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...FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

Af Michael Starker, Farnell

Kontron med hovedsæde i Augsburg i Tysk-
land har gennem mange år været blandt de 
førende på verdensplan inden for ’Embed-
ded Computing Technology, ECT’.

Firmaet – der en del af teknologigruppen 
S&T – tilbyder forskellige services inden for 
bl.a. sikker hardware, middleware og Inter-
net of Things (IoT), og Kontron adresserer 
behov og ønsker i forskellige industrier ved 
at kombinere standardprodukter og skræd-
dersyede løsninger baseret på state-of-the-

Medico-produkter 
baseret på Raspberry Pi

Kontron Austria Electronics bruger Raspberry Pi 
hardware til at hjælpe firmaets kunder i medico-
industrien med at udvikle den næste generation af 
medico-produkter.

art embedded teknologier.
Ud over en bred vifte af produkter baseret 

på X86-processorarkitekturer fra Intel og 
AMD samt ARM-baserede processorarki-
tekturer fra NXP og ST Microelectronics har 
Kontron udbygget porteføljen med Rasp-
berry Pi-baserede produkter fra dattersel-
skabet Kontron Austria Electronics (tidligere 
exceet electronics), og firmaet kan på den 
måde adressere nye typer af kunder og 
applikationer. 

Det betyder, at kunder, der ønsker at 
producere funktionelle prototyper eller 

investerer i at bygge software på standard 
Raspian operativsystemet (OS), kan gøre 
det, mens de samtidig får adgang til mange 
kraftfulde funktioner, der er sværere at 
implementere på f.eks. Yocto eller via 
Linux.

Med Raspberry Pi produkterne og tilhø-
rende udviklingskits har Kontron Austria 
Electronics indtil nu primært sigtet mod 
OEM’er, der arbejder med udvikling af 
medicoprodukter.

Udover en kortere udviklingsproces og 
dermed også kortere time-to-market tæller 
garanteret tilgængelighed over en lang pe-
riode samt den store mængde support, der 
er tilgængelig via det verdensomspændende 
community, som er dedideret til Raspberry 
Pi, i høj grad for valg af platformen.

Raspberry Pi Compute Module 3+ er baseret på 
Broadcom’s BCM2837B0 64-bit applikationsproces-
sor, der kører med en clockfrekvens på 1,2GHz og 
har 1GB LPDDR2 SDRAM.  Der findes varianter 
med henholdsvis 8GB, 16GB og 32GB eMMC flash 
og en ‘Lite’ variant helt uden eMMC flash.
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Gennem udvidet lifecycle management 
kan Kontron Austria Electronic tilbyde 
langtidstilgængelighed for udstyr, hvor der 
benyttes Raspberry Pi, samt høj pålidelighed 
og kvalitet. 

Hvorfor Raspberry Pi?
Så hvorfor har Kontron Austria Electronics 
valgt at benytte Rasberry Pi udviklingskits  
som en mulig hardware/software platform 
for deres løsninger til medico-segmentet? 
Og hvilke fordele giver kittet Kontron 
Austria Electronics i forbindelse med de 
tilbud og services, firmaet kan tilbyde kun-
derne, som andre platforme ikke på samme 
måde kan levere?

Kontron Austria Electronics opererer i 
øjeblikket inden for både de industrielle 
(60 %) og de medicinske (40 %) markeder. 
Der benyttes forskellige hardware-løsnin-
ger baseret på Kontrons egne CPU’er med 
ARM Cortex-M3 og M4 processorer, I.MX 6 
processorer og Cortex-A8 og A9 applikati-
onsprocessorer.

Raspberry Pi er en platform, som flere 
og flere kunder har efterspurgt. Mange har 
henvendt sig til Kontron Austria Electronics 
med funktionelle prototyper af deres løs-
ninger, der er bygget op omkring Raspberry 
Pi Compute Module 3, og kunderne har 
ikke haft noget ønske eller god grund til at 
migrere til en anden platform i forbindelse 
med selve produktionen.

Ved at designe en løsning omkring Rasp-
berry Pi Compute Module og forblive på 
denne platform i forbindelse med produk-
tionen kan kunderne sende produkterne 
på markedet uden at skulle gennemføre 
signifikante ændringer i softwaren, som 
det ofte ellers vil være tilfældet, hvis man 
skal migrere fra en hardwareplatform til en 
anden. Som følge af de ofte stringente krav 
til formfaktoren af medicinsk udstyr er de 
kompakte Raspberry Pi Compute Module 
3 og 3+ i øvrigt langt mere passende til 
medico-produkter end den originale Rasp-
berry Pi 3.

Fra universitet til industri
Den første Raspberry Pi computer blevet 
udviklet med sigte på at hjælpe studerende 
inden for bl.a. computer science til at få en 

bedre forståelse for hardware, og Raspberry 
Pi har opnået en stor popularitet på univer-
siteter og tekniske højskoler med mere over 
hele verden.

Det betyder, at flere og flere ingeniører 
efter uddannelse kom ud med ofte stor og 
dyb viden om mulighederne med Raspberry 
Pi, hvilket de naturligvis gerne vil bygge 
videre på, når de efterfølgende bliver ansat 
i industrien.

Mange af disse ingeniører arbejder nu 
for virksomheder, der samarbejder med 
Kontron og med afsæt i deres uddannel-
sesmæssige baggrund og praktiske labora-
torie-erfaringer finder de det naturligt at 
benytte Raspberry Pi, når der skal bygges 
prototyper eller laves et ’proof-of-concept’.

Det er en sjov kendsgerning, at Raspberry 
Pi Foundation først bragte Raspberry Pi til 
studerende, og de selvsamme studerende 
som færdiguddannede og ansatte i tekno-
logivirksomheder nu er med til at bane 
vejen for brug af Raspberry Pi i forskellige 
industrielle sammenhænge.

Overlegen pris/ydelses-
forhold
Den største fordel ved brugen af Raspberry 
Pi i sammenligning med andre platforme er, 
at forholdet mellem pris og CPU-ydelse er 
langt højere i Raspberry Pi. 

En anden feature, der gør Raspberry 
Pi Compute Module velegnet til brug i 
medico- og industriprodukter, er boardets 

fremragende EMC-egenskaber, hvilket er en 
helt afgørende egenskab i netop sikkerheds-
kritiske medico-produkter og industri-ap-
plikationer.

En af de seneste medico-baserede pro-
dukter, der er udviklet af Kontron Austria 
Electronics med afsæt i Raspberry Pi Com-
pute Module 3, er en Bluetooth gateway til 
laboratorie-applikationer.  Ved brug af Blue-
tooth-opkoblede sensorer opsamler enhe-
den data af samples, der passerer gennem 
et laboratorium for analyse og processerer 
disse data for den type af dokumentation, 
der kræves i moderne laboratorier.

Blandt de opsamlede parametre er fugtig-
hed, UV-stråling og temperatur. Løsningen 
er forsynet med en USB-C port og en LAN 
port samt to standard USB porte, ligesom 
der er LAN ac og to Bluetooth 5.0 porte.

Helbredsmonitoreringssystem 
med fuld Class 2b certificering
Det bedste eksempel på et markedsledende 
produkt, som er udviklet med Raspberry Pi 
Compute Module 3, er det såkaldte Cubile 
produkt, som er et kontinuerligt patientmo-
nitoreringssystem, der har en fuld Class 2b 
medico-certificering.

Ved brug af ballistokardiografi opsam-
ler Cubile sundhedsdata som åndedræt 
og hjerterytme, ligesom der opsamles ‘bed 
exit’ data, der hjælper med at forhindre fald. 
Samtlige data opsamles af sensor-pad, der er 
placeret i sengen, og data sendes til en række 
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mobile enheder eller en pc.
Den kontinuerlige hjerte- og åndedræts-

overvågning hjælper med at detektere 
smerter, feber eller søvnanormaliteter. En-
heden kan også detektere, om sengen er 
våd og efterfølgende initiere en alarm. Nye 
add-on features, der introduceres i 2019, vil 
gøre det muligt for monitoreringssystemet 
at overvåge nyrer og inkontinens.

Gennem den kraftfulde CPU og de omfat-
tende integrerede features kreerer Cubile, 
hvad der i praksis fungerer som en smart 
hospitalsseng, der supporterer sundheds-
medarbejdene i deres daglige arbejde og 
giver en bedre udnyttelse af deres resurser. 
Samtidig får patienterne et trygt og sikkert 
miljø, hvilket i sig selv kan være med til at 
reducere angst og stress.

Ifølge producentens CubileHealth’s egen 
beskrivelse så udmærker det sofistikerede 
monitoreringssystem sig ved at kunne de-
tektere farlige situationer, før de opstår, og 
overføre notifikationer til kalde-system, der 
er integreret i Compute Module 3.

Takket være Raspberry Pi Compute Mo-
dule er der ekstra features tilgængelige på 

Cubile enheden – herunder yderligere en 
CPU til dataopsamling, et LAN-interface 
med 4kV beskyttelse, et ultra-hurtigt USB 
load cell interface, wireless LAN, Bluetooth 
samt et indbygget batteri med oplader.

Vigtig med langtids-
tilgængelighed
Som omtalt tidligere, så er langtids-tilgæng-
ligheden af de anvendte hardwareplatforme 
et område, som medico OEM’erne fokuse-
rer meget på. Det skyldes, at mange af de 
medico-produkter, som de udvikler, har en 
produktlevetid på markedet på mellem 10 
år og 15 år.

Compute Module 3 har en garanteret 
tilgængelighed på fem år, mens Compute 
Module 3+ opererer med en livslængde på 
hele syv år, hvilket betyder, at kunderne har 
en leveringssikkerhed indtil mindst 2026. 

Kontron Austria Electronics råder endvi-
dere over en miljøbeskyttet lagerfacilitet, hvil-
ket gør det muligt at opbevare komponenter 
i en periode på op til syv år, uden problemer 
med komponentældning, hvilket kan for-
længe produktlevetiden yderligere og gøre det 
lettere for kunderne at planlægge og imple-
mentere deres fremadrettede migrationsvej.

Alle produkter med en vis 
grad af kundetilpasning
Samtlige de løsninger, som Kontron Austria 
Electronics tilbyder sine kunder, er kunde-
specificerede for på den måde at honorere 
specifikke krav afhængig af den aktuelle 
sammenhæng, de skal anvendes i.

I forbindelse med f.eks. en indledende test 
kan Kontron Austria Electronics med sup-
port fra Farnell tilbyde Raspberry Pi Com-
pute Module 3 industrielle udviklingskits, 
som er forsynet med yderligere interfaces 
i forhold til standardløsningen. Det gælder 
bl.a. analoge/digitale input og output porte, 
en ekstra 10/100Mbit Ethernet port, en 
24V power supply, et CAN-Bus interface, et 
‘one-wire’ interface, RS485/RS232 serielle 
konnekteringer samt Raspian operativsy-
stem med driver og Demos præinstalleret. 

Med alle disse ekstra features kan kun-
derne hurtigt få en funktionel protype op at 
køre ved brug af den samme software som 
på et standard Compute Module 3, men der 
er samtidig mulighed for at tilføje features, 
så løsningen kan tilpasses til den funktiona-

Kontrons udviklingskit er baseret på en single-board 
computer, og det udvider Raspberry Pi Compute Mo-
dule med en bred vifte af typiske industrielle interfa-
ces som USB, Ethernet 10/100 Mbit, RS 232, RS 485 
samt også CAN fieldbus interface. Displays kan styres 
via HDMI, LVDS eller DSI 4 lanes.
Der er desuden inkluderet en Raspberry PiHat kon-
nektor, Micro SDCard slot, et 1-wire interface til op-
kobling af simple sensorer, en smart card læser med 
SIM-kort holder til at operere  sikre applikationer og 
kamerainterface. På boardet er der endvidere 24V 
inputs og outputs samt analoge inputs og outputs.

litet, som kunden er på udkig efter.
Selvom Kontron har udviklet adskillige 

’off-the-shelf’ boards med standard-inter-
faces, der kan bestilles direkte og bruges i 
mange forskellige IoT-markeder, så er langt 
den største del af projekterne, som firmaet 
har arbejdet med, baseret på speciel/kun-
detilpassede produkter.

I et sådan scenarium fungerer Kontron 
Austria Electronics i den første fase som 
konsulent og efterfølgende som designer 
og udvikler, og kunderne kan komme med 
specifikke ønsker, hvorefter Kontron kan 
give input og råd om, hvordan den optimale 
løsning kan se ud.

Den form for partnerskab har vist sig at 
være særdeles effektivt og resulterer i slag-
kraftige løsninger i et bredt kost- og applika-
tionsspektrum, der rækker lige fra dyre high-
end til kostoptimerede ‘lower-end’ produkter.

Hvad med fremtiden?
Mange af Kontron Austria Electronics me-
dico-kunder vælger Raspberry Pi Compute 
Module platformen, fordi de ønsker en klar 
migrationsvej for deres produkter. Rasp-
berry Pi opfylder dette kriterium og tilby-
der et software-kompatibelt system, der 
på effektivt vis honorerer alle gældende 
certificeringer inden for medicinsk udstyr. 

Derudover tilbyder Compute Module 
3/3 +, som tidligere fremhævet, det bedste 
pris/kontra ydelsesforhold på markedet. 
Brugen af Raspberry Pi i medico-elektronik 
forventes at vokse jævnt, men stigningen 
bliver ikke fremadrettet dramatisk, hvilket 
hænger sammen med, at platformen alle-
rede har etableret sig stærkt i medico-seg-
mentet.

I løbet af de kommende 12 måneder 
forventes der derimod en god vækst i 
industrielle applikationer, der vil benytte 
Compute Module 3 og Compute Module 
3+, som har vist sig at være ekstremt alsidige 
og kraftfulde alternativer til en del af de 
platforme, der benyttes i mange industrielle 
sammenhænge.

Kontron forventer, at Raspberry Pi også i 
fremtiden vil være en vigtig hardwareplat-
form og ser bl.a. frem til, at produktions-out-
puttet af de efterspurgte Compute Module 
3 og 3+ boards stiger samt den forventede 
præsentation af et kommende Raspberry Pi 
Compute Module 4.


