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Do p³askich monitorÛw LCD duøego for-
matu chyba juø siÍ przyzwyczailiúmy, cho-
ciaø nie s¹ one jeszcze powszechnie spo-
tykane w†biurach i†domach. Ale czy jesteú-
my juø gotowi na po³¹czenie monitora i†wy-
dajnego komputera w†obudowie wielkoúci
samego monitora LCD? Tematem tego krÛt-
kiego opisu bÍdzie w³aúnie taka hybryda,
okreúlana mianem komputera panelowego.
Rodzina komputerÛw panelowych, pro-

dukowanych przez firmÍ ADVANTECH,
sk³ada siÍ z†bardzo rÛønorodnych modeli,
pocz¹wszy od prostych komputerÛw bazu-
j¹cych na procesorze klasy 386 z†monochro-
matycznym monitorem LCD o†przek¹tnej
5,7", a†skoÒczywszy na komputerach z†pro-
cesorami obs³uguj¹cymi technologiÍ MMX
z†wyúwietlaczem aktywnym LCD TFT o†prze-
k¹tnej 13,8" i†ekranem dotykowym (tou-
chscreen). Tak rozbudowana oferta umoø-
liwia dobranie sprzÍtu o†moøliwoúciach od-
powiadaj¹cych konkretnemu zastosowaniu.
PPC-102 to multimedialny komputer pa-

nelowy z oferty firmy ADVANTECH. Model
PPC-102S ma wbudowany wyúwietlacz LCD
DSTN 10,4" o†rozdzielczoúci 640x480 pik-
seli, natomiast model PPC-102T zawiera
wyúwietlacz z tranzystorami cienkowarstwo-
wymi (TFT) o†takiej samej przek¹tnej i†roz-
dzielczoúci 800x600 pikseli. Komputer jest
oferowany bez procesora, dysku twardego
i†pamiÍci RAM, ktÛre naleøy nabyÊ oddziel-
nie. P³yta g³Ûwna obs³uguje procesory Intela
(Pentium, Pentium MMX) oraz AMD (K5, K6)
o†czÍstotliwoúci taktowania od 75 do 233
MHz. Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ, øe ze wzglÍdu
na wymiary obudowy nie jest moøliwe sto-
sowanie procesorÛw zintegrowanych z†wen-
tylatorami. AWARD BIOS jest zawarty w†128
kB pamiÍci FLASH i†umoøliwia do³¹czenie
do czterech dyskÛw twardych IDE, jednak
wewn¹trz obudowy przewidziano miejsce na
jeden dysk 2,5". Na p³ycie znajduj¹ siÍ dwa
72-pinowe gniazda SIMM, w†ktÛrych moøna
instalowaÊ pamiÍci RAM o†pojemnoúci od
8 do 128 MB (EDO/FPM). Na p³ycie zain-
stalowano 256 kB pamiÍci cache drugiego
poziomu. Ponadto, p³yta g³Ûwna, bazuj¹ca
na chipsecie SiS 5571, jest wyposaøona
miÍdzy innymi w†kontroler stacji dyskietek,
kontroler graficzny VGA (C&T 65550, 1 MB),
16-bitowy kontroler audio (ESS 1868, kom-
patybilny z†Sound Blaster Pro) i kontroler
sieci Ethernet (REALTEK RTL 8139). Z†ty³u
obudowy, oprÛcz w³¹cznika zasilania i†gniaz-
da kabla zasilaj¹cego, znajduj¹ siÍ z³¹cza
umoøliwiaj¹ce rozbudowÍ komputera:
- gniazdo do do³¹czenia stacji dyskietek;
- gniazdo do do³¹czenia zewnÍtrznych urz¹-
dzeÒ IDE (dysk twardy, CD-ROM itp.);

- port Ethernet (IEEE 802.3 10Base-T/
100Base-T);

- trzy porty szeregowe RS-232 (COM1, 3, 4);
- jeden port szeregowy RS-232/422/485
(COM2);

- port rÛwnoleg³y (SPP/EPP/ECP);
- gniazdo do do³¹czenia zewnÍtrznego mo-
nitora VGA;

- gniazdo do do³¹czenia myszy standardu
PS/2;

- gniazdo do do³¹czenia klawiatury;
- gniazdo mikrofonowe;
- gniazdo s³uchawkowe.
Komputer panelowy PPC-102T, testowa-

ny w†redakcji, by³ wyposaøony w†procesor
Pentium MMX 233 MHz, dysk twardy 2 GB,
64 MB pamiÍci RAM. Dodatkowo komputer
by³ wyposaøony w†ekran dotykowy, dostÍp-
ny jako wyposaøenie opcjonalne. Korzysta-
nie z†ekranu dotykowego pocz¹tkowo wy-
daje siÍ niewygodne i†nieprecyzyjne, jednak
po kilku godzinach pracy urz¹dzenie daje
siÍ ìoswoiÊî i†moøna go uøywaÊ rÛwnie
komfortowo jak standardowych urz¹dzeÒ
wskazuj¹cych.
Tak bogata konfiguracja umoøliwia wy-

korzystanie komputera w†niemal dowolnym
zastosowaniu. Jednak g³Ûwne zastosowania
tych komputerÛw to sterowanie i†kontrola
procesÛw przemys³owych. Coraz powsze-
chniejszy jest widok nowoczesnych hal pro-
dukcyjnych, w†ktÛrych na úcianach wisz¹
komputery monitoruj¹ce przebiegaj¹ce pro-
cesy produkcyjne. Dodatkowym atutem
komputera PPC-102 w†takich zastosowa-
niach jest wbudowany uk³ad watchdoga,
ktÛrego wykorzystanie znacznie podnosi nie-
zawodnoúÊ systemu.
Jednak zastosowania w†przemyúle to nie

jedyny obszar, w†ktÛrym moøemy spotkaÊ
komputery panelowe. DziÍki zastosowaniu
mocowanego do sto³u wysiÍgnika komputer
taki moøna komfortowo wykorzystywaÊ
w†pracy codziennej, gdy na biurku z†rÛø-
nych powodÛw brakuje miejsca. W†trakcie
niedawnego zachwiania kursÛw na úwiato-
wych gie³dach dosyÊ czÍsto na ekranach
telewizorÛw moøna by³o zobaczyÊ makle-
rÛw wykorzystuj¹cych do pracy w³aúnie
takie komputery.
Ca³oúÊ uzupe³nia obszerna instrukcja do-

³¹czana do komputera. W†instrukcji s¹ za-
warte wszystkie niezbÍdne informacje o†in-
stalowaniu i†konfigurowaniu komputera. Je-
dynym jej mankamentem jest to, øe jest ona
dostÍpna tylko w†jÍzyku angielskim, ale
wzi¹wszy pod uwagÍ rynek zastosowaÒ in-
øynierskich, a†g³Ûwnie na taki jest adreso-
wany komputer PPC-102, nie powinno to
stanowiÊ problemu.
Paweł Zbysiński

Komputer panelowy PPC-102 udostÍpni³a
redakcji firma Elmark z†Warszawy.

Komputer panelowy
Advantech PPC−102T/S
Czy komputer można wmurować w ścianę?

Na pierwszy rzut oka pytanie
postawione w†tytule jest

pozbawione sensu. Oczywiúcie, øe
kaødy komputer moøna

wmurowaÊ, tak samo jak moøna
prÛbowaÊ korzystaÊ z†kaødego
komputera pod wod¹. Tylko
z jakim skutkiem? Opisywany

w†artykule komputer panelowy
PPC-102 firmy ADVANTECH

moøna wmurowaÊ w†úcianÍ bez
obawy jego uszkodzenia. Nie jest

to jednak jedyna cecha
odrÛøniaj¹ca ten komputer od

innych.

Podstawowe parametry techniczne
✓ procesor: Intel Pentium, Pentium MMX, AMD K5, K6

(75..233 MHz);
✓ pamięć: dwa gniazda SIMM (8..128 MB);
✓ ekran: LCD DSTN lub TFT, 10,4";
✓ temperatura pracy: 0..45oC;
✓ wilgotność względna: 10..95%;
✓ średni czas bezawaryjnej pracy: 50000 h;
✓ napięcie zasilające: 100..250 V AC;
✓ pobór mocy: 65 W;
✓ wymiary: 342 x 265 x (61,5) 92,4 mm (szerokość x

wysokość x głębokość);
✓ masa: 2,7 kg.

Standardowe wyposażenie komputera
PPC−102
✗ kabel zasilający zewnętrzną stację dyskietek i dysk

twardy;
✗ kabel do dołączania stacji dyskietek;
✗ kabel do dołączania dysku twardego;
✗ kabel zasilający;
✗ kabel audio umożliwiający dołączenie sygnału

audio z napędu CD−ROM;
✗ ramka do mocowania dysku twardego;
✗ uchwyty umożliwiające mocowanie komputera we

wnęce ściennej;
✗ dyskietki z oprogramowaniem narzędziowym

i driverami;


