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ZmiÀovat se o tom, Ïe se v˘po-
ãetní technika prosadila praktic-
ky v‰ude kolem nás, je jistû zby-
teãné. Nalezneme ji ve v‰ech
moÏn˘ch zafiízeních, která nás
obklopují a která pouÏíváme,
a to i v zafiízeních, ve
kter˘ch bychom poãí-
taã ani neãekali. Pfiíno-
sem aplikace v˘poãet-
ní techniky do tûchto
zafiízení je jejich lep‰í
funkãnost, komunika-
ce s okolím, kvalitnûj-
‰í a pfiíjemnûj‰í ovládání a hlá‰e-
ní stavÛ. Toto vestavování ma-
l˘ch poãítaãÛ do ãehokoliv, co
chceme fiídit, mûfiit, ovládat nebo
s tím komunikovat, se skr˘vá pod
pojmem embedded computing.

Mezi rÛz-
n˘mi svûto-
v˘mi v˘robci
prÛmyslové
automatizace
na bázi PC-
kompatibil-
ních poãíta-
ãÛ vzniklo
mnoho standardÛ, které se od
sebe li‰í hlavnû rozmûry základ-
ních desek CPU. Od toho se od-
víjí, jak˘ stupeÀ integrace sou-
ãástek je pouÏit, jak mnoho roz-
hraní je aplikováno, jaké jsou
v˘kony procesorÛ, spotfieba
a tepelné vyzafiování poãítaãe.

Hovofiíme-li o prÛmyslové
automatizaci na bázi poãítaãÛ
PC-kompatibilních, jednou z ve-
doucích svûtov˘ch firem na
tomto poli je firma IEI Techno-
logies Corp., která je také dobfie
známá na ãeském trhu díky za-
stoupení firmou Elcom IPC, s.r.o.
V minulosti byla firma IEI Tech-
nologies Corp. známá také pod
znaãkou ICP Electronic Inc., 
av‰ak vzhledem k úspû‰nému

rÛstu této spoleãnosti se trans-
formovala do nové podoby spo-
jující v sobû nûkolik spolupracu-
jících a na sebe navazujících
sestersk˘ch spoleãností v oblasti
v˘voje, návrhu, v˘roby souãás-

tek, komponent a hoto-
v˘ch v˘robkÛ. Firma
IEI Technologies Corp.
je tak dnes schopna na-
bídnout celou ‰kálu
produktÛ. 

Vrátíme-li se k téma-
tu embedded poãítaãÛ,

pak je v nabídce IEI Technolo-
gies Corp. tato oblast zastoupe-
na nûkolika produktov˘mi fiada-
mi. Rozmûrovû nejmen‰í je fiada 
produktÛ s oznaãením PM-xxxx
s rozhraním PC/104, která je za-

loÏena na sbûrnici ISA,
a PC/104+, která vyuÏí-
vá sbûrnici PCI. Tyto
sbûrnice jsou v‰ak apli-
kovány na jiném typu
konektoru, neÏ jsou bûÏ-
nû pouÏívané sloty. Ko-
nektory sbûrnic PC/104
a PC/104+ umoÏÀují

sendviãovû skládat na sebe rÛz-
né typy desek, podle konfigu-
race poãítaãe. Základem je te-
dy deska CPU s jednoãipov˘m
poãítaãem s maxi-
málním v˘konem na 
úrovni procesorÛ
Pentium, coÏ v‰ak
pro mnoho aplikací
plnû dostaãuje. 

V˘konnûj‰í fiadou
a v souãasnosti nej-
více pouÏívanou jsou produkty
typu WAFER. Jde o jednodesko-
vé poãítaãe o rozmûrech jako
3,5″ disková jednotka, které ma-
ximálnû dosahují v˘konu proce-
sorÛ Celeron do cca 800 MHz.
V˘hodami této fiady jsou stále
pomûrnû malé rozmûry, integra-

ce vût‰iny potfiebn˘ch rozhraní
pfiímo na základní desce, malá
spotfieba a to, Ïe ve vût‰inû pfií-
padÛ pouÏívají pasivní chlaze-
ní CPU. Na deskách poãítaãÛ
WAFER se ãasto jiÏ pfiímo apli-

kují rozhraní pro pamûti Flash,
takÏe lze snadno a rychle sesta-
vit poãítaã, kter˘ je dostateãnû
v˘konn˘ i pro pouÏití operaã-
ních systémÛ Win-
dows XP Embed-
ded a Windows
CE.Net, pfiípadnû
Linux. Pokud ne-
staãí rozhraní pfií-
mo na základní des-
ce, lze konfiguraci
roz‰ifiovat pomocí
rozhraní PC/104.

Pro aplikaci v˘konn˘ch ve-
stavn˘ch systémÛ je urãena fiada
produktÛ NOVA, která má roz-

mûry jako 5,25″ disková mecha-
nika. Tyto desky nejsou jiÏ tak o-
mezeny mal˘mi rozmûry, a tak
jsou vybaveny ‰irokou ‰kálou
rozhraní a procesorÛ aÏ do v˘ko-
nu P4. Vzhledem k vût‰ím roz-
mûrÛm, spotfiebû a ãastûj‰í nut-
nosti pouÏití aktivního chlazení

jsou tyto desky vhodné zejména
do systémÛ, jako jsou rÛzné ter-
minály a kiosky. 

V posledních letech se prosa-
zuje nov˘ rozmûrov˘ standard,
kter˘ je zastoupen produktovou
fiadou NANO. Tento standard
je velikostnû mezi fiadami 
WAFER a NOVA. Tím, Ïe je
vût‰í neÏ WAFER, umoÏÀuje
aplikaci nov˘ch technologií,
jako je napfi. CPU Pentium M,
coÏ je u 3,5″ poãítaãÛ WAFER
velmi obtíÏné. Dále odstraÀu-
je i nedostatek série NOVA,
kde nebyly definovány pozi-
ce konektorÛ. U série NANO
jsou dÛleÏité konektory pfií-
mo vyvedeny na jedné stranû
desky, coÏ velmi zjednodu‰u-

je kabeláÏ.
V pfiípadû

potfieby lze ve-
stavné základ-
ní desky typu
WAFER, NA-
NO a NOVA
instalovat do
standardizova-
n˘ch ‰así se

zdrojem, ãímÏ lze velmi elegant-
nû získat kompletní funkãní PC
mal˘ch rozmûrÛ vhodn˘ pro in-
stalaci do potfiebné technologie.
Samozfiejmou v˘hodou pouÏívá-
ní embedded poãítaãÛ kompati-
bilních s PC je to, Ïe lze snadno
aplikovat software vyvinut˘ na
bûÏném PC a pfii pouÏití pasivní-
ho chlazení a technologií Flash
pro zápis dat je jejich spolehli-
vost velmi vysoká. 

V pfiípadû zájmu o embedded
technologie se informujte na
www.elcomgroup.cz nebo pfiímo
ve spoleãnosti Elcom IPC, s.r.o.
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