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Tóm tắt: 
 

Máy tính nhúng đã và đang làm nên làn sóng đổi mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đặc 
biệt là trong lĩnh vực tự động hóa. Với ưu thế nhỏ gọn, linh hoạt và giá thành rẻ; máy tính nhúng 
đã và đang đóng vai trò cốt lõi trong hầu hết các hệ thống tự động. Tuy nhiên, do hạn chế về tốc độ 
xử lý, nó gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các bài toán cần tốc độ xử lý nhanh như các ứng 
dụng thời gian thực, xử lý ảnh, xử lý video… Trong bài báo này chúng tôi đề xuất giải pháp thiết 
kế máy tính nhúng có tích hợp FPGA nhằm giải quyết hạn chế trên. Với thiết kế này các công việc 
phức tạp cần tốc độ xử lý có thể được chuyển sang thực thi trên FPGA. Một hệ xử lý truyền thông 
thời gian thực cũng được thực thi thử nghiệm trên máy tính nhúng để dánh giá hiệu năng của thiết 
kế.   
 

           Từ khóa: Máy tính nhúng; Hệ thống thời gian thực; FPGA; PCB tốc độ cao; Vi xử lý.  

 
Abstract:  

Embedded computers are making waves in innovation in the field of information technology 
and automation. It is playing a core role in most automated systems because of the compact, 
flexibility and low cost. However, due to limitations in processing speed, it is difficult to 
handle problems that need fast processing speed such as real-time applications, image 
processing, video processing ... To solve this limitation, we propose an embedded computer 
design which has an integrated FPGA. As such, complex tasks can be built on FPGA. A real-
time information transmission system has been implemented on our embedded computer to 
assess its performance.    

             Key words: Embedded computer; Realtime system; FPGA; High speed PCB; 
Microprocesor. 

  



 


