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Embedded počítače, neboli vestavné počítače, 
jsou určené především pro použití v těžkém, 
ale i lehkém průmyslu. Tyto takzvané „black 
boxy“ bývají zabudovány v obráběcích stro‑
jích, samoobslužných prodejních kioscích, 
bezpečnostních monitorovacích sys‑ 
témech a veřejných přepravních 
prostředcích. Vestavné počítače 
se liší od běžných počítačů také 
použitím operačního systé‑ 
mu. Převážně zde dominuje 
operační systém Windows 
Embedded, který je dělaný 
na míru každému stroji, 
ten se sestavuje 
z jednotlivých 

komponent, 
kterých je v plném 

Windows více než deset tisíc. Vy‑ 
tvořený operační systém obsahuje jen 

požadované funkce a je podstatně menší než 
klasické Windows, proto i nároky na ukládání 
dat jsou menší a některé embedded počítače 
využívají pouze compact flash kartu.

Každá aplikace si klade nároky na jiné vlast‑
nosti embedded počítače, podívejme se tedy 
blíže v čem se mohou lišit a čím jednotlivé 
řady vynikají.

Automatizace a výroba klade nároky na 
odolné a robustní provedení, které zaručí 
odolnost proti otřesům a vibracím, ale i krytí 
proti vnikání prachu. Tyto nároky jsou kla‑
deny z důvodu použití těchto počítačů v ná‑ 
ročných podmínkách výrobních hal, kde jsou 
tyto vestavné počítače zabudovány do výrob‑
ních automatů, pásových linek a montážních 
robotů. Vestavné počítače zde často slouží 

i jako terminály pro sběr a zpracování dat 
s důrazem na spolehlivost 24 hodin denně  
7 dní v týdnu. Konkrétní výrobky vhodné 
do tohoto segmentu jsou kompaktní systémy, 
které překvapí svou malou velikostí a velkou 

robustností. Lídr 
na poli průmyslových počítačů, 

firma IEI Technologies, nabízí počí‑
tače pro tento segment, konkrétně řady ECW, 
IBX a uIBX, které jsou poháněny procesory 
Intel Atom, VIA nebo procesory AMD.

Aplikace, určené pro vojenský, přepravní 
a bezpečnostní segment trhu, mají požadavky 
na spolehlivost v rozšířených teplotách 
od –20 do +70 °C a nízkou spotřebou ener‑
gie. Nové embedded systémy bez ventilátorů, 
určené do prostředí s nároky na práci v růz‑
ných teplotách, navíc vybavené procesory 
s pokročilou správou napájení, malou spotře‑
bou v pohotovostním režimu a vybavené 
SSD disky patří mezi špičkové technologie 
s flexibilním řešením. Takový počítač je 
i energeticky účinný a přispívá tedy ke snížení 
spotřeby energie a emisí. Dlouhodobě nejspo‑
lehlivější počítače pro tento segment jsou 
vestavné systémy NISE 2000A a NTuf 600 od 
firmy Nexcom.

Další kategorií jsou výkonné vestavné počí‑
tače pro zdravotnictví, digitální zobrazování 
informací a výkonné vestavné počítače pro 

zpracování audia a videa. Medicínské embed‑
ded systémy musí splňovat normu pro zdra‑
votnictví EN 60601 a je zde kladen velký 
důraz na minimální hlučnost. Modely splňu‑
jící tyto normy jsou NISE 3140 a NISE 3500.

Počítače vyvinuté speciálně pro náročné 
aplikace v oblasti zpracování obrazu, robo‑
tiky, multimédia, video dohledu a pro zobra‑

zování digitální reklamy již musí být 
vybaveny nejvýkonnějšími proce‑

sory Intel® Core™ i7/i5/i3. Je zde 
integrovaná grafika Intel HD, 

která podporuje kodeky H.264/ 
/AVC‑MPEG2/VC1, DirectX 10.1 

a OpenGL 3.0., což umožňuje nahrávání 
v reálném čase, video přenos, kompresi 

a dekompresi videa v plném HD rozlišení 
(1 920 × 1 080 pixelů) bez zatížení procesoru. 
Systém umožňuje rychlé zpracování velkého 
množství dat, která se vyskytují v průmyslo‑
vém zpracování obrazu a vizualizace. Počítače 
s těmito vlastnostmi jsou modely ECN‑680 
a TANK‑720.

Vestavné počítače se tedy velmi liší svým 
výkonem a odolností podle toho, pro jaký 
provoz jsou určeny. Firma Elvac IPC vám 
nabízí široké portfolio vestavných počítačů 
s podporou a tvorbou OS Windows Embedded 
na míru vašemu stroji a aplikaci.
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