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Oblast jednodeskov˘ch vestav-
n˘ch (embedded) poãítaãÛ za-
znamenala v posledním roce
neuvûfiitelnû dynamick˘ roz-
voj, a to zejména díky dvûma
hlavním faktorÛm. Prvním fak-
torem je skuteãnost, Ïe na trh
byly uvedeny nové typy pro-
cesorÛ s nízkou spotfiebou a te-
peln˘m v˘konem, umoÏÀujícím
pracovat s pasivním chlazením
CPU a v˘poãetním v˘konem
dostateãn˘m pro nasazení ope-
raãního systému na bázi Mic-
rosoft Windows 2000/XP. Dru-
h˘m faktorem je pak fakt, Ïe
operaãní systém Microsoft Win-
dows XP Embedded, urãen˘ pro
spou‰tûní a provoz z polovodi-
ãov˘ch médií, pfiekonal poãáteã-
ní nedÛvûru projektantÛ a získá-
vá stále v˘raznûj‰í podíl na trhu
operaãních systémÛ v oblasti
prÛmyslové v˘poãetní techniky. 

Spojení dostateãnû v˘kon-
n˘ch jednodeskov˘ch poãítaãÛ
a operaãního systému Windows
XP Embedded pfiiná‰í vysoce
spolehlivou a 100% kompati-
bilní platformu pro provoz fií-
dicích aplikací a vizualizací,
které ke svému provozu vyÏa-
dovaly standardní 19″ poãíta-
ãe. Stále více firem, pÛsobících
v oblasti AS¤ a MaR jí dává
pfiednost pfied omezenou apli-

kaãní logikou programovatel-
n˘ch automatÛ. Tato platforma
nachází odbyt zejména ve for-
mû mal˘ch a kompaktních tech-

nologick˘ch poãíta-
ãÛ – inteligentních
datov˘ch koncent-
rátorÛ nebo vizuali-
zaãních a operátor-
sk˘ch panelÛ, které
jsou nasazovány za úãelem
zpracování a vyhodnocování
dat a statistik v systémech fiíze-
ní v˘roby (MES-systémech).   

Cílem tohoto ãlánku je pfied-
loÏit pfiehled nejroz‰ífienûj‰ích
typÛ jednodeskov˘ch poãíta-
ãÛ a pomoci tak v orientaci pfii
v˘bûru vhodného typu poãíta-
ãe. Jak jiÏ bylo v˘‰e uvedeno,
v‰echny desky splÀují podmín-
ku pasivního chlazení proceso-
rové jednotky. NíÏe uvedené
nejpouÏívanûj‰í typy 3.5″ jed-
nodeskov˘ch PC z produkce
spoleãnosti ICP Electronics, Inc
pouÏívají alternativní proceso-

rové platformy CPU firem VIA,
Transmeta nebo National Semi-
conductor, které jsou 100% kom-
patibilní s platformou Intel x86.

Wafer – 5823
Deska, která je osazená proce-
sorem Geode GX1 spoleãnosti
National Semiconductor s frek-
vencí 300 MHz je velmi roz‰í-
fien˘m fie‰ením, tvofiícím jádro
inteligentních komunikaãních
pfievodníkÛ a datov˘ch kon-

centrátorÛ. Des-
ka je vybavena
sdílenou pamû-
tí VRAM s ka-
pacitou 4 MB
a konektory, kte-

ré mají moÏnost pfiipojení mo-
nitoru CRT nebo LCD, k dispo-
zici jsou rozhraní 2×Ethernet
10/100 Mb/s, 2×RS-232, 2×USB,
1×IrDA a 1×IDE kanál, dále je
integrován ãasovaã WatchDog.
Deska je roz‰ifiitelná prostfied-
nictvím sbûrnice PC/104, samo-
zfiejmostí je patice Compact-
Flash typ II.

Wafer – 6820
Toto v˘konnûj‰í fie‰ení je zalo-
Ïené na procesoru Transmeta
Crusoe spoleãnost Transmeta
Corporation. K dispozici jsou
v souãasné dobû modely s frek-

vencemi 400, 600 a 733 MHz.
Pfiedstavují v˘konnûj‰í alterna-
tivu k v˘‰e popsanému jedno-
deskovému poãítaãi Wafer-5823.
Deska disponuje sdílenou pamû-
tí VRAM, rozhraními Ethernet
10/100 Mb/s, 2×USB, 1×RS-232
a 1×RS-232/422/485, 1×IrDA
a kanál 1×IDE. Roz‰ifiitelnost je
zaji‰tûna opût prostfiednictvím
sbûrnice PC/104, k dispozici je
i patice CompactFlash typu II.

Wafer E-400/E-667
Nejv˘konnûj‰í fie‰ení, které je
zaloÏené na fiadû procesorÛ VIA
EDEN firmy VIA Technologies,
Inc. K dispozici jsou v souãas-
nosti desky s procesory s frek-
vencemi 400, 667 a 733 MHz
a integrovanou grafikou AGP,
coÏ pfiedurãuje tyto desky jako
v˘konná jádra pro modulární vi-
zualizaãní a operátorské panely.
Na desce jsou dále integrována
rozhraní Ethernet 10/100 Mb/s,
1×RS-232, 1×RS-232/422/485,
2×USB, 1×IrDA a 1× kanál IDE.
Deska umoÏÀuje roz‰ífiení pro-
stfiednictvím sbûrnice PC/104.

Pokud vás uvedené techno-
logie zaujaly, kontaktujte spo-
leãnost ELCOM-IPC, spol. s r.o. 
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