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TÓM TẮT GIẢI PHÁP 

Hệ thống kiểm tra phần mềm và chức năng điện ở mức tín hiệu với bộ mô phỏng vòng lặp kín cho các loại xe hybrid 
và xe điện. Sử dụng mô phỏng thay vì lực kế sẽ cho phép bạn kiểm tra sớm hơn trong quá trình thiết kế, chi phí sẽ 
tiết kiệm hơn và phạm vi kiểm tra có được sẽ lớn hơn, nguyên do bởi lực kế có các giới hạn vật lý. 

Các hệ thống cần được lặp một cách nhanh chóng để quản lý các DUT đang phát triển với tốc độ nhanh và đáp 
ứng kịp thời các yêu cầu của thị trường.

Thế mạnh của NI

Với phương pháp tiếp cận dựa trên nền tảng mở và linh hoạt của NI, bạn có thể sở hữu IP hệ thống thử nghiệm và thực hiện 
các thay đổi nhanh chóng thay vì chỉ phụ thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba.

Chạy các mô hình động cơ và mô hình điện ở tốc độ vòng lặp 1 MHz hoặc nhanh hơn để đạt được độ chính xác đủ để kiểm 
tra bộ biến tần trong mô phỏng.

Triển khai nhanh chóng bằng cách sử dụng các mô hình, công cụ và quy trình làm việc hiện có. Hệ thống kiểm tra cần phải 
được thiết lập và chạy một cách nhanh chóng với lịch trình giao hàng nhanh.

Tạo lỗi trong phần cứng để tạo hở và ngắn mạnh, tạo lỗi trong phần mêm để tạo các tin nhắn báo sự cố qua hệ thống mạng

Giải pháp của NI

Mô phỏng mô hình FPGA
Tích hợp các mô hình của bên thứ 3,
bao gồm MathWorks Simulink, trên
công nghệ NI COTS FPGA.

Các cấu hình nhiều DUT
Kiểm tra 1, 2 hoặc 4 DUT được đặt trong
một tủ duy nhất với bộ điều hòa tín hiệu 
và chèn lỗi

Quản lý hệ thống và dữ liệu
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
triển khai các bài kiểm tra lớn. 
Tận dung tối đa dữ liệu kiểm tra.



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG KIỂM TRA BỘ BIẾN TẦN CỦA NI

DANH SÁCH TÍN HIỆU

Mô tả tín hiệu Phạm vi tín hiệu 4-DUT QTY 2-DUT QTY Baseline QTY

Dòng điện pha Mô-tơ (3 pha)
+/- 10V
với FIU 4 2 1

Điện áp pha Mô-tơ(Vab, Vac) 4 2 1

Bộ phân giải (1 AI vi sai, 2 AO vi sai) 4 2 1

Các ngõ vào PWM điều khiển cổng bộ biến tần (6 ngõ vào) 4 2 1

CAN hoặc LIN - 6 5 3

Các kênh điện trở (10 Ohm - 1 MOhm) 16 16 0

Các nguồn cung cấp RMX

Các nguồn cung cấp RMX

2 1 0

2 1 1

Tích hợp hệ thống vào các điều khoản của bạn

peritec.vn

+/- 10V
với FIU
+/- 10V
với FIU

với FIU
0 đến 50 V

10 Ohm - 1 MOhm

0 đến 30 V
0 đến 12 A

0 đến 60 V
0 đến 7 A

"Bằng cách áp dụng mô phỏng dựa trên FPGA sử dụng nền tảng phần cứng và phần mềm NI, chúng tôi đã đạt 
được tốc độ mô phỏng và độ trung thực cần thiết để xác minh ECU động cơ điện. 
Chúng tôi đã giảm thời gian kiểm tra xuống 1/20 thời gian ước tính cho việc kiểm tra tương đương trên một lực kế"

Ông Tomohiro Morita, Subaru

NI cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp giải pháp được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của ứng dụng của khách hàng. 
Khách hàng có thể sử dụng các nhóm tích hợp nội bộ riêng mình để kiểm soát toàn bộ hệ thống, tận dụng chuyên 
môn của mạng lưới Alliance Partners của NI trên toàn thế giới để có được hệ thống chìa khóa trao tay.

Liên hệ trực tiếp Peritec để được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí:
Email: sales@peritec.vn
Tel/WhatsApp/Zalo/Viber/Line/Signal: 0932529288


