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Modu³ PCM5820 (fot. 1) jest jedn¹
z†trzech wersji modu³Ûw PC oferowa-
nych przez Advantecha w†ramach ro-
dziny 582_. Pomimo niewielkich wy-
miarÛw, na p³ytce zintegrowano wszys-
tkie bloki standardowego PC, tzn.:
- kontrolery dyskÛw twardych (UD-
MA33) i†stacji dyskietek,

- pamiÍÊ DRAM o†pojemnoúci 128MB,
- interfejsy: szeregowy (z opcjami: IrDA,
RS485, RS422), rÛwnoleg³y i†USB,

- sterownik graficzny VGA z†opcjo-
nalnym wyjúciem na kolorowy pa-
nel LCD z†interfesjem VGA lub
LVDS,

- interfejs sieciowy Ethernet 10/100,
- z³¹cze w†przemys³owym standar-
dzie PC/104,

- z³¹cze do karty z†pamiÍci¹ Flash,
- system audio zintegrowany ze
wzmacniaczem mocy.
Funkcjonalnie budowa modu³u

PCM8520 jest zbliøona do budowy
standardowych PC-tÛw. Wyj¹tkiem
jest centralny procesor: energo-
oszczÍdny procesor Geode firmy Na-
tional Semiconductors, ktÛra po
wielu nieudanych prÛbach znalaz³a
wreszcie swoje miejsce na rynku ele-
mentÛw do PC.

Komputery PC jednoznacznie

kojarz¹ siÍ z†wielkimi,

g³oúnymi pud³ami, nad

ktÛrymi nikt

w†pe³ni nie

jest w†stanie

zapanowaÊ.

UdostÍpniony redakcji

do testÛw komputer

ìciasteczkowyî (ang.

biscuit PC) zaprzecza takim

potocznym opiniom: kompletny,

dobrze wyposaøony PC-et

wygl¹da bardzo ìniewinnieî,

ale podczas pracy spisuje siÍ

profesjonalnie!

Niewielkie wymiary p³ytki dru-
kowanej wymusi³y na konstruktorach
modu³u zastosowanie miniaturowych
z³¹cz, ktÛrych dostosowanie do obo-
wi¹zuj¹cych standardÛw zapewniaj¹
odpowiednie kable wchodz¹ce
w†sk³ad zestawu. W†zestawie dostar-
czane s¹ takøe: kabel do klawiatury,
ìúledüî z†gniazdami USB, kable audio
i†przed³uøacze do RS232/RS422/RS485.

W†modu³ach tworz¹cych rodzinÍ
PCM582_ (tab. 1) zastosowano proce-
sory o†wewnÍtrznej czÍstotliwoúci tak-
towania 200 lub 233MHz. KonstrukcjÍ
modu³Ûw wyposaøonych w†szybszy
procesor zoptymalizowano pod k¹tem
zastosowaÒ wymagaj¹cych duøej wy-
dajnoúci. W†aplikacjach wymagaj¹cych
optymalizacji poboru mocy lepiej jest
stosowaÊ modu³y z†wolniejszymi pro-
cesorami, poniewaø producent wypo-
saøy³ je w†szereg zaawansowanych me-
chanizmÛw oszczÍdzania energii.

Przeprowadzone przez nas krÛtkie
testy modu³u PCM5820 wykaza³y, øe
moøna go traktowaÊ jak pe³nowartoú-
ciowy PC i†to o†doúÊ przyzwoitej wy-
dajnoúci. Bez øadnych k³opotÛw uda³o
siÍ zainstalowaÊ na do³¹czonym do
komputera dysku twardym system ope-

Podstawowe właściwości modułu
PCM5820:
✦ pełna kompatybilność z zaleceniami PC99,
✦ niewielkie wymiary: 145x122mm,
✦ pamięć programu o pojemności 128MB,
✦ wbudowany sterownik grafiki LCD/CRT

1024x768/1280x1024px,
✦ wbudowane sterowniki HDD i FDD,
✦ wbudowany interfejs Ethernet 10/100,
✦ wbudowany podwójny interfejs

RS232/422/485,
✦ wbudowany interfejs USB 1.0 (2 kanały),
✦ wbudowany interfejs PC/104,
✦ wbudowane złącze PS2 do klawiatury lub

myszy,
✦ wbudowany interfejs optyczny IrDA,
✦ wbudowany interfejs kart pamięciowych

CompactFlash,
✦ wbudowany interfejs LVDS,
✦ rozbudowane funkcje oszczędzania

energii,
✦ zasilanie +5V/1,5A,
✦ BIOS Plug&Play,
✦ wbudowany watchdog (1,6 sekundy),
✦ wbudowany blok konwersji sygnałów audio

(“karta” muzyczna) zgodny z AC97,
✦ system konfigurowany zworkami i poprzez

BIOS.

Fot. 1.

Miniaturowy PC firmy Advantech
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Fot. 2.

racyjny Windows ME. Jedynym istot-
nym k³opotem by³o zdobycie stabili-
zowanego zasilacza o†mocy ok. 10W
i†napiÍciu wyjúciowym 5V, poniewaø
w†zestawie go nie ma. W†przypadku
korzystania ze standardowych dyskÛw
twardych, wymagaj¹cych dwÛch na-
piÍÊ zasilania: +5V i†+12V, naleøy za-
stosowaÊ zasilacz o†mocy co najmniej
35W. Producent u³atwia nieco uøyt-
kowanie komputerÛw dostarczanych
w†postaci modu³Ûw podobnych do
prezentowanego w†artykule, dostarcza-
j¹c miniaturowe obudowy z†zasila-
czem (fot. 2), ktÛrego wydajnoúÊ jest
wystarczaj¹ca dla potrzeb miniaturo-
wego komputera. Niebagateln¹ zalet¹
modu³Ûw PCM582_ s¹ takøe zainsta-
lowane ìna pok³adzieî z³¹cza standar-
du PC/104, dziÍki ktÛrym bezpoúred-
nio do komputera moøna do³¹czyÊ

Tab. 1. Zestawienie dostępnych wersji komputerów PCM582_.
Oznaczenie Procesor Procesor Wbudowana Wbudowany Wyjście TV Sterownik

GXM233 GXM200 karta sieciowa interfejs LVDS panelu LCD
PCM5820 + + + +
PCM5820L + + +
PCM5820E + + + +
PCM5822 + + + +

szereg specjalizowanych modu³Ûw sto-
sowanych w†systemach automatyki.
Andrzej Gawryluk, AVT Prezentowane w†artykule urz¹-

dzenie dostarczy³a redakcji firma El-
mark Automatyka, tel. (0-22) 821-30-
54, www.elmark.com.pl.

WiÍcej informacji na temat kom-
puterÛw ìciasteczkowychî moøna
znaleüÊ w†Internecie pod adresem:
http://www.advantech.com/epc/.
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