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Stále častěji se v průmyslu
využívají počítače s přívlast-
kem embedded, což zname-
ná, že jsou určeny k zabu-
dování do rozvaděče nebo
„útrob“ řídicího systému či
jiného zařízení. V češtině se
nejčastěji označují přívlast-
kem vestavné, zabudovatelné
či zástavbové, případně vlo-
žené či vnořené.

Od prvního embedded po-
čítače, který byl vyvinut jako
naváděcí počítač pro Apollo,
došlo k velkému pokroku.
Toho bylo dosaženo i díky
vojenskému vývoji v 60. le-
tech, kdy se embedded po-
čítače montovaly do raket.
V polovině 80. let byla větši-
na externích součástek inte-
grována do jediného čipu
spolu s procesorem, a tím
vzniklo názvosloví „jedno-
čipový počítač“. Dnes se
embedded systém běžně vy-
užívá v bankomatech a pla-
tebních terminálech, v infor-
mačních kioscích, PDA, her-
ních konzolách, ve vybavení
domácností, v lékařských pří-
strojích, dopravě i v různých
průmyslových odvětvích.

Embedded počítač je větši-
nou konstruován jako jedno-
účelový systém pro předem
definovanou činnost a vyzna-
čuje se nízkým příkonem.
Když je to technicky možné
(za použití vhodného proceso-
ru s chladičem bez ventilátoru
a pamětí Flash místo pevného
disku) je bez točivých částí
s pasivním chlazením (sníže-
ní zdroje problémů a zvýšení
spolehlivosti) a bývá v kom-
paktním provedení. Využívá
OS Windows XP Embedded,
který vychází z Windows XP
Pro, ale má pouze takové vlast-
nosti, které jsou potřeba pro
zamýšlený účel využití počítače.

Díky tomu může být OS umís-
těn v paměti Flash (CF karta)
a není tak náročný na hardwa-
rový výkon PC. Konektory roz-
hraní jsou většinou standardní,

aby dovolily propojení s běž-
nými periferními zařízeními.

Často se používají vestav-
né počítače v panelovém pro-
vedení s dotykovou obrazov-
kou (TouchScreen). Standard-
ní počítačové, komunikační
a paměťové vybavení i kvalit-
ní barevná grafika dovolují
komfortní dialog s operáto-
rem, vizualizaci, monitorová-
ní a dokumentování stavu ří-
zeného objektu či procesu.
Mohou být samostatným řídi-
cím systémem nebo jedním
z podsystémů pro náročněj-
ší aplikace, či centrálním mo-
dulem. Podobně lze využít
i kompaktní vestavný počítač
bez obrazovky.

Hlavní částí embedded po-
čítačů jsou základní desky.
Embedded počítače obvykle
používají moderní proceso-
ry známých výrobců (Intel,
AMD a VIA), které jsou buď
přímo integrovány na desce,
nebo se osazují do patice.
Mívají rozhraní IDE nebo

SATA a sloty pro karty
Compact Flash. Pro připojení
klávesnic a myší jsou k dispo-
zici porty PS/2 nebo USB
a pro zobrazení informací pak

výstupy VGA, DVI nebo
LVDS, popř. TV výstup. Pro
rozšíření obsahují i sloty
PCI, Mini PCI, PCMCIA
nebo PC/104+. Pro komuni-
kaci bývají vybaveny ko-
nektory Ethernet, popřípadě
WiFi a sériovými porty
RS232/422/485.

Členění základních desek
embedded počítačů, také na-
zývaných jednodeskové počí-
tače (SBC – Single Board
Computers), je především pod-
le velikosti. Dělí se na desky
3,5″, 5,25″, Epic a Mini ITX.

Desky 3,5″ se vyznačují ma-
lými rozměry, 146×102 mm,
integrovaným procesorem, slo-
tem pro SDRAM SO-DIMM
(umístěn většinou na spodní
straně desky společně se slo-
tem pro kartu CF) a různou
kombinací portů IO. Typic-
kým zástupcem těchto desek
je WAFER.

Desky 5,25″ mají dvojnásob-
nou velikost (146×203 mm).
Procesory mohou být inte-

grovány na desce, ale i vlože-
ny do patic. Desky jsou osa-
zeny slotem pro paměti DDR
a opět poskytují širokou
škálu portů IO, kterých je
zde větší počet než u 3,5″ de-
sek. Typickým zástupcem je
NOVA.

Desky Mini ITX jsou nej-
vyšší řadou embedded desek
a nejvíce se přibližují stan-
dardním základním deskám
(mainboard). Jejich rozměry
jsou oproti standardním pou-
ze 170×170 mm. Osazeny jsou
komponenty a periferiemi
běžných PC a obvykle i stejný-
mi procesory. IO porty jsou
opět stejné  jako u standard-
ních základních desek a za-
hrnují již sloty PCI, Mini
PCI, PCIe nebo PCMCIA.
Typickým zástupcem těchto
desek je KINO.

Desky Epic disponují slo-
tem PC/104+ nebo PCI-104,
procesory mohou být integro-
vány přímo na desce, ale i vlo-
ženy do patic. Rozměry těchto
desek jsou 165×115 mm a stej-
ně jako 3,5″ SBC disponují
slotem pro SDRAM SO-DIMM
umístěným většinou společně
se slotem pro kartu Compact
Flash na spodní straně desky
a různou kombinací IO portů.
Typickým zástupcem těchto
desek je Epic NANO.

Nabídka embedded počíta-
čů a desek pro tyto počítače
se stále rozšiřuje. V tomto člán-
ku byly uváděny jako příklady
výrobky firmy IEI Technology
Corp. Podrobnější informace,
katalogové listy a další obrázky
jednotlivých produktů lze zís-
kat na internetových stránkách
firmy ELCOM GROUP a.s.
www.elcomgroup.eu.
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