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řídicí technika

Společnosti RS Components (RS) ozná-
mila dostupnost nejnovější desky počíta-
če Raspberry Pi: Raspberry Pi 3 Model B+ 
(obr. 1). Nyní ji lze spolu s originálním pouz-
drem Raspberry Pi objednat na adrese cz.rs-
-online.com. 

Nová deska je nejnovějším přírůstkem 
v řadě Raspberry Pi 3, který staví na úspě-
chu desky Raspberry Pi 3 Model B, jež stále 
zůstává ve výrobě. Nová deska cílí na velmi 
širokou skupinu uživatelů: studenty, nadšen-
ce i zkušené techniky a profesionály vyvíjejí-
cí inovativní aplikace pro internet věcí (IoT).

Nová deska s označením Model B+ je za-
ložena na nejnovější revizi procesoru Broad-
com BCM2837 typu System-on-Chip (SoC) 
s pracovní frekvencí 1,4 GHz, který je o více 
než 10 % rychlejší než procesor původní desky 
Raspberry Pi 3 Model B. Procesor BCM2837 
je čtyřjádrové zařízení s integrovaným cluste-
rem procesorů ARM A53 používajících 64bi-
tovou sadu instrukcí ARMv8. Funkce proce-
soru pro zpracování multimédií zahrnují pod-
poru dekódování formátu H.264 a MPEG-4 
(1080p30), kódování formátu H.264 (1080p30) 
a grafiky OpenGL ES 1.1 a 2.0.

Deska Model B+ má také 1 GB paměti 
LPDDR2 (Low Power DDR2) SDRAM a nej-

Nejnovější deska počítače Raspberry Pi 3 
s označením Model B+ přináší větší výpočetní 
výkon a rychlejší komunikaci

novější kombinovaný bezdrátový čip od znač-
ky Cypress Semiconductor, který umožňuje 
komunikovat prostřednictvím dvoupásmové 

sítě WiFi 2,4 a 5,0 GHz v souladu s normou 
IEEE 802.11ac a dále s použitím sítí Blue-
tooth 4.1 pro komunikaci s nízkou spotře-
bou (BLE).

Deska má rovněž výkonnější komunika-
ci díky gigabitovému Ethernetu prostřednic-
tvím rozhraní USB 2.0 s maximální propust-
ností 300 Mb/s při využití čtyř portů USB 2.0 

na desce; v její výbavě zůstala zachována 
rozsáhlá 40kolíková patice konektoru GPIO 
(General Purpose Input Output). Konektory 

pro audio/video zahrnují por-
ty HDMI a MIPI DSI/CSI pro 
displej/kameru a dále čtyřpó-
lový stereofonní výstup a port 
kompozitního videa.

Ačkoliv má tato deska ve 
srovnání s předchozími mo-
dely Raspberry Pi lepší od-
vod tepla, zachovává si mno-
ho stejných vlastností a funk-
cí jako předchozí generace 
desek, např. malé mechanic-
ké rozměry 85 × 56 mm, díky 
čemuž je kompatibilní se stá-
vajícími originálními pouz-
dry pro řadu Raspberry Pi 
i s mnoha dalšími pouzdry 

externích výrobců, která jsou dostupná na 
současném trhu.

Deska Raspberry Pi 3 Model B+ je vy-
ráběna exkluzivně ve Velké Británii v licen-
ci distributora. Další zdroje zájemci nalez-
nou na webových stránkách RS Components 
Raspberry Pi.

(RS Componets)

Obr. 1. Nejnovější deska počítače Raspberry Pi 3 je nyní k do-
stání u společnosti RS Components

Právě před sto lety, 7. března 1918, za-
ložil Konosuke Matsushita v Japonsku spo-
lečnost s názvem Matsushita Electric Hou-
sewares Manufacturing Works. Ze skrom-
ných začátků ve dvoupokojovém bytě se 
tato firma (která od roku 2008 používá ná-
zev Panasonic) stala předním světovým vý-
robcem elektroniky. Hned po svém vzniku 
uvedla na trh zdokonalenou zásuvku a dal-
ším produktem byla dvojitá objímka, která 
umožnila napájet svítidla a další spotřebiče 
z jediného zdroje.

V 50. letech minulého století společnost 
Matsushita zahájila spolupráci s firmou Phi-
lips a začala rozšiřovat své obchodní ak-
tivity do USA. Značku Panasonic použila 
poprvé pro své reproduktory v roce 1955. 
V 60. a 70. letech zakládala výrobní závody 
v Asii a v Latinské Americe. Významným mil-
níkem byl rok 1979, kdy Konosuke Matsushi-

Sto let společnosti Panasonic
ta navštívil Čínu a i tam zahá-
jil své podnikatelské aktivity. 
Od roku 2004 se datuje part-
nerství s Matsushita Electric 
Works, společností zaměřenou 
na průmyslovou automatizaci. 
V roce 2008 změnila společ-
nost název z Matsushita Elect-
ric Industrial Co., Ltd. na Pa-
nasonic Corporation. Značku 
Panasonic od té doby používá 
pro všechny výrobky.

Při pohledu do budoucnos-
ti vidí společnost Panasonic 
dvě oblasti neustálého pokro-
ku a hlavních změn. Zaprvé je 
to elektrifikace všech aspektů 
života, počínaje domy a pra-
covišti přes továrny až po vo-
zidla. Za druhou velkou výzvu 

v budoucnosti považuje vý-
voj v oblasti mobility.

Johannes Spatz, generální 
ředitel společnosti Panaso-
nic Electric Works Europe 
AG, říká: „Vývoj produk-
tů se stává čím dál rychlej-
ším a v příštích deseti le-
tech uvidíme více inovací, 
než jsme viděli za posled-
ních 100 let. Elektrifikace, 
propojení a automatizace bu-
dou řídit tuto revoluci. Na-
šim zákazníkům můžeme 
v této době pomáhat pod-
porou vývoje jejich produk-
tů a řešení prostřednictvím 
našich širokých odborných 
znalostí v oboru.“

(ev)
Obr. 1. Dvojitá objímka z po-
čátků společnosti Panasonic


