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Oblast jednodeskov˘ch vestav-
n˘ch (embedded) poãítaãÛ za-
znamenala v posledním roce
neuvûfiitelnû dynamick˘ rozvoj,
a to zejména díky dvûma hlav-
ním faktorÛm. Prvním faktorem
je skuteãnost, Ïe na trh byly uve-
deny nové typy procesorÛ s níz-
kou spotfiebou a tepeln˘m v˘-
konem, umoÏÀujícím pracovat
s pasivním chlazením CPU a v˘-
konem dostateãn˘m pro nasa-
zení operaãního systému na bá-
zi Microsoft Windows 2000/XP.
Druh˘m faktorem je pak fakt,
Ïe operaãní systém Microsoft
Windows XP Embedded, urãe-
n˘ pro spou‰tûní a provoz z po-
lovodiãov˘ch médií, pfiekonal
poãáteãní nedÛvûru projektan-
tÛ a získává stále v˘raznûj‰í
podíl na trhu operaãních systé-
mÛ v oblasti prÛmyslové v˘po-
ãetní 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 dává této
platformû pfiednost pfied ome-
zenou aplikaãní logikou pro-
gramovateln˘ch automatÛ. Tato
platforma nachází odbyt zejmé-
na ve formû mal˘ch a kompakt-

ních technologick˘ch poãítaãÛ
– inteligentních datov˘ch kon-
centrátorÛ nebo vizualizaãních
a operátorsk˘ch panelÛ, kte-
ré jsou nasazovány za úãelem

zpracování a vyhodnocování
dat a statistik v systémech fiíze-
ní v˘roby (systémech MES).   

Cílem tohoto ãlánku je sezná-
mit ãtenáfie s novinkami z pro-
dukce spoleãnosti ICP Electro-
nics, Inc., uveden˘mi na trh
v závûru loÀského roku. Jedná
se o vestavné jednodeskové po-
ãítaãe s typov˘m oznaãením
Wafer (standardní ‰ífika desky
3,5″) a NOVA (standardní ‰ífika
desky 5,25″), které jsou osazeny
procesory ULV (Ultra Low Vol-
tage) Intel Celeron s hodinovou
frekvencí 400 MHz. Tyto des-
ky splÀují podmínku pasivního
chlazení procesorové jednotky
a doplÀují produktovou fiadu ve-
stavn˘ch poãítaãÛ o dlouho oãe-
kávané fie‰ení na bázi procesorÛ
Intel. Navazují tak na úspû‰nou
fiadu vestavn˘ch poãítaãÛ zalo-
Ïen˘ch na alternativních proce-
sorov˘ch platformách, která vy-
uÏívá procesorové jednotky spo-

leãností VIA (C3/Eden), nebo
Transmeta (Crusoe).

Jednodeskové počítače Wafer
Deska Wafer s typov˘m oznaãe-
ním C400 se stala velmi rychle
roz‰ífien˘m fie‰ením, které tvo-
fií jádro inteligentních komuni-
kaãních pfievodníkÛ a datov˘ch
koncentrátorÛ. Je vybavena inte-
grovanou grafikou AGP s moÏ-
ností pfiipojení prÛmyslového
monitoru LCD prostfiednictvím
24bitového rozhraní TTL nebo
standardního obrazovkového mo-
nitoru s maximálním podporova-
n˘m rozli‰ením 1600×1200 bodÛ.

Z hlediska konektivity je des-
ka vybavena dvojicí sériov˘ch
portÛ-rozhraní RS232 a RS232/
422/485, porty LPT, IrDA a dvo-
jicí portÛ USB v provedení
USB 2.0. Prostfiednictvím roz-
hraní ATA je moÏné pfiipojit
pevn˘ disk. Wafer má rovnûÏ in-
tegrovánu patici Compact Flash.
Pfiipojení do sítû umoÏÀují dva
porty 10/100 Ethernet. Deska
má dále integrován ãasovaã
WatchDog a je roz‰ifiitelná pro-
stfiednictvím sbûrnice PC/104.

Jednodeskové počítače NOVA
Deska v provedení NOVA má
základní sadu vlastností shod-
nou s v˘‰e uvedenou deskou
Wafer, ale díky vût‰ímu rozmû-
ru (standardní ‰ífika 5,25″) se od
v˘‰e uvedené fiady li‰í zejména
vy‰‰ím stupnûm integrace ko-

munikaãních rozhraní a vût‰ími
moÏnostmi roz‰ífiení. Z hledis-
ka konektivity disponuje ãtyfi-
mi sériov˘mi porty (3× RS232
a 1× RS232/422/485) a ãtyfimi
porty USB v provedení 2× USB
2.0 a 2× USB 1.1. Hlavní atrak-
tivita tohoto modelu v‰ak spo-
ãívá v moÏnostech roz‰ífiení.
Deska má integrovánu jak sbûr-
nici PC/104 (ISA), tak PC/104
Plus (PCI), to umoÏÀuje pfiipoje-
ní modulÛ v uvedeném formátu.
Navíc má i standardní PCI slot.

Ke v‰em v˘‰e uveden˘m
deskám jsou k dispozici kom-
paktní ‰asi pro montáÏ na stû-
nu rozvadûãe nebo na li‰tu
DIN. Dále pak ‰iroká ‰kála roz-
‰ifiujících modulÛ pro sbûrnici
PC/104 zahrnující jednak roz-
‰ífiení konektivity (sériové por-
ty, porty pro Ethernet), dále pak
desky binárních vstupÛ a v˘-
stupÛ a desky pro zpracování
signálÛ, rÛzná komunikaãní roz-
hraní (Modbus, Profibus, sbûrni-
ce CAN) a moduly pro osazení
kartou PCMCIA, dovolující napfi.
realizaci komunikace Wi-Fi. Spe-
cialitou je pak GSM-modem pro
sbûrnici PC/104, umoÏÀující
bezdrátovou komunikaci pro-
stfiednictvím protokolu GPRS.

Pro podrobnûj‰í informace
mÛÏete kontaktovat spoleãnost
Elcom-IPC, spol. s r. o.
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