den komplette rotation i individuelle trin af samme størrelse
ved præcist at konvertere inputpulser til
inkrementelle steppositioner. Motorpositionen kan startes og stoppes ved et hvilket
som helst trin uden feedback-sensor, hvis
den er korrekt dimensioneret med hensyn
til moment- og hastighedskravene.
Induktionsmotorer er AC motorer, hvor
den elektriske strøm, der kræves for at producere et moment, genereres ved hjælp af
elektromagnetisk induktion af et magnetisk
felt i stator-viklingerne. Momentet vil tvinge
motoren til at bevæge sig i retningen af
et roterende magnetisk flux. Motoren kan
således kontrolleres ved at variere inputspændingen, som bestemmer styrken af det
magnetiske felt.
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Det vil selvfølgelig være den aktuelle
applikation, der vil være afgørende for,
hvilken type motor, der er den optimale, og
det samme gælder valg af controllertyper og
kommunikationsfaciliteter.
En microcontroller baseret systemchip
(SoC) FPGA som Microsemi’s SmartFusion2
SoC FPGA, der kombinerer en FPGA-fabric
med en ARM Cortex M3 processorkerne,
repræsenterer en ideel platform til implementering af højeffektive multiaksede
motorkontrol-løsninger med deterministisk
kontrolsløjfer, ligesom det er let at understøtte forskellige kommunikationsprotokoller.

FPGA’en kan styre
adskillige motorer
I industrielle applikationer bruges der traditionelt microcontrollere og digitale signalprocessorer til at afvikle de komplekse
algoritmer, der kræves i forbindelse med
motorkontrol. Men microcontrollere har
deres begrænsninger, når de benyttes i motorkontrol-løsninger.
Microcontrollere og microprocessorer tillader en bred vifte af interrupts, men selvom
det i nogle arkitekturer er muligt at maskere
interrupts, er der begrænsninger.
Nogle umaskerede interrupts er kritiske,
har høj prioritet, og der er en fortrinsret
tilknyttet til dem. Sådanne interrupts vil
give anledning til afbrydelser i eksekveringen af motorkontrol-algoritmerne, indtil
eksekveringen af interrupt servicerutinen
(ISR) er afsluttet.
Tidslængden og prioriteten af ISR’er kan
variere kraftigt, og der er ikke nogle faste
grænseværdier, hvilket betyder, at eksekveringen af motorkontrol-sløjfen ikke er
deterministisk.
Det FPGA-baserede implementering har
ikke samme ydelsesmæssige begrænsninger
og opererer dermed fuld deterministiske
inden for faste grænser.
Hvis der samtidig adopteres Time Division Multiplexing (TDM) til multiaksede
controlere, så opererer hver motor med
den samme tidslots-længde og dermed deterministiske.
Den parallelle eksekverings-kapabilitet
i en FPGA gør den overlegen i forhold til
processor/microcontroller i applikationer,
hvor der stilles krav om intensiv dataprocessering.
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Figur 1. Overordnet koncept for en motorkontrol-løsning baseret på EtherCAT.

En microcontroller er ydelsesmæssigt
kraftigt begrænset, hvis algoritme-eksekveringstiden eller switchingfrekvensen forøges
til flere hundrede kHz. På samme måde er
effektiviteten af microcontrollere reduceret
i forbindelse med styring af adskillige motorer eller forskellige typer af motorer.
Hvis man med processorer, microcontrollere og DSP’ere skal kontrollere adskillige
motorer med én kontrolsløjfe, må man reducere switching-frekvensen eller opdatere
PWM efter multiple switching. Det giver
imidlertid ikke den bedste motorydelse med
hensyn til moment-ripple med mere.
Den parallelle beregningskapabilitet i
FPGA åbner derimod mulighed for højfrekvens-styring af adskillige motorer uden at
gå på kompromis med hverken ydelse eller
performance. En løsning, der er baseret på
en microcontroller eller en DSP, kan ikke på
enkel vis udvides til at understøtte mere end
én multiakset motorkontrol.
Kontrolaspektet i motorkontrol-algoritmen kan klassificeres i to dele: De tidskritiske og dem, som kan samples med lavere
hastigheder.
De tidskritiske aspekter som feltorienteret kontrol, hastighedskontrol, strømkontrol, hastighedsestimering, positionsestimering og PWM generator skal eksekveres ved
en meget høj sampling-hastighed, hvilket
FPGA’en er særdeles velegnet til.
Proceskontrol, hastigheds ’profiling’ og
low-speed
kommunikationsprotokoller
som f.eks. CANbus, der kan eksekveres ved
lavere samplingshastigheder, håndteres af
den indbyggede Cortex-M3 processor.

migrerer mod hurtigere kommunikation i
en netværksbaseret løsning som alternativ
til ’punkt-til-punkt’ kommunikation.
Højhastigheds kommunikation kræver
support af højere båndbredde, hvilket i
øvrigt også er en anden begrænsning ved
microcontrollere og DSP’er. I Ethernet bliver
små datapakker flyttet, når der kommer en
forespørgsel fra en master eller en slave,
hvilket giver et stort båndbreddetab. Den
type payload- og båndbredde-begrænsninger kan imidlertid håndteres ved brug af en
mere fleksibel og synkroniseret protokol.
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) er en optimeret Ethernet
netværksprotokol, hvis operative princip
kan betegnes som ‘processing on the fly’. Et
datatelegram sendes i en ring-chain topologi
fra master til slave-devices.
Dette datatog er ikke destineret til en
bestemt node, men transmitteres til den
adresserede node, mens den bevæger sig
frem. Reelt set er der tale om et enkelt
datatog, der passerer forbi hver node, og
transmittere data til den tiltænkte node og
opsamler data fra slaven, som sendes tilbage
til master-noden.
EtherCAT opererer i en full-duplex arkitektur, hvilket vil sige, at afsendelse og
modtagelse foregår i separate linjer, og på
den måde sikrer EtherCAT den maksimale
båndbreddeudnyttelse.

EtherCAT i motorstyring
Grundlæggende
EtherCAT overblik
Højhastigheds kommunikation er imidlertid blevet en kritisk ‘komponent’ i industrielle drevsystemer, og industrielle netværk

EtherCAT er velegnet til en bred vifte
af industri- og kommunikationsmarkeder
– herunder i fabriksautomationsapplikationer som PLC’er, motordrev og motiondrevkontrol, sikkerheds input/output (IO)

NYHEDSMAGASINET ELEKTRONIK & DATA - Nr. 12 - 2016

moduler samt andre sammenhænge, hvor
EtherCAT’s højhastighedsegenskaber kan
udnyttes.
Firmaet Trinamic kan tilbyde en EtherCAT løsning, der inkluderer en ’plug fest’
testet EtherCAT IP (Intellectual Property)
og chipløsning baseret på SmartFusion2
SoC FPGA’en.
Der er tale om den første EtherCAT slave
controller IC, der inkluderer PWM og step/
dir I/O periferienheder, som ikke kræver
routing firmwaren i en applikationsprocessor, hvilket eliminerer forsinkelse (latency) i
applikationer, der stiller krav om realtimerespons.
IC’en understøtter et stand-alone mode,
der tillader direkte mapping af integrerede
periferienheder til busregistre, mens en
ekstern microcontroller parallelt kan udføre
højere lags protokoloperationer.
For at sikre en bred interoperatibilitet, så
er IC kommunikations-hardwaren blevet
verificeret som 100 procent kompatibel med
eksisterende Beckhoff EtherCAT slavecontroller igennem ekstensive interoperatibilitets-tests.
Overordnet kan man konkludere, at man
ved at kombinere en FPGA-fabric og en ARM
Cortex-M3 processor kan opbygge den mest
effektive motorkontrol-arkitektur, som i én
device kan indeholde både motorkontrolog kommunikations-blokke.
Microsemi’s SmartFusion2 løsning adresserer således to primære centrale aspekter:
Pålidelig og deterministisk processering
af komplekse motorkontrol-algoritmer i
kombination med tilgang til et effektivt
industrielt kommunikationsnetværk via en
EtherCAT-baseret motorkontrolløsning.
■
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Effektelektronik
trækker folk

Intel Joule
IoT-platform
RS Components kan nu levere de meget omtalte Intel
Joule moduler og udviklingskit til brug i IoT-løsninger.
RS Components kan nu levere Intel Jouleplatformen, som består af højtydende compute-moduler og tilhørende udviklingskits,
der sigter mod udviklere og ’makers’ med
flere, som arbejder på innovative applikationer drevet af IoT (Internet of Things).
Den alsidige Intel Joule-platform er ideel
til en lang række potentielle anvendelser
inden for computervision, robotter, droner,
industriel IoT, virtual reality, mikroservere
og andre løsninger, hvor der kræves tilgang
til avanceret ’edge’ computing-hardware –
det kan f.eks. være i industrielle sikkerhedsbriller med augmented reality, sociale robotter og forskellige applikationsspecifikke,
skræddersyede boards.
Intel Joule-platformen er baseret på et
avanceret compute-SOM (System On Module) med Intel HD-grafik, der kan håndtere
4K-videooptagelse og -visning, og inkluderer en stor hukommelse i en meget lille
laveffekt-kapsling.
Platformen understøttes af et omfattende
software- og hardware-økosystem, der omfatter et udvalg af operativsystemer og køreklare biblioteker samt sensorer med mere,
så vejen til prototyper og videre til egentlig
produktion er kort.

To konfigurationer
Intel Joule-platformen kan leveres i to
compute-modulkonfigurationer, som understøttes af hver deres udviklingskits. Intel
Joule 550x compute-modulet har en 64-bit
1.5 GHz quad-core Intel Atom-processor,
T5500, plus 3 GB LPDDR4 RAM og 8 GB
eMMC-hukommelse.
Intel Joule 570x compute-modulet har
højere ydeevne med en 64-bit 1,7 GHz
quad-core Intel Atom-processor, T5700,
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med Intel Burst-teknologi, der muliggør
afvikling ved 2,4 GHz plus 4 GB LPDDR4
RAM og 16 GB eMMC-hukommelse.
Udviklingskittene omfatter et udvidelseskort, micro-SD-kort, to Wi-Fi antenner
samt kølelegeme og befæstelseselement i
tillæg til Intel Joule 550x eller 570x compute-modulet.
Begge compute-moduler har en lang
række fysiske højhastighedsinterfaces,
herunder USB 3.0, flere GPIO’er, I2C og
UART. De inkluderer også Wi-Fi (dual-band
MIMO) og Bluetooth 4.1 til udvidet rækkevidde og båndbredde.
Platformen indeholder endvidere support for Intel Realsense kamerateknologien,
som gør det muligt for udviklere at bygge
enheder, der kan bruges i systemer, der
kræver avanceret computervision.
Software-økosystemet, der understøtter
Intel Joule-modulet, kører et open-source
Reference Linux OS, som er specifikt designet med sikkerhedsfunktioner, der kræves af IoT-applikationer. Blandt det øvrige
add-ons kan nævnes Ubuntu/Ubuntu Core
(Snappy) eller Microsoft Windows 10 IoT
Core med yderligere brugsklare biblioteker
og periferi-enheder, der kan hjælpe med at
fremskynde udviklingsprocessen.
■

Målet for forskningscentret CORPE (Center
for Pålidelig Effektelektronik) på Aalborg
Universitet er at fremskynde overgangen til
mere vedvarende energi ved at udvikle billige og pålidelige effektelektronik-løsninger.
En af kongstankerne er at se på produkters
samlede levetid, så man ikke som udgangspunkt ’overdesigner’ produkter i forhold til
den reelt krævede levetid.
Centrets resultater er skabt på basis af
en 90 mio. kr. stor investering fra Innovationsfonden, Det Obelske Familiefond og de
deltagende virksomheder. Nøglepersoner
fra virksomheder i Japan, Kina, Tyskland,
Italien og Sverige var med, da CORPE for
nyligt præsenterede de første fem års resultater samt fremtidige samarbejdsmuligheder på Aalborg Universitet.
- Tilstrømningen af internationale virksomheder er et udmærket mål for, hvor
godt vi har klaret os, og hvor anerkendte vi
er blevet. Der er også flere og flere danske
virksomheder, som vil samarbejde med os.
De kommer, fordi her både er interessante
folk at snakke med og gode testfaciliteter.
Begge dele er relevant for deres produkter
og konkurrenceevne, fortæller forskningscentrets leder, professor Frede Blaabjerg fra
Institut for Energiteknik.
En af centrets vellykkede modeller for
industrisamarbejde er netop udveksling af
folk, så virksomhedernes ansatte kommer
på månedlange ophold på universitetet,
mens forskerne tager turen den modsatte
vej ud i industrien. Mange af de ph.d.-studerende, som afslutter deres forskeruddannelse i CORPE-regi, ryger også direkte
videre til virksomheder, som kender deres
kvaliteter fra centret og samarbejdet.
- Desuden har vi fået undervisning i
pålidelighed ind i alle vores uddannelser
på energiområdet. For fem år siden havde
vi ingen kurser i det, siger Frede Blaabjerg.
Fremadrettet vil der bl.a. også blive fokuseret på materialer og materialevidenskab,
hvor man samlokaliserer forskere og infrastruktur fra energiteknologi, effektelektronik, mekanik og industriel produktion samt
■
business og matematik.
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Power management
i FPGA-, GPU- og
ASIC-systemer
Et power management kredsløb kan designes på en systematisk,
gennemtænkt og relativ enkel måde, hvis den grundlæggende
systemanalyse er præcis, og de power management relaterede
designudfordringer adresseres på et tidligt tidspunkt i designprocessen.
Af Afshin Odabaee, Business
Manager, μModule Power
Products, Linear Technology

Figur 1. Arria 10 SoC udviklingskit.

Der er kun nogle få power management relaterede designudfordringer i systemboards, der er
kontrollerede af FPGA’er, GPU’er
eller ASICs. Men til gengæld kan
disse udfordringer være svære at
håndtere og give anledning til
alvorlige forsinkelser i den endelige system-release som følge af, at
power management implementeringen ofte skal igennem en
proces med gentagende systemfejlfindings (debugging) processer.
Imidlertid kan mange power- og DC/
DC reguleringsproblemer undgås, hvis det
aktuelle design eller et lignende design på
forhånd er blevet verificeret af leverandørerne af powerprodukter samt FPGA, GPU
og ASIC producenterne.
Ofte bliver opgaven med at analysere
problemer og efterfølgende finde en løsning
lagt over på systemdesignernes skuldre.
Men disse er allerede fuldt optagede af at
konfigurere de komplekse digitale dele af
designet, og det er ofte en stor udfordring
at tackle de analoge og powermæssige dele
af designet, da power-design ikke er den
simple opgave, som mange designere måske
umiddelbart tror og forventer.

gøre væsentlige fremskridt i fejlfindingsprocedurerne.

Hvor starter man power
management designet?

Enhver designopgave er som udgangspunkt udfordrende – og det gælder også
power management af komplicerede systemer, hvor der indgår transceivere, memorymoduler, sensorer, linje-konnektorer samt
et ’mesh’ af PCB-baner og PCB-lag.
Det er vigtigt at huske på, at en mere
eller mindre tilfældig adressering af power
management funktionerne med DC/DC
regulatorer, kondensatorer, induktorer, køling og køleprofiler samt komponentlayout
kan give anledning til designproblemer, der
måske først viser sig på et senere tidspunkt.
Hastige beslutninger fra designingeniørens side om valg af mindre velegnede
løsninger vil uundgåeligt på et tidspunkt
betyde, at det er vanskeligt og tager tid at
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Et power management kredsløb kan
imidlertid designes på en systematisk,
gennemtænkt og relativ enkel måde,
hvis den grundlæggende systemanalyse er præcis, og de power management relaterede designudfordringer
samtidig adresseres før PCB assembly processen.
Der findes endvidere power management
guides, der er testede og verificerede til at
møde kravene fra FPGA’er, ASICs, GPU’er
og microprocessorer samt de systemer, der
bruger disse og andre digitale komponenter.
‘Mapping’ af power management kredsløb med brug af veldokumenterede power
management løsninger kan sikre, at projektet initieres med størst mulige sikkerhed,
hvilket er en nøgleparameter i bestræbelserne på hurtigt at ’flytte’ et design fra
prototypestatus til egentligt produktion. Det
gælder med andre ord om at sikre sig, at
...FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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Figur 2. Arria 10 GX FPGA
udviklingskit.

FORTSAT FRA SIDE 19:

der bruges mindst mulig tid på fejlfinding
af powersystemerne.

Forsyning af Arria 10 SoC
og Arria 10 FPGA
Med afsæt i FPGA udviklingskits er det
muligt for systemudviklerne at evaluere
en FPGA, uden der først skal designes et
komplet system. Figur 1 og 2 viser Altera’s
nye 20nm Arria 10 SoCs (system-on-chip) og
Arria 10 FPGA udviklingsboards, der begge
er testede og verificerede af Altera, og som
eksemplificerer ’best practice’ i forbindelse
med layout, håndtering af signal integritet
samt power management.
Power management løsninger til high
end FPGA’er som Arria 10 skal vælges med
omhu. Et gennemtænkt power management design kan reducere PCB-størrelse,
vægt og kompleksitet, ligesom effektforbruget kan sænkes, hvilket samtidig reducerer
omkostningerne til køling.
F.eks. har den 0,95V spænding og 105A
strøm, der leveres af 12V DC/DC regulatorer, som forsyner core’en i Arria 10 GX
SoC’en (figur 1), adskillige features, der komplementerer de effektbesparende schemes i
SoC’en. Det gælder bl.a.:
• DC/DC regulatorens integerede 6-bit parallel VID interface, som bruges af Arria
10’s SmartVID til at kontrollere DC/
DC regulatoren og til at reducere FPGA

effektbruget i både statiske og dynamiske
tilstande.
• DC/DC regulatorens meget lave værdi for
DCR strømføling er med til at forbedre
effektiviteten ved at minimere effekttab i induktoren. Faciliteter til temperatur-kompensation opretholder præcisionen af DCR-værdien ved højere induktortemperaturer.

Specificerer ‘power tree’
med LTpowerPlanner
designværktøjet
Men hvad nu hvis effektkravene i en given
applikation adskiller sig fra de designs, der
er eksemplificeret i udviklingskittet? I disse
tilfælde kan man bruge LTpowerPlanner,
der er et PC-baseret designværktøj til at
personalisere og optimere et systems spændings-forsyningstræ (power tree).
Man starter som udgangspunkt med de
forslag, som gives i udviklingskittet. Efterfølgende kan man let reorganisere effektblokke og effekt-ratings, beregne effektivitet

og effekttab, simulere hver effektblok, vælge
DC/DC regulator komponenter og endelig
godkende den skræddersyede løsning.
LTpowerPlanner er blevet brugt til at
generere forsyningstræet (figur 3), som benyttes til Arria 10 udviklingskittets FPGA
og systemkrav, og det er tilgængelig som en
del af det mere omfattende LTpowerCAD
designværktøj, som kan downloades gratis
på www.linear.com/ltpowercad.
LTpowerCAD gør det muligt for brugerne
at:
• vælge specifikke Linear Technology DC/
DC regulatorer til at matche en given
effektspecifikation.
• vælge passende passive effektkomponenter som induktorer, modstande og kondensatorer.
• optimere effektivitet og effekttab.
• optimere stabiliteten i regulator-sløjfen,
tilpasse outputimpedans og belastningstransient-respons.
• eksportere designet til LTspice.
Denne metodiske og velprøvede tilgang
simplificerer tildeling og håndtering af de
effektblokke, der indgår i et system med
komplekse forsynings-rails, som samtidig
typisk opererer ved mange forskellige spændingsniveauer.
Men der er fortsat tale om et overordnet billede, og spørgsmålet er hvilke mere
deltaljerede effektrelaterede områder, som
systemdesigneren på forhånd må adressere
for at undgå komplekse fejlfindingsprocesser, adskillige PCB-respins eller i værste fald
at skulle starte helt forfra?
I det følgende er der overordnet beskrivelse af nogle af de emner, som erfaringerne
viser, kan fylde meget rent tidsmæssigt for
et udviklingsteam.

Figur 3. Spændings-forsyningstræ (power tree) for Arria 10 GX
FPGA boardet (figur 2), der er designet i LTpowerPlanner, som
er designværktøj til ‘mapping’ af effektkrav.
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Figur 4. Der kræves kun seks 220μF keramiske kondensatorer for
50A ved 1V output; præcisionen er +/-3 procent outputregulering ved
transient-belastningstrin på 25 procent (LTM4650-1B, demokredsløb
DC2479A-B).

Kondensatorer,
transientrespons og
output spændingsripple
En hver GPU, FPGA eller processor, der
udfører beregninger eller processerer datainformationer, skal på vilkårlige tidspunkter kunne håndtere høj datatrafik, hvilket
samtidig stiller krav om høje spidsstrømme
og dermed også et højere effektforbrug i
forhold til steady-state tilstanden.
Det transiente indgående strømforbrug
(eller effektforbrug) berører outputspændingen på den DC/DC regulator, der er
ansvarlig for at forsyne og regulere spændingen ved belastningen.
Outputspændingen i regulatoren falder,
mens regulatoren ‘kæmper’ med at levere
den påkrævede højere strøm, som f.eks.
core’en i FPGA’en kræver, samtidig med at
core-spændingen reguleres. Hvis regulatoren ikke i er stand til at holde reguleringen
samtidig med, at der leveres en højere
strøm til belastningen, så rejses der flere
spørgsmål:
• Kan regulatorens loop-respons kompenseres ved at justere fasemargin og
båndbredde i regulatorens tilbagekoblingssløjfe?
• Er der behov for et mere kraftfuldt regulatorkredsløb?
• Kan man ved at tilføje flere outputkondensatorer – og dermed også kapacitet til
at understøtte regulatoren i forbindelse
med transienter – løse problemerne?
Det er typisk tidskrævende at adressere
disse spørgsmål, og de sidste to punkter har
også betydning for den samlede kostpris og
størrelse af løsningen.
Der findes respekterede strømforsynings-designværktøjer, som kan bistå selv
mindre erfarne systemingeniører. Udviklingsboards til FPGA’er og supporterende
ingeniør-rettede materialer kan også være
med til at reducere tidsforbruget i forbindelse med optimering af power manage-

ment systemet – herunder optimering af
transientresponsen og minimering af antallet af nødvendige kondensatorer (figur 4).

Sekvensering og tracking
af multispændings-rails
Med mere end ni forskellige spændings-rails
i et system skal der naturligvis tages stilling
til i hvilken rækkefølge, de enkelte spændings-rails skal aktiveres. På samme måde,
skal der i forbindelse med nedlukning af
systemet besluttes i hvilken rækkefølge, de
enkelte spændings-rails skal lukkes ned.
Det skyldes, at der er en sekventiel timing
mellem de forskellige digitale elementer i
et system, hvor hvert element er designeret
til at udføre en funktion, der kan være afhængig af status eller tilstanden af et andet
element, som vist på figur 5.
Skal f.eks. core-spændingen først reguleres og efterfølges af I/O-funktionerne,
hvorefter spændingen til sidst aktiveres til
transceivere? Hvordan sikrer man sig, at
ét segment ved et uheld ikke starter op for
tidligt eller for sent, og dermed forhindrer, at
det samlede system ikke starter op?
Den optimale spændingssekvensering
kommer som anbefaling fra chipproducenter som bl.a. Xilinx, Intel (Altera), NXP
(Freescale), så der er tale om informationer,

Figur 5. Et eksempel på sekvensering eller tracking af
seks spændings-rails: 5V spændings-rail’en initieres og
reguleres først, mens 1,2V startes til sidst.
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der grundlæggende er let tilgængelige for
udvikleren.
Men hvordan sikrer man sig i praksis
en korrekt sekvensering af multiple spændings-rails?
Det er heldigvis en relativ simpel opgave,
da de fleste DC/DC regulatorer understøtter en sådan tracking-funktion, der nogle
gange refereres til som ’tracking a voltage’.
Det er vigtigt, at man ved, hvordan man
opsætter og simulerer sekvenseringen på
et tidligt tidspunkt i designprocessen. Men
hvis man er omhyggelig fra starten, kan man
være rimelig sikker på at opbygge en løsning,
der giver sikker opstart af selv komplekse
multi-rail systemer.

Højere belastningsstrøm
gennem strømdeling og
pinkompatibilitet
Mange systemdesignere er på et tidspunkt
i prototypefasen kommet til et punkt, hvor
de må indse, at regulatoren ikke matcher
de aktuelle ’realword’ belastninger samt de
featurekrav, som systemet stiller.
For at undgå det, er der derfor en tendens
til, at mange fra starten ‘overdesigner’ ved
at vælge større og mere effektfulde regulatorer, der både koster mere og fylder mere
på boardet.
Man kan også komme i en situation, hvor
belastningens (FPGA, ASIC, processorer, etc.)
effektforbrug reelt er højere end oprindeligt
rapporteret. En 10A belastning kan vise sig
at kræve 30A som følge af faktorer som
antallet af transceivere i brug, hurtigere
timing samt flow af firmware og algoritme-processering.
Er der en måde, der gør det muligt at
specificere og ’mappe’ power management
kredsløbene, vælge komponenttype og variant og endelig lave board-layout med den
indbyggede sikkerhed, at hvis effektkravene
ændrer sig, så vil de påkrævede ændringer
i effektkredsløbet kun være simple og i
det mindste ikke overvældende svære at
udføre?
Svaret er et ja, hvis man opererer med
et koncept, hvor man kan skalere strøm/
...FORTSÆTTES NÆSTE SIDE
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FORTSAT FRA SIDE 21:

Første 10nm
FinFET chip i
produktion

Figur 6. Mere omfattende baggrundsinformation kan bl.a. hentes via et videoklip, der beskriver et eksempel, hvor
der bruges en 100A, 1,2V output LTM4620 μModule regulator med fire devices i en strømdelings-konfiguration.
Hver af de fire effektblokke i regulatoren leverer omkring 20A. Hvis der er brug for 200A, 50A per power block,
kan den pin-kompatible LTM4650 μModule regulator benyttes.

effektkapaciteten op og ned ved henholdsvis
at addere eller fjerne regulator-blokke. Da
disse blokke er pinkompatible, er layoutet
reelt set et spørgsmål om at copy-paste det
samme footprint og det samme komponent.
Hvis en effektblok (eller et powermodul)
f.eks. kan levere 30A per device, kan fem
devices i en konfiguration med strømdeling
(current share) levere 150A (5 x 30A) til en
1V belastning.
Det er i den forbindelse vigtigt, at man
sikrer sig, at effektblokkene med høj præcision deles om den strøm, som skal leveres til
belastningen på et givet tidspunkt, så ingen
af de benyttede devices leverer mere strøm
end andre.
Hvis en devices skal levere strøm, der
ligger tæt på grænseværdierne, vil temperaturen stige, og der er risiko for hotspots og
dermed kortere levetid som følge af højere
termisk stress.
Pin-kompatibiliteten er også en nøglefaktor: Når layout og pin-routing af devicen
er konfirmeret, kan det gentages hen over
boardet. For at lette prototypeprocessen
kan en designer med afsæt i eksemplet
med en 150A regulator med 30A per blok
opbygge en prototype med alle fem bloklayouts og samtlige sokler monteret med
komponenter.
Hvis board-karakteriseringen konfirmerer, at en lavere strømkapacitet på 115A er
tilstrækkelig, kan man fjerne den ene effektblok, så man nu har 120A til rådighed, og efterfølgende fortsætte prototype-processen.
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Hvis udgangspunktet er ønsket strømkapacitet på 110A, der tænkes realiseret
med fire blokke, men hvor man alligevel
ønsker at indbygge noget fleksibilitet, kan
man layoute en femte sokkel, men i første
omgang lade være med at bestykke denne
sokkel med en device og derefter starte
boardtesten.
Hvis man på et tidspunkt i board-evalueringsfasen finder ud af, at der er behov
for en højere strømkapacitet på f.eks. 120A,
kan man bare montere den femte effektblok
på den tomme plads, uden at der kræves
ændringer i layoutet, ligesom der ikke er
nogle forsinkelser i den videre evaluering
af den samlede løsning med den udvidede
strømkapacitet.
På den måde bliver det således muligt at
koncentrere designresurserne på de kritiske funktioner i de digitale segmenter af
boardet.
Mere omfattende baggrundinformationer kan bl.a. hentes via et videoklip (figur
6), der beskriver et eksempel, hvor der
bruges en 100A, 1,2V output LTM4620
μModule regulator med fire devices i en
strømdelings-konfiguration. Hver af de fire
effektblokke i regulatoren leverer omkring
20A. Hvis der er brug for 200A, 50A per effektblok, kan den pin-kompatible LTM4650
μModule regulator benyttes. Denne video
kan ses på: www.linear.com/solutions/4936.

■

Samsung har fornyligt annonceret, at firmaet har startet masseproduktionen af System-on-Chip (SoC) produkter baseret på
firmaets 10nm FinFET procesteknologi, og
de første konsumer-produkter, der inkluderer 10nm FinFET komponenter, forventes
på markedet i begyndelsen af 2017.
Samsung introducerede i januar 2015
industrien første 14nm FinFET-baserede applikationsprocesser til mobile applikationer,
og nu tager firmaet FinFET-teknologien
endnu et markant skridt videre.
- Vi er de første, som er i masseproduktion med 10nm FinFET teknologi, hvilket
demonstrerer vores førerposition inden for
den mest avancerede proces-teknologier. Vi
bestræber os på at udvikle nye innovative
skalerings-teknologier og dermed også tilbyde kunderne ny differentierede total-løsninger, forklarer Jong Shik Yoon, der er chef
for Samsung’s ’foundry-forretningsenhed’.
Den nye 10nm FinFET proces (10LPE)
adopterer en avanceret 3D transistorstruktur, der i forhold til 14nm ‘forgængeren’ inkluderer forbedringer med hensyn til både
procesteknologi og designteknikker, hvilket
baner vejen for en 30 procent forøgelse af
arealeffektiviteten med enten 27 procent
højere ydelse eller 40 procent lavere effektforbrug, alt efter hvordan man i det aktuelle
design vælger at ’tune’ processen.
For kunne adressere skalerings-begrænsninger benyttes der banebrydende nye teknikker som ’triple-patterning’, der tillader
bidirektionel routing, så man kan opretholde design- og routing-fleksibiliteten fra
tidligere procesnodes.
Den netop præsenterede første-generations 10nm procesteknologi (10LPE) vil
allerede i anden halvdel af 2017 blive introduceret i en 2. generations (10LPP) implementering med forskellige ydelsesmæssige
forbedringer.

■
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