
Projektowanie urządzeń 
wpisujących się w  trend 

Internetu Przedmiotów 
wydaje się proste. Na  rynku 

oferowane jest mnóstwo 
komponentów i  gotowych 
modułów, reklamowanych 

jako zaprojektowane z  myślą 
o  IoT. Kiedy jednak przychodzi 

do  praktyki, okazuje się, 
że  o  ile z  budową siermiężnego 

prototypu nie ma problemu, 
przekształcenie go w  atrakcyjne, 

eleganckie miniaturowe 
i  profesjonalnie wyglądające 

urządzenie stanowi nie 
lada wyzwanie. Z  pomocą 

przychodzi Intel, który 
wprowadził miniaturowy moduł 
komputerowy Edison i  wygląda 
na  to, że  wpływy tego giganta 

elektroniki zagwarantują nowemu 
produktowi sukces rynkowy.

Intel Edison – nowatorska 
platforma i duży ekosystem

SPRZĘT

Przede wszystkim moduł Intel Edison 
ma wymiary 35,5 mm×25 mm i  gru-
bość 3,9  mm, czyli znacznie mniej niż 
komputery jednopłytkowe (Raspberry 
Pi ma 85,6  mm×56  mm×21 mm, a  Intel 
Galileo drugiej generacji 123,8 mm×72 
mm×16  mm). Wynika to  m.in. z  faktu, 
że sam Edison to tylko moduł komputero-
wy, którego jedynymi wyprowadzeniami 
są  złącze antenowe i  70-pinowy konektor 
typu HDI. Sercem modułu jest układ SoC, 
wykonany w  technologii 22 nm, z  dwo-
ma zintegrowanymi układami procesoro-
wymi: dwurdzeniowym procesorem Intel 
Atom, taktowanym zegarem 500 MHz oraz 
pomocniczym, 32-bitowym procesorem 
Intel Quark, taktowanym zegarem 100 
MHz. Z  procesorem współpracuje duża 
pamięć RAM: 1 GB LP DDR3, działająca 
w trybie dwukanałowym i połączona z jed-
nostką centralną 32-bitową szyną danych, 
co zapewnia przepustowość sięgającą 800 
MT/s. Co  ważne, celem miniaturyzacji 
modułu pamięć zamontowano na proceso-
rze, stosując technikę PoP –  Package over 
Package. Na płytce znalazła się też pamięć 
Flash typu eMMC o pojemności 4 GB oraz 

też wykorzystuje proste w użyciu Arduino. 
Niestety, wbrew pozorom Raspberry Pi 
wcale nie jest takie małe, jeśli ocenić je pod 
kątem wymagań stawianych obecnie no-
woczesnym, inteligentnym urządzeniom 
przenośnym, a  Arduino cechuje się małą 
mocą obliczeniową. I właśnie z myślą o ta-
kich projektantach, którzy nie są w stanie 
samodzielnie przygotować całego projektu 
zaawansowanej PCB, a  Raspberry Pi nie-
zbyt się nadaje do realizacji ich pomysłów, 
Intel opracował jednopłytkowy komputer 
o nazwie Edison.

Czym jest Edison?
Osoby śledzące rynek komputerków jed-
nopłytkowych lub działania Intela z pew-
nością zauważą, że firma ta już wcześniej 
wypuściła na  rynek komputer konkuren-
cyjny wobec Raspberry Pi, noszący miano 
Galileo. To prawda i dlatego warto podkre-
ślić, że Edison to zupełnie inna koncepcja, 
która ma za zadanie spełnić inne oczeki-
wania niż Galileo czy Raspberry Pi.

Rozpoczynając tworzenie inteligentne-
go urządzenia elektronicznego, komuni-
kującego się z  otoczeniem poprzez sieć, 
można podjąć kilka różnych strategii. 
Dosyć wygodnym rozwiązaniem jest sko-
rzystanie z  dowolnie wybranej platformy 
deweloperskiej, pozwalającej na  stopnio-
we rozwijanie projektu, by następnie sa-
modzielnie zaprojektować finalną płytkę 
drukowaną i wprowadzić ją do produkcji. 
Niestety, ten ostatni etap wymaga dużych 
umiejętności i  drogiego oprogramowania 
oraz skorzystania z zaawansowanych pro-
cesów technologicznych, bo  tylko takie 
pozwalają na  połączenie ze  sobą bardzo 
szybkich mikroprocesorów i pamięci, wy-
konanych w  obudowach BGA. Z  tego po-
wodu wiele osób sięga po gotowe kompu-
terki jednopłytkowe, takie jak np. bardzo 
popularna platforma Raspberry Pi, albo 

Dodatkowe informacje:
Intel Polska
tel. 22 203 31 20, http://intel.ly/1EXub2q
michalx.poterek@intel.com

Fotografi a 1. Płytka Intel Edison

Modułowo – polski akcent dla Edisona
Modułowo – krajowy producent modułów elektronicznych dla edukacji, budowy i rozwoju urządzeń, 
zaprojektował własną płytkę Modulowo Explore E, pozwalającą na zamontowanie Edisona i korzystanie 
np. z modułu GPS, sterownika silnika, czujników itp. Płytka ma dwa złącza duoNECT dla modułów 
rozszerzających Modulowo Explore, dwa złącza micro USB, w tym USB OTG i konwerter USB/UART, 12-bitowy 
przetwornik analogowo-cyfrowy, interfejsy SPI i I2C, konwerter poziomów napięć, który umożliwi dołączanie 
do platformy sygnałów o napięciu do +5 V, ładowarkę baterii, złącze dla dodatkowego zasilania oraz diody 
LED sygnalizujące transmisję po UART i zasilanie.
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AdaFruit, Seeed Studio, Sparkfun, a nawet 
RadioShack także mają swój udział w budo-
wie ekosystemu Edisona.

Oprogramowanie
Mówiąc o  ekosystemie trzeba wspomnieć 
też o oprogramowaniu. I tu Edison się zna-
cząco wyróżnia na tle wszelkich rozwiązań 
konkurencyjnych. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę na fakt, że główny, dwurdze-
niowy procesor Intel Atom, zamontowany 
w  Edisonie, ma architekturę x86, podczas 
gdy większość alternatywnych rozwiązań 
opiera się na  układach ARM, a  więc pro-
cesorach RISCowych. Co  prawda sama ar-
chitektura x86 nie wystarcza do  tego, by 
na  Edisonie uruchomić system Microsoft 
Windows, ale nie po  to  powstała ta  plat-
forma. Zamiast tego Intel przygotował go-
towy obraz systemu Yocto Linux 1.6, który 
opracowano właśnie z myślą o aplikacjach 
wbudowanych. Ponadto dostarczany jest 
komplet programistycznych narzędzi de-
weloperskich, pozwalający na  dosyć swo-
bodny wybór sposobu pisania oprogramo-
wania dla Edisona. Oprócz wykorzystania 
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skonfigurować do pracy w trybie generato-
rów PWM, jako interfejsy USB 2.0 z OTG, 
lub jako wyjścia generatora zegarowego 
o częstotliwości od 32 kHz albo 19,2 MHz.

Druga z  płytek jest znacznie większa 
i zarazem nieco ciekawsza. Zawiera 20 cy-
frowych linii wejścia i wyjścia, a wśród nich 
4 wyprowadzenia, które mogą pracować 
jako generatory PWM. Ponadto dostępne 
jest 6 wyjść analogowych, interfejsy UART 
i  I2C, 6-pinowy port ICSP (SPI), dwa porty 
microUSB, gniazdo karty SD oraz złącze 
zasilania, umożliwiające podłączenie na-
pięcia z  zakresu od  7 do  15 V. Co  istotne, 
jest kompatybilna z  Arduino UNO, dzięki 
czemu pozwala na  skorzystanie z zasobów 
ogromnego ekosystemu Arduino. Dzięki 
tej płytce Edisona można programować za 
pomocą środowiska Arduino oraz można 
do  niego podłączać różnorodne moduły 
przygotowane właśnie dla Arduino.

To  nie wszystko, gdyż na  rynku działa 
wiele innych producentów, którzy opraco-
wują własne płytki deweloperskie na  po-
trzeby różnych platform komputerowych, 
a  w  tym dla Edisona. Firmy takie jak 

interfejsy sieci bezprzewodowych, ob-
sługiwane przez moduł firmy Broadcom. 
Pozwala on na komunikację Wi-Fi w stan-
dardach IEEE 802.11a/b/g/n, w dwóch za-
kresach częstotliwości (2,4 GHz i  5 GHz) 
oraz za pomocą interfejsu Bluetooth Smart 
Ready (Bluetooth 4.0 LE + 2.1 EDR). 
Pozostałą na płytce przestrzeń wykorzysta-
no do instalacji ceramicznej anteny, która 
pozwala na używanie interfejsów bezprze-
wodowych bez konieczności prowadzenia 
sygnałów o  częstotliwościach radiowych 
na  płytkach, do  których podłączany jest 
moduł Edison. Gdyby jednak wbudowa-
na antena nie była wystarczająca, można 
podłączyć dodatkową antenę zewnętrzną, 
przy użyciu wspomnianego już wcześniej 
konektora koncentrycznego.

Płytki deweloperskie
Jak widać, przyłączenie do  Edisona ja-
kichkolwiek fizycznych wyprowadzeń 
wymaga użycia 70-pinowego złącza typu 
HDI – znacznie łatwiejszego w użyciu niż 
gdyby konieczne było lutowanie elementu 
BGA, ale niezbyt wygodnego przy proto-
typowaniu. Dlatego Intel oraz niezależne 
firmy opracowały różnorodne płytki de-
weloperskie. Warto zwrócić uwagę prze-
de wszystkim na  dwie propozycje Intela: 
Intel Edison Breakout Board oraz Intel 
Edison Development Board with Arduino.

Pierwsza z  nich ma wymiary nieco 
większe niż sam moduł procesorowy. Ma 
wyprowadzone na  piny na  płytce druko-
wanej natywne linie wejść i wyjść kompu-
tera z logiką 1,8-woltową oraz dwa gniazda 
microUSB i złącze zasilania. Wśród wypro-
wadzanych interfejsów znajduje się m.in. 
40 linii GPIO, które mogą być skonfiguro-
wane jako wyprowadzenia: UART, I2C, SPI, 
I2S i interfejs do kart pamięci SD. Kolejne 
12 linii GPIO Edisona można programowo 

Fotografi a 2. Intel Edison bez obudowy, od góry i od spodu

Rysunek 3. Schemat blokowy Edisona
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na  jej użyciu twórcy zaawansowanych 
projektów akademickich oraz projektanci 
konsumenckich urządzeń, wpisujących 
się w nurt Internetu Przedmiotów. W obu 
tych przypadkach moduł Edison świetnie 
się sprawdzi zarówno na  etapie prototy-
powania, jak i  jako komponent w  trakcie 
produkcji, o ile tylko kształt i wymiary do-
celowego urządzenia konsumenckiego nie 
będą zbyt nietypowe. Edisona można także 
wykorzystać do prototypowania rozwiązań 
Przemysłowego Internetu Przedmiotów, 
ale trzeba mieć na uwadze, że moduł ten 
nie jest przeznaczony do pracy w trudnych 
warunkach środowiskowych i wytrzymuje 
temperaturę z zakresu od 0 do 40 °C.

Edison idealnie się też sprawdzi 
w  urządzeniach przenośnych. Wynika 
to z faktu, że może być zasilany napięciem 
z zakresu 3,3 V do 4,5 V, a więc optymalnie 
dopasowanym do ogniw litowo-jonowych. 
Porób prądu także jest nieduży – praktycz-
nie 3-krotnie mniejszy niż w  Raspberry 
Pi, a w trybie Standby, przy wyłączonych 
interfejsach radiowych, wynosi jedynie 13 
mW i  rośnie do  35 mW przy włączonym 
Wi-Fi.

W  efekcie Edisona można polecić 
wszystkim tym, którzy chcieliby tworzyć 
roboty, samodzielnie funkcjonujące drony 
oraz drukarki 3D. Oprócz tego, płytka może 
posłużyć do tworzenia systemów zdalnego 
monitoringu, w oparciu o czujniki, czy na-
wet kamery wizyjne, komunikujących się 
bezprzewodowo. W końcu będzie to także 
wygodna platforma deweloperska, a  wy-
korzystanie zestawu zgodnego z  Arduino 
ułatwi naukę projektowania osobom, które 
dopiero zaczynają swoją przygodę z  elek-
troniką i chciałyby zrealizować swoje cie-
kawe, ale i nowoczesne pomysły.

Marcin Karbowniczek, EP

przydatne okazują się też świetnie zorgani-
zowane zasoby na  stronach Intela (https://
software.intel.com/en-us/iot/home), zawie-
rające dokumentacje i  wszystkie potrzeb-
ne narzędzia oraz odnośniki do  stron spo-
łeczności, na których omawiane są sprawy 
związane z  płytkami Edison lub Galileo. 
Niemałe znaczenie ma też prowadzenie 
pomocy technicznej oraz zaangażowanie 
fi rm trzecich, które znacząco wzbogacają 
ekosystem Edisona. W  końcu także i  dzia-
łania promocyjne, jakie Intel podejmuje 
by spopularyzować swoje platformy, mogą 
przynieść korzyści ich użytkownikom. 
Bazowanie na  rozpoznawalnej i  uznanej 
platformie ułatwia zdobywanie fi nansowa-
nia przedsięwzięć w różnego rodzaju serwi-
sach crowdfundingowych czy też u  inwe-
storów instytucjonalnych.

Zastosowania i podsumowanie
Kiedy w takim razie warto sięgnąć po plat-
formę Intel Edison? Najbardziej skorzystają 

wspomnianego już Arduino, możliwe jest 
programowanie z  użyciem języka C/C++ 
lub Python, np. korzystając z  popularne-
go IDE Eclipse, czy też z użyciem języków 
JavaScript i  HTML5, których kod można 
wgrać i uruchomić na Edisonie za pomocą 
narzędzia Intel XDK IoT Edition (korzysta-
jącego z node.js). Ciekawym uproszczeniem 
jest możliwość programowania grafi cznego 
Wyliodrin, znanego użytkownikom wielu 
innych popularnych platform komputero-
wych. Przygotowano też szereg bibliotek, 
ułatwiających podłączanie czujników i  ko-
rzystanie z interfejsów wejść i wyjść.

W niedalekiej przyszłości Intel ma rów-
nież udostępnić narzędzia umożliwiające 
sprawne wykorzystanie wspomnianego 
wcześniej rdzenia Quark. Ma on  pozwolić 
na  wykonywanie programów wymagają-
cych pracy w  czasie rzeczywistym, a  więc 
niejako systemów RTOS. Poszerzy to obszar 
zastosowań platformy Edison.

Ekosystem
Sprzęt i  oprogra-
mowanie to  nie 
wszystko, co  pro-
jektant otrzymuje 
wraz z  Edisonem. 
Producent udostęp-
nia serwisy interne-
towe funkcjonujące 
jako chmura dla urzą-
dzeń z  Edisonem. 
Mogą one bezpośred-
nio, w  oparciu o  lo-
gin i  hasło użytkow-
nika, przesyłać dane 
do  Internetu, groma-
dzić je na  serwerach 
i  poddawać prze-
twarzaniu, a  nawet 
korzystać z  takich 
API, jak mechanizm 
wysyłania tweetów 
na  Twitterze. Bardzo 
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Fotografi a 4. Płytka Intel Edison Breakout Board

Fotografi a 5. Płytka Intel Edison Development Board with Arduino z zamontowanym modułem Edison
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