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Inleiding

De x86-processorarchitectuur maakt sinds jaar 

en dag de dienst uit in de industrie. Zeker high-

end systemen worden aangedreven door een 

x86-processor van bijvoorbeeld Intel of AMD. Die 

wereld verandert. X86 is nog altijd dominant, maar 

krijgt meer en meer concurrentie van ARM. Deze 

processorarchitectuur kennen we vooral uit de 

consumentenmarkt: van tablets, smartphones en 

kleine computers zoals de Raspberry Pi en de Asus 

Tinker Board S.

Aan de onderkant van de industriële en 

professionele markt worden relatief goedkope 

ARM-processors onder andere ingezet voor de 

besturing van eenvoudige toepassingen. Human-

Machine Interfaces (HMI’s) gebaseerd op ARM en 

met bijvoorbeeld Android als besturingssysteem 

bieden gebruikers de ervaring die ze thuis 

gewend zijn van hun smartphone of tablet, 

inclusief touchscreen. Maar ook aan de bovenkant 

van de markt biedt ARM een alternatief voor 

x86, bijvoorbeeld met de Cortex A9-processor 

die beschikt over high-speed interfaces en 

multicoretechnologie voor optimale prestaties, bij 

een laag stroomgebruik.

De keuze voor ARM of x86 is van veel factoren 

afhankelijk, zoals de aard van de applicatie en 

de ervaring die de engineer heeft met een 

bepaald platform. Beide architecturen hebben 

een bestaansrecht. In de praktijk zien we echter 

dat kosten vaak een argument zijn om voor 

ARM te kiezen. Waarom honderden euro’s per 

chipset uittrekken als er goedkopere oplossingen 

voorhanden zijn? Wie echter voor een ARM-

gebaseerde oplossing gaat, moet er wel op letten 

dat het design geschikt is voor industrieel gebruik. 

In deze Whitepaper wordt uiteengezet waaraan 

een industriële ARM-oplossing moet voldoen.

Waar moeten industriële ARM-based 
systemen aan voldoen ?

7 belangrijke aandachtspunten voor engineers
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Advanced RISC Machine

ARM is zeker geen nieuwe processorarchitectuur 

– of in correct jargon ‘Instruction Set Architecture’ 

(ISA). Een prototype van de ‘ARM1’ werd al in 

1985 geïntroduceerd. De afkorting stond in 

eerste instantie voor Acorn RISC Machine, een 

verwijzing naar de Britse computerfabrikant Acorn 

Computers die ARM onder andere gebruikte in 

zijn Archimedes-computers.

RISC staat voor ‘Reduced Instruction Set 

Computing’ waarbij complexe instructies worden 

opgedeeld in meerdere, simpelere instructies. 

Deze eigenschap resulteert in minder transistoren 

en mede daardoor in een lager energieverbruik. 

X86 maakt juist gebruik van een ‘Complex 

Instruction Set Computer’ (CISC). CISC kan met 

complexe instructies ingewikkelde taken in één 

keer uitvoeren.

Sinds 1991 wordt de ARM-instructieset – waarbij 

ARM inmiddels staat voor Advanced RISC Machine 

– beheerd en verder ontwikkeld door ARM 

Holdings. Fabrikanten van ARM-gebaseerde SoC’s 

zijn onder andere Apple, NVIDIA, Qualcomm, 

Samsung en ARM zelf. De ARM-core vormt 

een System-on-Chip. Een groot deel van de 

componenten van een computer of elektronisch 

systeem zijn dan samengebracht in de behuizing 

van een enkele chip. Over het algemeen bestaat 

zo’n SoC onder andere uit een CPU, GPU, en 

peripherals waaronder USB, Ethernet, CAN, 

etc..., met externe aansluitingen voor RAM- en 

Industriële ARM-oplossingen

Over de vraag of CISC (x86) nu beter is dan RISC 

(ARM) zijn al boeken vol geschreven, en eigenlijk is 

er geen ‘winnaar’ aan te wijzen. De keuze is onder 

meer afhankelijk van het type industriële applicatie, 

het besturingssysteem, de gebruikte software 

en de kennis en ervaring met de verschillende 

platformen.

Wel is duidelijk dat de keuze steeds vaker valt 

op ARM om bijvoorbeeld in combinatie met 

het besturingssysteem Android een rijkere 

gebruikerservaring te kunnen bieden. Daarnaast 

wordt ARM als goedkoper beschouwd dan x86. 

Een kostenvergelijking is echter moeilijk te maken. 

Zo kost een high-end ARM Cortex A9-processor 
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misschien de helft van een x86-processor van Intel 

of AMD, maar die laatste beschikt dan ook over 

beter presterende functionaliteiten.

Het kostenvoordeel gaat wellicht op als ARM-

chips voor eenvoudige toepassingen in grote 

hoeveelheden worden afgenomen en verwerkt. 

In sommige gevallen kan bijvoorbeeld een ARM-

processor die ontwikkeld is voor gebruik in de 

consumentenmarkt voldoende zijn. De vraag is 

dan wel of die ‘consumentenoplossing’ geschikt is 

voor industriële toepassingen. Daarvoor moet op 

de volgende aspecten worden gelet:

1. Temperatuurbereik

Een ARM-processor verwerken in een oplaadpaal 

voor elektrische auto’s? Zeker als de paal een 

groot deel van de dag in de volle zon staat, kan 

die keuze al snel tot betrouwbaarheidsproblemen 

leiden. Consumentenoplossingen opereren in 

een temperatuurbereik van bijvoorbeeld 0 tot 

50 °C. Voor industriële toepassingen kan een 

temperatuurbereik van bijvoorbeeld -40 tot zelfs 

85 °C wenselijk zijn.

2. Shock and vibration

Een ‘consumententablet’ gemonteerd op een 

auto zal het niet lang overleven. Voor industriële 

toepassingen moeten systemen (zowel x86- 

als ARM-gebaseerd) ook onder extreme 

omstandigheden blijven functioneren en dus 

letterlijk tegen een stootje kunnen.

3. Longevity

Industriële toepassingen hebben doorgaans een 

‘levensduur’ van tien jaar of nog langer. De eigenaar 

van bijvoorbeeld een machine moet de garantie 

hebben dat ook na vijf jaar de componenten 

zijn waarop ook de software is afgestemd en de 

testen mee zijn uitgevoerd. Bij ARM-systemen die 

ontwikkeld zijn voor gebruik in applicaties voor 

de consumentenmarkt weet niemand zeker dat 

de computer een jaar na aanschaf nog in exact 

complexiteit op het gebied van beheer en brengt 

een hogere total cost of ownership met zich mee.

4. Technische support

Een industriële toepassing moet het altijd doen. 

Als er een reparatieverzoek of een supportvraag 

is, dan moet de leverancier daar adequaat op 

reageren. Dat geldt ook voor de leverancier van 

de chipset of besturing. Kijk welke mogelijkheden 

voor technische ondersteuning de aanbieder van 

de ARM-gebaseerde oplossing biedt.

5. Kwaliteit

De ‘mean time between failures’ (MTBF) geeft 

aan hoelang de componenten van een systeem 

gemiddeld storingsvrij blijven werken. Die 

moet uiteraard zo lang mogelijk zijn zodat de 

downtime tot een minimum wordt beperkt. 

Consumentenoplossingen hebben doorgaans p g gp g
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geen positieve invloed op de MTBF. Vaak draaien 

die hun programma’s op een SD-kaartje dat ‘in 

het veld’ gemakkelijk los gaat zitten. Loszittende 

contacten maar bijvoorbeeld ook oxidatie liggen 

op de loer.

6. Software

De gebruikte software bepaalt in belangrijke mate 

de processorkeuze. Voor een nieuwe lichting 

programmeurs is de ontwikkeling van applicaties 

voor Android een voor de hand liggende keuze. 

Android biedt veel mogelijkheden en bijvoorbeeld 

een HMI ziet er met Android ‘gelikt’ uit. Dit 

besturingssysteem draait echter alleen op ARM. 

Voor Windows-programmeurs zal het x86-

platform weer meer voor de hand liggen. Windows 

en Intel (Wintel) vormen nog altijd een krachtige 

combinatie, al heeft Microsoft ondertussen ook 

een Windows-versie voor ARM op de markt.

Bouwers van industriële apparatuur hebben te 

De bekendste daarvan is de Conformité 

Européenne (CE)-markering. Daarnaast gelden 

bijvoorbeeld binnen de medische sector 

de gebruiksveiligheid of nauwkeurigheid. Zo’n 

systeem en dus ook op de gebruikte processor of 

besturing. Alle componenten moeten voldoen aan 

Gelet op deze aandachtspunten voldoet een ARM-

gebaseerd ‘consumentenboard’ van een paar 

tientjes in veel gevallen niet. ASUS daarentegen 

komt met de single-board computer Tinker Board 

al beter tegemoet aan de eisen die industriële 

applicaties stellen.
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ARM-portfolio Telerex 

Telerex heeft een breed assortiment ARM-

gebaseerde oplossingen die geschikt zijn voor 

industriële applicaties, waaronder single-board 

computers en ‘Computers-On-Modules’. Deze 

COM’s zijn wel bestand tegen veeleisende 

omstandigheden zoals extreme temperaturen en 

schokken en trillingen, kennen een lange longevity 

en worden geleverd met technische support.

COM’s sluiten aan op de trend dat bouwers van 

industriële applicaties niet meer hun eigen printed 

circuit board (PCB) ontwerpen, maar voor een 

korte time-to-market gebruikmaken van een 

bestaande module. Wilt u meer weten over onze 

Embedded Products en Embedded Systems? Uw 

contactpersoon bij Telerex informeert u graag 

over de mogelijkheden.

Dit is een whitepaper van Telerex, een onderdeel van de Eight Lakes Group.

Auteurs:

Peter Philips ( Product Manager Embedded Systems BeNeLux )  

Joost van Os ( Product Manager Displays & Embedded Products BeNeLux )

Antwerpen / Breda, november 2018
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