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z oferty firmy Beckhoff
Embedded PC

Urządzenia z serii CX są komputerami typu 
PC montowanymi na szynie DIN. Są one prze-
znaczone do zadań wymagających zdolności 
obliczeniowych zbliżonych do możliwości kom-
puterów typu Industrial PC, jednak przy niskiej 
cenie ich realizacji. W takim systemie wykorzy-
stuje się więc tylko te moduły i interfejsy, któ-
re są wymagane do realizacji danego zadania. 
Komputer pracujący w trybie headless nie po-
trzebuje na przykład klawiatury i monitora, ale 
może być konieczne podłączenie go do Ether-
CAT lub interfejsu RS422.

Firma Beckhoff oferuje komputery z serii CX 
o modułowej budowie, które w podstawowej 
konfiguracji składają się z jednostki central-
nej i modułu zasilania. Układy z serii CX1030/
CX1020 i CX1010 mają rozdzielony moduł 
z procesorem od modułu zasilania, natomiast 
układy CX9000 i CX9010 mają je zintegrowane. 
Podstawowe cechy komputerów embedded PC 
z serii CX zestawiono w tab. 1.

Szeroko stosowane proste 
sterowniki PLC nie zawsze 

nadają się do każdego zadania 
w automatyce. Bardziej 

rozbudowane Programowalne 
Sterowniki Automatyki 
czy też Embedded PC 

pozwalają znacznie zwiększyć 
funkcjonalność systemu. 

Komputery typu Embedded 
PC stanowią więc interesującą 

alternatywę dla sterowników 
PLC.

Embedded PC CX9000, CX9010
Są to kompaktowe komputery przemysłowe 

cechujące się stosunkowo wysoką wydajnoś-
cią obliczeniową połączoną z niskimi kosztami 
i niewielkimi wymiarami. Przeznaczone są do 
montowania na szynie DIN 35 mm. Główną za-
letą komputerów CX9000 i CX9010 jest zasto-
sowanie energooszczędnych procesorów Intel 
XScale z linii procesorów sieciowych – IXP420. 
Ze względu na niski pobór mocy przez procesory 
w modułach zastosowano chłodzenie pasywne 
konwekcyjne (bez wentylatorów). Sterowniki 
CX90xx pracują pod kontrolą systemu operacyj-
nego Windows CE. Nie potrzebują zewnętrzne-

go nośnika danych (dysku), gdyż system ope-
racyjny startuje z wewnętrznej pamięci Flash. 
Zastosowanie systemu operacyjnego Windows 
CE umożliwia dodanie graficznego interfejsu 
użytkownika do aplikacji. Do programowania 
funkcji sterujących układów CX9000/CX9010 
służy oprogramowanie TwinCAT.

Tab. 1. Rodzina komputerów Embedded PC CX
Model Opis Procesor Zegar Pamięć I/O

CX1020 wysokowydajny Intel Celeron M 
ULV 1 GHz 64 MB Flash (zewnętrzna CF),

256 MB RAM

K–Bus
E–Bus
IP–Link

CX1030 wysokowydajny Intel Pentium M 1,8 GHz 64 MB Flash (zewnętrzna CF),
256 MB RAM

K–Bus
E–Bus
IP–Link

CX1000 podstawowy AMD Geode 
SC2200 266 MHz 64 MB Flash (zewnętrzna CF),

64/128 MB RAM
K–Bus
E–Bus

CX1010 podstawowy AMD Geode LX 
800 500 MHz 64 MB Flash (zewnętrzna CF),

64/128 MB RAM
K–Bus
E–Bus

CX9000 Kontroler Ether-
netu

Intel IXP420 
XScale 266 MHz 16/32 MB Flash (wewnętrzna),

64/128 MB RAM
K–Bus
E–Bus

CX9010 Kontroler Ether-
netu

Intel IXP420 
XScale 533 MHz 32 MB Flash (wewnętrzna),

128 MB RAM
K–Bus
E–BusFot. 1. Moduł UPS CX1100–0920

Procesor XScale to intelowska implementacja rdzenia 
ARM kompatybilna z listą instrukcji ARMv5TEJ (ale 
bez instrukcji zmiennoprzecinkowych). Procesory 
IXP420 mają m.in. interfejs magistrali PCI, sterownik 
USB oraz dwa interfejsy 10/100 Mb/s Ethernet MAC. 
Mogą pracować z częstotliwością zegara 266, 400 
lub 500 MHz. Pobór mocy wynosi typowo 1...1,5 W.
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Switch jest dołączony 
do jednego z dwóch in-
terfejsów Ethernet MAC 
procesora Xscale. Moduły 
z interfejsem E–Bus mają 
dołączoną magistralę 
EtherCat do drugiego in-
terfejsu MAC procesora 
XScale, pracuje więc on 
niezależnie od dostępnych 
dwóch złączy RJ–45 dołą-
czonych do switcha.

Aby rozbudować moż-
liwości sterownika, moż-
na posłużyć się jednym 
z kilkunastu dostępnych 
modułów z interfejsami 
systemowymi. W tym celu 
można wybrać moduły ze 

złączami DVI i 2xUSB, 2xRS232 lub 2xRS422/RS–
485 (w systemie może być dostępny tylko jeden 
moduł z RS232 lub RS422/485), czytnik kart Com-
pact Flash oraz 4–portowy hub USB. Na rys. 2 
przedstawiono podstawowy moduł sterownika 
CX9010–N000 wraz z modułami rozszerzeń.

Moduł podstawowy CX9010

Rys. 2. Komputer typu embedded PC z serii CX9010 oraz możliwe do dołączenia moduły 
interfejsowe

Interfejs

Compact Flash

Interfejs

DVI/USB

Interfejs RS232 Interfejs

RS422/485 

Fot. 3. Modułowa budowa systemów z komputerami Embedded 
PC

Rys. 4. Moduły master sieci komunikacyjnych Fieldbus dla komputerów embedded PC z serii 
CX10x0

Komputery są oferowane w dwóch wersjach: 
z interfejsem K–bus lub z interfejsem E–bus (do 
dołączania terminali EtherCat). Podstawowy mo-
duł sterownika z procesorem ma wbudowane 
dwa złącza RJ–45, które są dołączone do zinte-
growanego w komputerze switcha sieciowego. 

Fot. 5. Embedded PC CX1030

Embedded PC CX1000, CX1010
Komputery CX1000/CX1010 są bardziej za-

awansowanymi modelami niż wcześniej opisy-
wane. Stanowią podstawową linię kompute-
rów typu embedded w ofercie firmy Beckhoff.
W podstawowej wersji komputer składa się 
z modułu z jednostką centralną CPU oraz 
z modułu zasilania. Moduły te mogą pracować 
bez interfejsu I/O lub z interfejsami E–Bus lub 
K–Bus. Komunikacja z modułami podrzędnymi 
komputerów z serii CX odbywa się poprzez 16–
bitową magistralę PC104. Moduły interfejsowe 
mają szerokość 19 mm lub 38 mm (podwójne) 
i mogą być łączone szeregowo. Modułowa bu-
dowa pozwala na dobranie dokładnie tych kom-
ponentów, jakie są potrzebne w danej aplikacji. 
Dostępne są moduły z interfejsem DVI i USB, 
RS232, RS485/422 oraz wejściami i wyjściem 
audio (fot. 3).

Napięcie zasilania jest podawane z zasilacza 
poprzez magistralę PC104, nie są więc potrzeb-
ne osobne linie zasilające. Moduł zasilania jest 
wyposażony w znakowy wyświetlacz LCD służą-
cy do wyświetlania stanu zasilacza.

Do dołączenia sieci komunikacyjnych Fieldbus 
typu PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, SERCOS 
oraz Lightbus służą odpowiednie moduły. Mogą 
one pracować jako moduły nadrzędne lub pod-
rzędne (oprócz SERCOS). Na rys. 4 przedstawio-
no moduły nadrzędne (master) magistrali Profi-
bus w różnych jej odmianach.

Komputery te mogą pracować pod kontrolą 
systemu operacyjnego Windows CE lub Win-
dows XP Embedded. Moduły CX1000/CX1010 
mogą mieć wgrane oprogramowanie sterują-
ce TwinCAT PLC run–time lub TwinCAT NC PTP. 
W połączeniu z systemem Windows oprogra-
mowanie napisane w językach wysokiego po-
ziomu dla tego systemu operacyjnego może być 
wykonywane równolegle do zadań TwinCAT.

Embedded PC CX1020, CX1030
Sterowniki CX1020 są najmocniejszymi 

z serii CX. Wyposażone są bowiem w mobilne 
wersje procesorów przeznaczonych dla kom-
puterów typu PC. Model CX1030 jest stero-
wany przez procesor Pentium M firmy Intel
zegarem 1,8 GHz. Ze względu na większą moc 
procesora Pentium M, ciepło musi być odpro-
wadzane przez radiator z wentylatorem, Jest 
on zamontowany w postaci wymienialnej na-
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Tab. 2. Moduły UPS dla sterowników z serii CX
CX1100–0900  CX1100–0910  CX1100–0920

Napięcie wyjściowe 24 VDC (–15%/+20%)
Technologia wykonania obwodu 
wyjściowego pojemnościowy

Ładunek 20 As 20 As 40 As
Czas podtrzymania zasilania ustawialny, zależny od obciążenia
Maksymalny prąd wyjściowy 550 mA 1,1 A 1,1 A
Napięcie ładowania max. 4 A
Diody diagnostyczne wejście/wyjście 24 VDC, CHARGE
Interfejs CPU 16–bitowy ISA (standard PC/104)
Maksymalna utrata mocy 2 W
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 57x100x91 mm 76x100x91 mm 95x100x91 mm
Waga ok. 345 g ok. 465 g ok. 617 
Temperatura pracy 0…55oC
Wilgotność względna 95%, bez kondensacji
Odporność na wibracje/wstrząs zgodny z EN 60068–2–6/EN 60068–2–27/29
Odporność/emisja EMC zgodny z EN 61000–6–2/EN 61000–6–4
Stopień ochrony IP 20

kładki w dolnej części modułu (jest on przez to 
nieznacznie wyższy – fot. 5). Moduły z proce-
sorem Celeron M (CX1020) pracują bez wen-
tylatora. Obydwa moduły mogą pracować pod 
kontrolą systemu operacyjnego Windows CE, 
jak również Windows XP w wersji embedded 
(fot. tytułowa).

Do komputerów CX1020/CX1030 oferowany 
jest podobny zestaw modułów interfejsowych 
oraz zasilaczy jak dla innych z serii CX10xx.

Zasilanie awaryjne komputerów 
embedded

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy 
można dodać moduły zasilania awaryjnego UPS 
oznaczone symbolem CX1100–09xx. Dostęp-
ne moduły UPS w trzech wersjach (tab. 2). 
Mogą one być dołączone do dowolnego, poza 
CX1030, komputera embedded z serii CX.

Podsumowanie
Komputery typu embedded PC z serii CX 

oferują szeroki wachlarz możliwości. Mogą być 
stosowane w zarówno prostych jak i skompli-

kowanych zadaniach automatyki oraz w apli-
kacjach motor controls. Bardziej wszechstronne 
od prostych sterowników PLC oraz tańsze od 
komputerów typu Industrial PC, znajdą na pew-

no zastosowanie w wielu zadaniach sterowania 
procesami technologicznymi i maszynami.
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