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W poprzednich latach w aplika-
cjach przemys³owych komunikacja
urz¹dzeñ z u¿ytkownikami odbywa-
³a siê g³ównie za pomoc¹ lampek
kontrolnych, wskaŸników, sygnali-
zatorów akustycznych i niewielkich
ekranów monitorów CRT. Obecnie
wyœwietlacze ciek³okrystaliczne
sta³y siê na tyle tanie i dostêpne, ¿e
mo¿na je traktowaæ jako rozwi¹zanie
standardowe. Operuj¹c grafik¹ o
wysokiej rozdzielczoœci, z wykorzy-
staniem szerokiej palety kolorów, na
ekranie wyœwietlacza s¹ prezento-
wane informacje w czytelnej i intu-
icyjnej postaci.

Komputery panelowe 
- charakterystyka

Komputery stosowane w przemy-
œle musz¹ spe³niaæ inne wymagania
ni¿ znany nam powszechnie kompu-
ter biurowy. Spadek cen matryc LCD
zwiêkszy³ popularnoœæ przemys³o-
wych komputerów panelowych. W
tego typu komputerach wyœwietlacz
LCD jest zintegrowany z kompute-
rem i zasilaczem, co gwarantuje nie-
wielkie wymiary urz¹dzenia. Obec-
nie najpopularniejsze s¹ komputery
panelowe z wyœwietlaczami o prze-
k¹tnej od 12" do 15". Coraz czêœciej
s¹ ju¿ stosowane komputery z
matrycami 17".

Od wyœwietlaczy stosowanych w
urz¹dzeniach przemys³owych ocze-
kuje siê du¿o wiêcej ni¿ od popular-
nych wyœwietlaczy LCD. Wyœwietla-
cze przemys³owe musz¹ pracowaæ w
warunkach zmieniaj¹cych siê w sze-
rokim zakresie temperatur, przy

du¿ym zapyleniu, du¿ej wilgotno-
œci, musz¹ tak¿e wytrzymywaæ
wibracje. Niekiedy s¹ wymagane
wykonania umo¿liwiaj¹ce u¿ywanie
takich monitorów przy silnym
oœwietleniu zewnêtrznym. Obudo-
wa tych urz¹dzeñ musi mieæ odpo-
wiedni¹ sztywnoœæ i zapewniaæ
³atwy monta¿ w szafach lub obudo-
wach przemys³owych.

Komputer panelowy musi mieæ
zwart¹ konstrukcjê o odpowiedniej
sztywnoœci. Powinien byæ przystoso-
wany do pracy w cyklu ci¹g³ym i w
zabudowie (co zwiêksza temperatu-
rê pracy), zapewniaj¹c jednoczeœnie
du¿y poziom niezawodnoœci. Czêsto
komputery s¹ dodatkowo wyposa¿a-
ne w ekrany dotykowe lub klawiatu-
ry membranowe. W wielu aplika-
cjach wa¿niejsza od wydajnoœci

komputera jest niezawodnoœæ syste-
mu. Stosuje siê wówczas procesory
o niskim poborze pr¹du, których
ch³odzenie wspomaga jedynie radia-
tor. Zastosowanie znajduj¹ proceso-
ry takie jak: VIA Eden, Geode, Intela
ULV Celeron czy Transmeta - proce-
sory projektowane specjalnie do
zastosowañ przemys³owych. Zwiêk-
szenie niezawodnoœci systemu
mo¿na równie¿ osi¹gn¹æ zastêpuj¹c
dysk twardy kartami CompactFlash.

Zazwyczaj komputery panelowe
s¹ zasilane napiêciem zmiennym
230 V. Niekiedy mo¿na zasilaæ je
równie¿ pr¹dem sta³ym 24 V. Kom-
putery przemys³owe pracuj¹ pod
kontrol¹ wielu systemów operacyj-
nych. W Polsce bardzo popularny
jest Linux, w Europie natomiast
Windows CE. Na komputerach

Wszêdzie tam gdzie istniej¹ systemy kontroli lub
automatyzacji, gdzie funkcjonuj¹ systemy

informatyczne, istnieje koniecznoœæ przedstawienia
zebranych informacji u¿ytkownikowi. Rozwój

systemów prezentacji danych jest coraz szybszy,
dostarczaj¹c u¿ytkownikowi coraz wiêcej

informacji, na podstawie których musi podejmowaæ
decyzje, maj¹c na to coraz mniej czasu.
Komunikacja pomiêdzy urz¹dzeniem, a

cz³owiekiem staje siê zatem coraz wa¿niejsza i
wymaga tworzenia aplikacji typu HMI (Human
Machine Interface) usprawniaj¹ce ten kontakt.

Komputery
panelowe 
narzêdzie komunikacji 

cz³owieka z maszyn¹
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instaluje siê Windows (98, 2000,
XP), ale równie¿ i specjalizowane
do zastosowañ przemys³owych -
Windows XP Embedded i Windows
CE. Wielu producentów sprzedaje
komputery razem z odpowiednio
skonfigurowanym system Windows
CE. U¿ytkownik otrzymuje kom-
pletnie skonfigurowany system,
gotowy do zainstalowania aplikacji
u¿ytkowej.

Przemys³owy komputer panelo-
wy ma du¿o d³u¿szy cykl ¿ycia ni¿
tradycyjne komputery. Produkowany
jest w niezmienionej konfiguracji
przez parê lat. Mo¿na wiêc przygoto-
wywaæ aplikacje z wykorzystaniem
takich komputerów, maj¹c gwaran-
cjê poprawnoœci dzia³ania, serwisu i
stabilnoœci rozwi¹zania przez wiele
lat. Bardzo wa¿ne jest równie¿ certy-
fikowanie komputerów. Powinny
one spe³niaæ miêdzynarodowe
normy, np. CE czy FCC. Certyfikaty
te s¹ konieczne by urz¹dzenia
mo¿na by³o oferowaæ na krajowym
rynku, ale równie¿ je eksportowaæ.

Komputery panelowe 
firmy AAEON

Przyk³adem stosowanych rozwi¹-
zañ w komputerach przemys³owych
bêdzie seria komputerów panelo-
wych AOP i APC, które s¹ produko-
wane przez firmê AAEON. W roku
2004 pojawi³a siê na rynku nowa
seria komputerów panelowych.
Wyró¿niaj¹ siê one awangardowymi
rozwi¹zaniami technicznymi i
nowym wzornictwem, którego jed-
nym z wyró¿niaj¹cych elementów
jest ciemnoniebieski kolor obudowy.
W artykule przedstawimy trzy cha-
rakterystyczne modele prezentuj¹ce
now¹ liniê produktów: AOP8120,
APC8152, APC8172.

Panel operatorski AOP8120
Najmniejszym modelem jest

komputer oznaczonych AOP8120.
Ma on 12-calow¹ aktywn¹ matrycê
LCD. "Sercem" komputera jest pro-
cesor ULV Intel Celeron, taktowany
sygna³em zegarowym o czêstotliwo-
œci 650 MHz. Procesor nie wymaga
ch³odzenia wentylatorem. Kompu-
ter jest wyposa¿ony we wszystkie
podstawowe interfejsy. U¿ytkownik
ma do dyspozycji 4 porty transmisji
szeregowej, 4 porty USB 2.0 i port
równoleg³y. Komputer mo¿e byæ
do³¹czony do sieci poprzez zinte-
growan¹ kartê sieciow¹ Ethernet
10/100 lub Giga Ethernet. Jest rów-
nie¿ mo¿liwoœæ zamontowania

wewn¹trz obudowy karty WiFi i
anteny. Rozszerzenie funkcjonalno-
œci systemu mo¿na uzyskaæ montu-
j¹c karty rozszerzeñ w slocie stan-
dardu miniPCI. Standard ten staje
siê coraz popularniejszy i na rynku
jest ju¿ du¿a oferta tych kart. Cieka-
wym rozwi¹zaniem jest zainstalo-
wanie w komputerze 8 wejœæ lub 8
wyjœæ cyfrowych. Rozbudowuj¹ one
funkcjonalnoœæ komputera bez
koniecznoœci instalowania specjali-
stycznych kart. Mo¿na je
wykorzystaæ do obs³ugi
prostych zdarzeñ, np.
otwarcie bramy, uru-
chomienie urz¹dzenia
przemys³owego czy
przekroczenie zada-
nego poziomu. 

Komputer jest
zamkniêty w zwar-
t¹ obudowê z two-
rzywa sztucznego -
jej g³êbokoœæ to
jedynie 65 mm.
Spe³nia on wymagania normy IP65,
zapewniaj¹c ochronê przed kurzem i
wilgoci¹. Dysk twardy jest monto-
wany w kieszeni t³umi¹cej drgania.
Komputer mo¿e byæ dostarczany
równie¿ z ekranem dotykowym.
Komputer posiada certyfikaty CE i
FCC Class A

Komputery panelowe 
APC8152 i APC8172

Wszêdzie tam gdzie potrzebny
jest komputer o du¿ej mocy oblicze-
niowej sprawdz¹ siê kolejne modele
z oferty AAEON: APC8152 lub APC
8172. Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ wiel-
koœci¹ wyœwietlacza LCD. Maj¹
wyœwietlacze o przek¹tnej odpo-
wiednio: 15" i 17". Komputery s¹
"napêdzane" bardzo wydajnymi pro-
cesorami Pentium 4 z technologi¹
HT. Mo¿na wiêc zainstalowaæ pra-
wie ka¿d¹ aplikacjê - nawet tak¹,
która ma du¿e wymagania w stosun-
ku do sprzêtu.

Komputer jest wyposa¿ony w
wiele ró¿norodnych interfejsów. S¹
wiêc 4 szeregowe (RS232 i RS422), 4
porty USB 2.0 umieszczone w tylnej
czêœci komputera i 1 port USB 2.0
umieszczony w przedniej czêœci
komputera. Oczywiœcie s¹ te¿ porty
transmisji równoleg³ej, VGA, PS/2
do pod³¹czenia myszy i klawiatury
oraz porty obs³ugi dŸwiêku. . Kom-
puter mo¿e byæ do³¹czony do sieci
Ethernet (10/100). Jest równie¿ mo¿-
liwoœæ zamontowania wewn¹trz

obudowy karty ³¹cznoœci bezprze-
wodowej i anteny.

Modele APC8152 i APC8172 ma
du¿o wiêksze mo¿liwoœci rozbudo-
wy funkcjonalnoœci systemu w sto-
sunku do modelu AOP8120. Posia-
daj¹ one dwa gniazda standardu PCI
i jedno standardu miniPCI. Wyposa-
¿enie stanowi równie¿ czytnik kart
ró¿nych standardów: CompactFlash,
Secure Digital, Multi Media Card,
Memory Stick i Smart Media.

Równie¿ w tych modelach zain-
stalowanie s¹ wejœcia cyfrowe. Jest
ich wiêcej, bo 16 wejœæ lub 16 wyjœæ
cyfrowych. Komputery s¹ zamkniê-
te w stalowej obudowie z aluminio-
w¹ czêœæ przedni¹. Przedni¹ czêœæ
panelu pokryto pow³ok¹ zapobiega-
j¹c¹ zarysowaniu. Jest ona wodosz-
czelna. Spe³nione s¹ wymagania
normy IP65, zapewniaj¹c ochronê
przed kurzem i wilgoci¹. Wyposa¿e-
nie komputera uzupe³nia kieszeñ
do monta¿u dysku twardego z t³u-
mieniem drgañ i montowany na
¿yczenie ekran dotykowy. Kompu-
tery posiadaj¹ certyfikaty CE i FCC
Class A. 

Podsumowanie
Przedstawione w artykule nowe

modele komputerów panelowych
firmy AAEON to rozwi¹zania, które
znajduj¹ szerokie zastosowanie w
przemyœle jako element komunika-
cji cz³owieka z maszyn¹ (HMI),
obrazuj¹c informacje i umo¿liwiaj¹c
sterowanie procesami technologicz-
nymi. S¹ one równie¿ stosowane w
systemach wizualizacji (SCADA),
wymagaj¹cych du¿ej mocy oblicze-
niowej i procesorów o najwy¿szej
wydajnoœci.
Andrzej Walentek

Wiêcej informacji mo¿na zasiêgn¹æ w firmie 
Microdis Electronics, tel. (71) 30-10-400, 

Microdis.PL@microdis.net, www.microdis.net.

Informacje dodatkowe


