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	 elektronica

Beveiliging op chipniveau
32-bit	MCU’s	met	Arm	TrustZone-technologie

Met de komst van IoT en industrie 4.0 ontstaat er ook een 
walhalla voor hackers, omdat immers alles aan internet hangt 
en van buiten benaderbaar is. Goede veiligheidsmaatregelen 
en vooral ook een doordachte opbouw van het netwerk en 
alle componenten, kan veel problemen voorkomen, want het 
zijn vooral de achterdeurtjes en kruipdoor-sluipdoor-paden 
die hackers mogelijkheden geven die we zelf niet verzonnen 
krijgen. Er 100% zeker van zijn dat alle wegen voor hackers 
afgesloten zijn, is ondoenlijk, maar wel kan de industrie er 
voor zorgen dat we zo goed mogelijk bezig zijn door bij elk 
apparaat dat verbonden is met internet een eigen veiligheid 
in te bouwen. Dat lijkt complex, maar met de nieuwe micro-
controller van Microchip is dat een stuk gemakkelijker.

SAM	L10	en	SAM	L11	series
De nieuwe SAM L10 en SAM L11 series 32-bit micro-
controllers komen tegemoet aan de groeiende behoefte 
aan veiligheid voor IoT-nodes door te beveiligen tegen het 
toenemende risico dat intellectueel eigendom en gevoelige 
informatie wordt blootgelegd.
De nieuwe MCU-series zijn gebaseerd op de Arm 
Cortex-M23 kern. De SAM L11 is daarnaast uitgerust met 
een Arm TrustZone voor Armv8-M. Dit is een program-
meerbare omgeving die voorziet in hardware isolatie tussen 
gecertificeerde bibliotheken en de toepassingscode. Dit is 
hiermee een beveiliging op chipniveau tegen onrechtmatig 
vervalsen, veilig opstarten en het veilig opslaan van beveili-
gingssleutels die, gecombineerd met TrustZone technologie, 
de toepassingen van de klant beschermen tegen aanvallen 
van zowel dichtbij als veraf.
Als aanvulling op de TrustZone technologie bestaat de SAM 
L11 beveiliging uit een on-board cryptografische module 
met ondersteuning van de advanced encryption standaard 
(AES), Galois counter modus (GCM) en het secure hash 
algoritme (SHA). Het veilig opstarten en de opslag van de 
beveiligingssleutel met voorzieningen tegen onrechtma-
tig vervalsen wordt hiermee in hardware gerealiseerd. Het 
geheel biedt tevens een veilige opstartlader voor het opwaar-
deren van de firmware. Hoe het beveiligingssysteem werkt, 
valt niet in een paar zinnen uit te leggen. De datasheet van 
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de microcontroller omvat alleen al ruim 1100 pagina’s. Het 
enige dat we er over willen vertellen is dat er gebruik gemaakt 
wordt van een deel dat niet beveiligd is en een deel dat wel 
beveiligd is (afbeelding 1). Door hier slim mee om te gaan 
en bijvoorbeeld de applicatiesoftware te laten draaien in het 
onbeveiligde deel en een kopie van de software in het bevei-
ligde deel te bewaren en regelmatig te kijken of beide nog 
altijd hetzelfde zijn, kan voorkomen worden dat onverlaten 
ongemerkt de software aanpassen. 
Het voorgaande is slechts één deel van dat wat mogelijk is. 
Veel meer informatie is op internet te vinden op de site van 
Microchip of als u met Google zoekt naar ‘ ARM TrustZone’.

Periferie
Afbeelding 2 toont wat er in de microcontroller aan periferie 
te vinden is. Zowel de SAM L10 als de L11 zijn in grote 
lijnen gelijk. Bij de L10 ontbreken echter de rode blokken 
die de hardware-beveiliging vormen. Deze microcontroller is 
hiermee dan ook niet bedoeld voor applicaties waarbij bevei-
liging tegen hackers noodzakelijk is.
Bijzonder aan beide MCU-series is het energiegebruik. 
Microchip maakt gebruik van gepatenteerde picoPower 
technologie die voorziet in een toonaangevende lage vermo-
gensopname in de actieve en alle slaapmodi. Op dit moment 
is de MCU zelfs de beste in zijn soort.
Beide MCU series bieden Microchip’s laatste generatie 
peripheral touch controller (PTC) voor capacitieve aan-
raakgevoelige bediening. Ontwerpers kunnen gemakkelijk 
aanraakgevoelige interfaces toevoegen die voorzien in een 
indrukwekkend vloeiend en efficiënt gebruiksgemak bij de 
aanwezigheid van vervuiling en ruis met behoud van de lage 
vermogensopname. De touch interface maakt de compo-
nenten ideaal voor de meest uiteenlopende mens/machine-
interface toepassingen voor auto’s, huishoudelijke apparaten, 
medische en consumentenproducten. 
Voor de SAM L10 en SAM L11, die verkrijgbaar zijn met 
allerlei pennenbezettingen en in verschillende behuizingen, 
zijn evaluatiepakketten beschikbaar om de ontwikkeling snel 
op te starten. Alle SAM L10/L11 MCU’s worden onder-
steund door de Atmel Studio 7 geïntegreerde ontwikkelom-

geving (IDE), IAR embedded workbench, Arm Keil MDK 
alsook Atmel START, een gratis online hulpmiddel voor het 
configureren van periferiebouwstenen en software voor ver-
sneld ontwerpen. Daarnaast ondersteunt START eveneens 
TrustZone technologie voor het configureren en gebruiken 
van beveiligde toepassingen. Een krachtige debugger en data 
analysator is beschikbaar voor het bewaken en analyseren 
van de vermogensopname in real-time en voor het al doende 
bijstellen van de verbruikscijfers om te voldoen aan de toe-
passingseisen. Microchip’s QTouch modulaire bibliotheek, 
2D touch surface bibliotheek en QTouch configurator zijn 
ook beschikbaar om de ontwikkeling van aanraakgevoelige 
bediening te vereenvoudigen.                              •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Beveiliging op chipniveau”.

www.microchip.com/SAML11

Afbeelding 1. Voor de beveiliging wordt o.a. gebruik 
gemaakt van een beveiligde en een onbeveiligde zone 
binnen de microcontroller.

Afbeelding 2. De opbouw van de microcontroller. De rode blokken zijn alleen  
te vinden in de SAM L11 die voorzien is van TrustZone technologie.

COLUMN

Maken	louter	simulaties	
ons	gelukkiger?
Virtual reality, mixed reality, augmented reality, algoritmen: 
het zijn abstracte, digitale domeinen, al dan niet gemixt met 
de realiteit, die ook de elektronicawereld bij zijn kladden 
grijpen. Deze technologieën leveren de wereld van indus-
triële elektronica steeds betere, realistischer simulaties op. 
Ontwerpers krijgen van simulatiesoftware inmiddels razend-
snel antwoorden op vragen als: hoe gedraagt een bepaald 
component zich in dit ontwerp? Of welke spanning kan dit 
design verdragen? En wat zijn de kosten?

Deze simulaties, al dan niet aangeboden in een virtual/aug-
mented reality-interface, bewijzen ook in andere branches 
waar FHI-leden actief zijn hun kracht. Neem de medische 
wereld. Chirurgen opereren veiliger met Google Glasses door 
in simulaties eerst ‘droog’ op een niet bestaande patiënt te 
oefenen. Microsofts HoloLens-bril geeft laboratoriummede-
werkers de mogelijkheid om via futuristische hologrammen 
kennis over bijvoorbeeld veiligheidsprocedures bij te brengen, 
zonder enig gevaar voor de omgeving.

Simulaties hebben dus als groot pluspunt dat zij ontwerpen 
en testen veiliger en goedkoper maken ten opzichte van het 
traditionele handwerk. En hoewel de meeste simulaties nog 
zijn gebaseerd op algoritmen en code afkomstig uit mensen-
handen, zal kunstmatige intelligentie naar verwachting ook 
hier een enorme impact krijgen. Met als gevolg ‘zelfdenkende’ 
simulaties die op termijn zichzelf continu verbeteren.

Toch kun je ook de schaduwzijde zien van de steeds abstracter 
wordende ontwerpwereld. Want gaat een ontwerper nog wel 
met zijn handen aan de slag, experimenterend en wel? Wordt 
de creativiteit niet uitgehold als elke engineer alleen nog van 
achter het bureau ontwerpt en de fysieke wereld van compo-
nenten en schakelingen achter zich laat?

FHI sprak onlangs met Wim Platschorre, werkzaam bij 
Strukton Rail en een veteraan op het gebied van het ont-
werpen van treinaandrijvingen. Platschorre had een missie. 
Tijdens een voordracht wees hij zijn collega’s er op om tijd vrij 
te blijven maken om ouderwets te blijven experimenteren, 
zoals ze vroeger op zolder knutselden. Niet alleen vanwege het 
creatieve aspect, maar ook omdat simulaties er soms compleet 
naast kunnen zitten in de weerbarstige werkelijkheid.

Toch wees Platschorre ook op een van de grote voordelen van 
ontwerpen vanachter een computer: het is een uiterst veilige 
bezigheid. Zelf overleefde de ingenieur tijdens een experiment 
ternauwernood een schok van zo’n 3.000 Volt. Toch blijft de 
vraag interessant en actueel: gaan we alleen maar simuleren? 
Of durven we ook te experimenteren.
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