
TÀI LIỆU GIẢI PHÁP

Kiểm tra gói và mô-đun pin cho xe điện

Mô tả đặc điểm hiệu suất, kiểm tra độ bền và kiểm tra thời gian vòng đời



Tổng	quan	hệ	thống	kiểm	tra
Hệ thống kiểm tra pin (BTS) được thiết kế để tối ưu hóa quy trình kiểm tra pin và cung cấp cho đội ngũ kiểm 
tra quyền truy cập và tính linh hoạt cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra thay đổi nhanh chóng.
BTS bao gồm các đặc điểm như kiến trúc hệ thống linh hoạt; một giao diện mở với lớp trừu tượng hóa phần 
cứng để thêm thiết bị; mô phỏng hệ thống để xác nhận trình tự kiểm tra với các mô hình thiết bị; và các công 
cụ quản lý hệ thống và dữ liệu doanh nghiệp để triển khai quy mô lớn. 
BTS có thể giúp đón đầu các yêu cầu và cải thiện hiệu quả kiểm tra để đẩy nhanh lịch trình, tăng phạm vi và 
chất lượng kiểm tra, đồng thời giảm tổng chi phí.

Hình 1. Hệ thống kiểm tra pin của NI

Ưu điểm của BTS
Giảm thời gian cấu hình và phát triển 

• Dễ dàng thực hiện các sửa đổi và nâng cấp với cấu hình phần cứng và phần mềm linh hoạt 
cùng với cách tiếp cận I/O dạng mô-đun và điều hòa tín hiệu

• Đơn giản hóa định nghĩa và tùy chỉnh kiểm tra với các giao tiếp chuẩn hóa giữa ứng dụng 
(VeriStand) và phần mềm quản lý kiểm tra (TestStand)

• Tận dụng lợi thế của tủ cấp điện, buồng và các bộ giao tiếp thiết bị/dụng cụ khác được tiêu 
chuẩn hóa với lớp trừu tượng hóa phần cứng để nhanh chóng chuyển đổi thiết bị

Tăng hiệu quả kiểm tra
• Tối ưu hóa cấu hình thiết bị, giám sát kiểm tra, thu thập dữ liệu và báo cáo kết quả với các 

tùy chọn quản lý dữ liệu và hệ thống cấp doanh nghiệp tích hợp

• Biến dữ liệu thành thông tin chi tiết hữu ích với khả năng phân tích dữ liệu tích hợp

Hợp lý hóa quy trình mua
• Định cấu hình một hệ thống tích hợp trước đã được NI xác thực, sản xuất và kiểm tra

• Sử dụng một điểm tiếp xúc duy nhất để kiểm tra và đo lường pin trong các phòng thí 
nghiệm và lắp đặt kiểm tra



Các	thách	thức	trong	kiểm	ra	bộ	và	mô-đun	pin
Bộ pin là thành phần đắt nhất của xe điện (EV), có tác động lớn nhất đến thiết kế và hiệu suất (kích thước, 
trọng lượng, gia tốc, phạm vi hoạt động, thời gian sạc và tuổi thọ của xe). Bộ phận này cũng cần đuợc bảo 
hành về các rủi ro do có khả năng xảy ra hỏng hóc tại hiện trường và có chi phí thay thế cao trong trường 
hợp cần thu hồi. Có được thiết kế phù hợp là rất quan trọng để tránh những vấn đề này và đảm bảo thành 
công của chương trình. Các nhóm phụ trách pin EV phải giảm thiểu chi phí, bên cạnh tối đa hóa hiệu suất 
và thực hiện theo các mốc thời gian linh hoạt trong khi vẫn đảm bảo gói hoạt động và không xảy ra lỗi an 
toàn ở mọi lúc, mọi nơi, trong suốt vòng đời của xe và hơn thế nữa. Các nhóm phụ trách pin EV phải xác 
nhận thiết kế theo các yêu cầu về:
• An toàn - Pin phải an toàn trong tất cả các điều kiện hoạt động được chỉ định. Trường hợp có hỏng

hóc, vẫn phải đảm bảo an toàn trong tất cả các chế độ, cho dù là do lỗi sản xuất như cell bị lỗi hoặc 
mối hàn yếu, hoặc do va chạm làm thủng hoặc làm hỏng pin.

• Hiệu suất - Pin phải đáp ứng các mục tiêu thiết kế về hiệu suất như thời gian sạc, tốc độ truyền 
năng lượng cao nhất và độ ổn định nhiệt.

• Tuổi thọ - Pin phải duy trì một dung lượng nhất định trong một số chu kỳ nhất định, xác định bởi hành 
vi sử dụng dự kiến và tuổi thọ của xe (ví dụ: còn lại 80% dung lượng so với thời điểm ban đầu sau 
2.500 chu kỳ sạc). 

Hình 2. Đặc điểm của pin EV dẫn đến các thách thức kiểm tra

Các đặc điểm của pin EV này có thể khiến các đội nhóm phải chạy các bài kiểm tra lâu dài, khó tăng tốc 
trên các ô kiểm tra trùng lặp. Những thách thức này mở rộng đến việc quản lý hệ thống và dữ liệu mà các 
pin tạo ra. Các yêu cầu kiểm tra thay đổi nhanh chóng làm ảnh hưởng đến thời gian đưa ra thị trường và 
rủi ro về chi phí bổ sung cho các hệ thống kiểm tra truyền thống, phụ thuộc vào nhà cung cấp.
Trong khi các tiêu chuẩn SAE, ISO, IEC và UL cung cấp các cơ sở về yêu cầu kiểm tra, các đội ngũ kiểm
tra pin sẽ bổ sung để đảm bảo rằng các thiết kế được xác nhận đúng cách.

Các yêu cầu thiết kế chung: Các phương pháp kiểm tra phổ biến:

Dung tích Đếm Coulomb

Hiệu suất bộ thu thập dòng điện Kiểm tra chu kỳ truyền động

Trở kháng nội Kiểm tra hệ thống bảo vệ

Độ tin cậy và độ chính xác của cầu chì Chu kỳ nhiệt độ

Hiệu suất hệ thống làm mát Hipot và phân rã áp suất

Hoạt động chức năng Kiểm tra chức năng

Các đặc tính vốn có của pin EV có thể tạo ra những thách thức trong việc tìm ra một chiến lược kiểm tra hiệu 
quả để xác nhận các thiết kế:



Thiết kế hệ thống kiểm tra
Nhu cầu kiểm tra pin được xác định theo các đặc điểm của DUT và các yêu cầu của người yêu cầu 
kiểm tra (nhóm thiết kế). BTS được thiết kế để giải quyết những nhu cầu này trong bối cảnh quy trình 
công việc kiểm tra pin.

Hình 3. Kiểm tra nhu cầu và đặc điểm thiết kế hệ thống kiểm tra hệ thống pin.

Hình 4. Quy trình kiểm tra pin EV mức cao



Các chi tie�t hệ tho�ng

Lợi ích thiết kế của BTS
Kiến trúc hệ thống linh hoạt

• Bí danh và ánh xạ kênh: Dễ dàng chuyển đổi thiết bị mà không cần sửa đổi phần còn lại của ứng dụng
bằng cách sử dụng cấu hình hệ thống linh hoạt để thiết lập và tùy chỉnh thử nghiệm được đơn giản hóa.

• Các I/O Sê-ri dòng C dạng mô-đun và có thể mở rộng: Mở rộng số kênh và thêm các phép đo hỗn hợp.

• Tiện ích bổ sung của công cụ: Sử dụng lớp trừu tượng hóa phần cứng và thiết lập điều khiển, giao tiếp 
dựa trên cấu hình cho tủ sạc pin, buồng nhiệt và thiết bị làm lạnh.

• Thiết bị FieldDAQ, DAQ chắc chắn, được đồng bộ hóa, đạt tiêu chuẩn IP: Di chuyển thiết bị đo đạc 
bên trong buồng nhiệt, giảm bớt dây cáp và tăng tốc thiết lập kiểm tra (giữ thiết bị DUT tách biệt với 
trạm kiểm tra)

Ghi nhật ký không thất thoát dài hạn 

• Chuỗi thời gian thực TestStand: Tích hợp VeriStand và TestStand để tạo kịch bản kiểm tra và độ ổn định
kiểm tra lâu dài.

• Trình ghi dữ liệu và ghi hộp đen: Không bao giờ mất dữ liệu. Nắm và học hỏi từ các sự kiện quan trọng.

• VeriStand DUT và các model thiết bị: Tách phần phát triển phần mềm khỏi khả năng của phần cứng để 
xác thực các tập lệnh kiểm tra mà không cần thiết bị để tăng tốc phát triển và triển khai hệ thống derisk.

• Thiết bị tùy chỉnh phần mềm SystemLink: Xuất bản thẻ, nhật ký dữ liệu và báo cáo kiểm tra để xem 
trạng thái hệ thống và báo cáo mọi lúc, mọi nơi.: 

• Hệ thống phần mềm SystemLink/công cụ quản lý dữ liệu/kiểm tra: Triển khai giải pháp quản lý cấp 
doanh nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động và giảm thời gian vận hành hệ thống với cấu hình hệ thống 
lớn, giám sát từ xa và cơ sở dữ liệu kiểm tra.

Tích hợp thiết bị của bên thứ ba

Các phép đo trong buồng

Mô phỏng hệ thống

Hệ thống tích hợp và quản lý dữ liệu

Hình 5. Sơ đồ hệ thống trạm kiểm tra pin



Phần mềm hệ thống kiểm tra pin
Phần mềm BTS kết hợp VeriStand và TestStand với các plug-in dành riêng cho kiểm tra pin, driver thiết bị và 
IP phân tích / kiểm tra trong Bộ công cụ phần mềm hệ thống kiểm tra pin. 
Bạn có thể tích hợp cùng với phần mềm SystemLink cho các hệ thống cấp doanh nghiệp và quản lý dữ liệu.

Hình 6. Bộ phần mềm hệ thống kiểm tra pin cung cấp kiến trúc ứng dụng kiểm tra pin 
                                hiệu suất cao linh hoạt và có thể mở rộng.

Phần mềm kiểm tra thời gian thực — VeriStand

Hình 7. File định nghĩa hệ thống VeriStand chứa thông tin cấu hình hệ thống BTS.

VeriStand cung cấp một công cụ thời gian thực để cấu hình I / O, tích hợp mô hình, tích hợp công cụ và 
thiết bị cũng như ghi nhật ký dài hạn không mất dữ liệu.



Hình 8. Ví dụ màn hình VeriStand hiển thị thông tin kiểm tra pin và trạng thái thiết bị được kết nối.

Phần mềm điều hành quản lý kiểm tra và trình tự kiểm tra — TestStand
TestStand cung cấp chức năng báo cáo, lập trình tự và phát triển kiểm tra tự động phong phú. 
Sử dụng TestStand để phát triển các tập lệnh kiểm tra gọi và tương tác với VeriStand để chỉ huy 
thiết bị đặt DUT ở trạng thái phù hợp để kiểm tra, thực thi các cấu hình và báo cáo dữ liệu kiểm tra.

Hình 9. Ví dụ về trình tự TestStand cho việc kiểm tra cấu hình ổ đĩa đa vòng SAE J1634



Phần mềm quản lý tài sản và hệ thống kiểm tra — Phần mềm SystemLink
Phần mềm SystemLink (tùy chọn) cung cấp dữ liệu cấp doanh nghiệp, hệ thống và các công cụ quản lý 
kiểm tra có quy mô với kích thước và độ phức tạp của cơ sở hạ tầng kiểm tra. Bạn có thể mở rộng phần 
mềm SystemLink với LabVIEW WebVIs để truy cập hệ thống từ xa và biết trạng thái từ mọi nơi thông qua 
giao diện web có thể tùy chỉnh. Với phần mềm SystemLink, bạn có thể triển khai việc lưu trữ/tìm kiếm/truy cập 
và báo cáo dữ liệu được chuẩn hóa và tổng hợp được tùy chỉnh cho các trường hợp riêng của bạn.

Hình 10. Sử dụng phần mềm SystemLink để quản lý hệ thống, xem dữ liệu thẻ trong thời gian thực, 
   xem báo cáo đã lưu trữ, theo dõi các thử nghiệm, tương tác với trang tổng quan tùy chỉnh, v.v.

Bộ công cụ phần mềm hệ thống kiểm tra pin
Bộ công cụ phần mềm hệ thống kiểm tra pin cung cấp các tiện ích bổ sung, driver thiết bị, ví dụ và IP phân tích, 
tích hợp phần mềm VeriStand, TestStand và SystemLink vào quy trình công việc được xây dựng nhằm mục đích 
kiểm tra pin EV.

Hình 11. Ví dụ về giao diện người dùng triển khai hệ thống 
               kiểm tra pin tùy chỉnh dựa trên LabVIEW



Giá đỡ và các I/O
Giá đỡ BTS được thiết kế theo dạng mô đun và mở rộng, để kết nối với nhiều loại thiết bị khác nhau 
và với xí nghiệp, đồng thời chạy các bài kiểm tra tự động trong thời gian dài.

Hình 12. Giá đỡ hệ thống đo lường kiểm tra pin

Các tùy chọn cấu hình giá đỡ
Điều chỉnh hệ thống kiểm tra bằng cách thay đổi kết hợp đo lường và số lượng kênh để đáp ứng các 
yêu cầu kiểm tra đang phát triển. Các xem xét cấu hình hệ thống phổ biến dựa trên bộ I / O của ứng 
dụng và các yêu cầu bao gồm:

• Ngõ vào điện áp (phạm vi so với mật độ)
• Các phép đo nhiệt độ (cách ly so với mật độ so với I / O từ xa)
• Loại tín hiệu HVIL (ngõ vào kỹ thuật số, ngõ vào PWM, ngõ vào dòng điện)
• DIO (phạm vi so với mật độ)



Cấu hình tiêu chuẩn của BTS
• ATE Core Rack 

• Giá đỡ thiết bị 24U, 19 inch
• 120 V/240 V UPS
• Phân phối nguồn và mạng nội bộ
• Mạch ngắt nguồn khẩn cấp với giao diện bên ngoài

• cRIO-9047— Bộ điều khiển hệ thống RT Quad-Core 1.60 GHz
• cRIO-9805— Bộ chuyển mạch Ethernet 4 cổng 802.1AS mạng TSN
• Ngõ vào tương tự 8 kênh (Tắt nguồn khẩn cấp và giám sát 12 V)
• Hai giao tiếp CAN HS/FD hoặc LS/FT
• Một ngõ ra 0-60 V DC (điện áp cung cấp DUT)
• Bộ phần mềm BTS
• Gói dịch vụ cơ bản

Tiện ích Cách dùng

Ngõ ra DC 0-60V Các mạch cung cấp dự phòng trên DUT

Các ngõ ra CAN Phần cứng kiểm tra bổ sung hoặc giao tiếp DUT

RS-232 hoặc RS-485 Buồng nhiệt độ, thiết bị làm lạnh, chu trình hoặc giao tiếp phần cứng kiểm tra khác 

GPIB Buồng nhiệt độ, thiết bị làm lạnh, chu trình hoặc giao tiếp phần cứng kiểm tra khác

Điện áp Cell Đo trực tiếp, riêng lẻ, mô-đun điện áp di động xếp chồng lên nhau (lên đến 250 V)

Điện áp mô-đun Đo trực tiếp, gói điện áp mô-đun riêng lẻ (lên đến 600 V)

Nhiệt độ cục bộ Đo cặp nhiệt điện dựa trên giá đỡ

Nhiệt độ điều khiển Đo cặp nhiệt điện trong buồng

I/O kỹ thuật số Tùy chọn mô phỏng tín hiệu ECU DI / DO / PWM

Giám sát HVIL Tùy chọn giám sát HVIL DI / PWM / tương tự hiện có

Đầu ra rờ-le Điều khiển HVIL



Kiểm soát và đo lường hệ thống kiểm tra — CompactRIO
CompactRIO, các hệ thống chứa bộ xử lý chạy Hệ điều hành thời gian thực NI Linux và FPGA do người 
dùng lập trình và được tích hợp các mô-đun I / O có điều kiện từ NI hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba.

Hình 13. Hệ thống CompactRIO 8 khe cắm là trung tâm trong giá đo Hệ thống kiểm tra pin.  

Hệ thống CompactRIO bao gồm:

• Hệ điều hành thời gian thực NI Linux để ghi dữ liệu không thất thoát, kiểm soát xác định và hoạt động đáng tin cậy
•  Các mô-đun I/O thuộc dòng C cho các phép đo có thể cấu hình lại linh hoạt
• Giao tiếp TSN để đồng bộ hóa các hệ thống phân tán và các phép đo

Mở rộng I/O — CompactDAQ
Khung máy CompactDAQ - kiểm soát thời gian, đồng bộ hóa và truyền dữ liệu giữa các mô-đun I/O dòng C 
và một máy chủ bên ngoài.

Hình 14. Khung máy CompactDAQ với các mô-đun dòng C bổ sung I/O cho hệ thống

Với khung máy CompactDAQ, bạn có thể:

• Mở rộng số lượng kênh với sự kết hợp của các I/O dòng C được xác định
• Tự động kích hoạt và đồng bộ hóa giai đoạn ở mức dưới mili giây bằng cách sử dụng TSN ethernet với 

bộ chuyển mạng tích hợp để dễ dàng tạo chuỗi liên kết

Phép đo trong phòng — Phần cứng FieldDAQ
Sử dụng thiết bị FieldDAQ chắc chắn, theo tiêu chuẩn IP để di chuyển thiết bị đo đạc bên trong buồng nhiệt,
giảm hệ thống cáp và tăng tốc thiết lập kiểm tra (thiết bị giàn DUT riêng biệt với trạm kiểm tra).

Phần cứng FieldDAQ cung cấp:

• Một bộ dây cáp duy nhất (nguồn và dữ liệu) để chuyển ra ngoài (thiết bị FieldDAQ có thể được kết nối theo chuỗi)
• I/O chắc chắn (không quạt, IP65 / IP67, -40°C đến 85°C, rung 10 g và sốc 100 g)
• Các tùy chọn ngõ vào nhiệt độ, điện áp, biến dạng/cầu, và âm thanh và rung động (IEPE)

Hình 15. Có thể sử dụng các thiết bị FieldDAQ như FD-11613 (ngõ vào cặp nhiệt điện) cho các
      mô-đun pin thiết bị và các gói bên trong buồng nhiệt, giảm thời gian thiết lập và đi dây.



Tích hợp bộ điều khiển sạc pin
BTS có thể tích hợp bộ sạc pin từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Người dùng có thể dễ dàng hoán đổi các nhà cung 
cấp và mô hình khi cần thiết mà không cần sửa đổi phần còn lại của hệ thống kiểm tra. Có thể nhanh chóng định 
cấu hình thiết lập kiểm tra mới với các thiết bị khác nhau là chìa khóa để đáp ứng lịch trình kiểm tra tích cực đối 
với các thiết kế thay đổi nhanh chóng, đặc biệt nếu phòng thí nghiệm đang xử lý các kiểm tra đồng thời cho nhiều 
chương trình với các mức điện áp pin và mục tiêu thiết kế khác nhau.

Người dùng có thể tích hợp bộ điều khiển sạc pin với BTS thông qua các tiện ích bổ sung thiết bị, lớp trừu tượng 
hóa phần cứng với giao tiếp dựa trên cấu hình và thiết lập điều khiển cho bất kỳ thiết bị nào. Dễ dàng hoán đổi 
các chu trình khác nhau thông qua bí danh và ánh xạ kênh để giữ cho phần còn lại của kiến trúc phần mềm  
giống nhau trong lúc giao tiếp với các thiết bị khác nhau thông qua các tiện ích bổ sung của công cụ:

• Giao tiếp với hầu hết các chu trình (CAN / Ethernet) thông qua bộ giao tiếp dựa trên cấu hình
• Giao tiếp với chu trình không tiêu chuẩn bằng cách tạo giao tiếp vớiVeriStand plug-in (thiết bị tùy chỉnh)

Hình 16. Tích hợp các bộ sạc pin từ bất kỳ nhà cung cấp nào



Quy trình kiểm tra pin
NI đã phát triển BTS để tối ưu hóa quy trình kiểm tra pin EV và cung cấp cho các nhóm kiểm tra quyền truy cập 
và tính linh hoạt cần thiêt để vượt qua các thử thách và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra thay đổi nhanh chóng. 
BTS có thể giúp bạn đẩy nhanh lịch trình và giảm tổng chi phí kiểm tra bằng cách đón đầu các yêu cầu và tăng 
phạm vi kiểm tra thông qua các cải tiến về hiệu quả kiểm tra.

Hình 17. Các tính năng của BTS được ánh xạ tới nhiệm vụ của 
  thành viên trong nhóm trong quy trình kiểm tra pin tổng quan



Tính năng BTS
Kiến trúc hệ thống linh hoạt
BTS cung cấp một kiến trúc kiểm tra linh hoạt — bạn có thể tùy chỉnh và mở rộng nền tảng với NI, NI Partner 
và các sản phẩm của khách hàng để đáp ứng các yêu cầu của chương trình và ứng dụng kiểm tra cụ thể.
Sự kết hợp của phần mềm tùy chỉnh mở và phần cứng có thể mở rộng theo mô-đun có nghĩa là bạn có thể thích 
ứng với các yêu cầu thay đổi với khả năng tái sử dụng hệ thống kiểm tra cao và thời gian phát triển ngắn hơn:

• Nhanh chóng kết nối và cấu hình lại hệ thống (loại và số lượng I/O, thay đổi thiết bị)
• Sử dụng lại các tập lệnh kiểm tra được xác định bằng bí danh phần cứng
• Mở rộng phần mềm khi cần thiết trong khi tận dụng một kiến trúc kiểm tra chung

Phần mềm mở, có thể tùy chỉnh
• Mở rộng cấu hình I/O do BTS cung cấp, các lớp trừu tượng phần cứng và kết nối thiết bị với các 

thiết bị tùy chỉnh VeriStand và LabVIEW
• Mở rộng khả năng báo cáo và kịch bản kiểm tra do BTS cung cấp với các loại bước và mô hình 

quy trình tùy chỉnh trong TestStand
• Mở rộng kết nối phần mềm SystemLink do BTS cung cấp để quản lý hệ thống với bảng điều khiển 

tùy chỉnh và LabVIEW WebVIs báo cáo

Phần cứng dạng mô-đun, có thể mở rộng
• Kết hợp các bộ điều khiển CompactRIO mạnh mẽ với I/O dòng C mô-đun để đáp ứng các yêu cầu 

I/O kiểm tra cụ thể và mở rộng quy mô với nhu cầu ứng dụng kiểm tra. Tùy chỉnh chức năng I/O với 
xử lý tín hiệu tùy chỉnh trên bo mạch, giảm dữ liệu hoặc theo điều kiện cụ thể và bộ báo động logic 
thông minh

• Dễ dàng mở rộng quy mô I/O BTS cho các hệ thống lớn hơn bằng cách thêm một hoặc nhiều khung 
TSN CompactDAQ được đồng bộ hóa tự động cho các I/O dòng C bổ sung

• Thêm I/O bằng cách sử dụng đồng bộ hóa TSN để thực hiện các phép đo trong buồng

Hình 18. Một hệ thống dựa trên nền tảng tập trung vào nhu cầu của khách hàng 
            không phải những gì nhà cung cấp nói rằng khách hàng cần.

Hình 19. Sử dụng kiến trúc kiểm tra chung của BTS để thúc đẩy đầu tư 
trên nhiều chương trình/dự án/thiết bị và rút ngắn chu kỳ kiểm tra



Tích hợp thiết bị (Cycler, Chamber, Chiller)
BTS làm cho việc hỗ trợ nhiều thương hiệu và mẫu thiết bị trở nên đơn giản. Các tiện ích bổ sung của 
thiết bị và tên hiệu I/O cung cấp một lớp trừu tượng hóa phần cứng giữa thiết bị và phần mềm BTS, 
giúp dễ dàng chuyển đổi bộ sạc pin và các thiết bị đo khác và nhanh chóng định cấu hình lại một trạm 
kiểm tra cho các yêu cầu khác nhau với thiết bị mới.

Tiện ích bổ sung cho thiết bị
Tiện ích bổ sung của công cụ cung cấp một cách chuẩn hóa để giao tiếp với bất kỳ công cụ nào có giao thức 
truyền thông được hỗ trợ: CAN hoặc LIN thông qua giao diện NI-XNET hoặc giao thức Serial, GPIB và User 
Datagram Protocol (Lệnh tiêu chuẩn cho các thiết bị có thể lập trình hoặc tùy chỉnh) thông qua NI-VISA.

Hình 20. Định cấu hình giao thức và lệnh cho một công cụ cụ thể trong 
              các cài đặt bước tùy chỉnh Instrument Addon VeriStand.

Sau khi được định cấu hình, bạn có thể sử dụng bước tùy chỉnh trong bất kỳ cấu hình trạm kiểm tra nào 
sử dụng thiết bị đó bằng cách tải tiện ích bổ sung thiết bị phù hợp. Bằng cách này, bạn có thể viết và duy 
trì thư viện plug-in thiết bị để hỗ trợ việc kết hợp thiết bị độc đáo.

Tên hiệu các kênh I/O
Với tên hiệu các kênh I/O, bạn có thể sử dụng lại các bài kiểm tra ngay cả khi cấu hình thiết bị và trạm 
kiểm tra thay đổi.

Hình 21. Bạn có thể chuẩn hóa theo quy ước chung cho việc đặt tên kênh I/O và sau đó liên kết 
các kênh I/O vật lý với tên hiệu. Điều này giúp dễ dàng hoán đổi các kênh và thiết bị I/O vật lý.

Sử dụng cả tiện ích bổ sung thiết bị và tên hiệu I/O cùng nhau, bạn có thể nhanh chóng cấu hình lại 
hệ thống và quản lý hiệu quả sự kết hợp của các thương hiệu và mẫu thiết bị thay đổi liên tục.



Mô phỏng hệ thống
Với BTS, bạn có thể sử dụng các mô hình mô phỏng thiết bị và thiết bị kiểm tra để tạo và xác nhận trình tự 
kiểm tra và phần mềm mà không cần có phần cứng. Dễ dàng chuyển đổi giữa mô phỏng dựa trên mô hình 
và thiết bị thực bằng cách chuyển đổi các dự án.

     Hình 22. Sử dụng mô phỏng hệ thống để đẩy nhanh quá trình kiểm tra bằng 
cách tách việc phát triển khỏi tính khả dụng của phần cứng và triển khai thử thách.

Sử dụng mô phỏng hệ thống để:

• Rút ngắn lịch trình bằng cách loại bỏ các phụ thuộc đường dẫn quan trọng
• Kết hợp các nhóm từ xa và tăng cường cộng tác
• Giảm rủi ro kiểm tra và thiết bị, cũng như gỡ lỗi tốn kém sau khi triển khai với việc 

kiểm tra theo trình tự trong mô phỏng
•

Hình 23. Các hạng mục kiểu pin được hiển thị trong tệp định nghĩa hệ thống VeriStand



Ghi nhật ký dài hạn không thất thoát
Sẽ có nhiều bất tiện hơn việc làm mất hiệu lực của bài kiểm tra kéo dài hàng tháng do hệ thống gặp sự cố 
hoặc việc thiết lập ghi dữ liệu không thành công. Với các bài kiểm tra tốn kém và tốn thời gian trong lộ trình 
quan trọng của lịch trình kiểm tra, bạn cần tận dụng tối đa mọi cơ hội kiểm tra. Đó là lý do tại sao BTS bao 
gồm các công cụ ghi dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy: Bạn sẽ không bao giờ mất dữ liệu kiểm tra trong 
quá trình kiểm tra dài hạn. Khả năng ghi dữ liệu của BTS được xây dựng dựa trên công cụ thời gian thực 
VeriStand chạy trên bộ điều khiển NI Linux Real-Time CompactRIO để có độ ổn định lâu dài. Sự cố máy 
tính hoặc cập nhật hệ thống do CNTT ủy quyền sẽ không làm gián đoạn các bài kiểm tra.

BTS được xây dựng nhằm mục đích kiểm tra lâu dài và thu thập dữ liệu, đồng thời có các chức năng ghi 
nhật ký có thể định cấu hình với khả năng mở rộng tệp và khả năng lưu trữ trên bo mạch/ngoài bo mạch 
để đảm bảo các file dữ liệu được lưu và tổ chức đúng cách theo nhu cầu của sử dụng

Hình 24. Cài đặt lưu trữ và mở rộng file của cửa sổ ghi dữ liệu

BTS cũng bao gồm một máy ghi hộp đen ghi lại dữ liệu có độ phân giải cao xung quanh các sự kiện 
quan trọng để phân tích và giải thích thêm. Sử dụng công cụ này, bạn có thể ghi nhật ký tất cả các 
kênh VeriStand để lưu vào lệnh kích hoạt và sử dụng bộ đệm để thu thập và báo cáo dữ liệu cả 
trước và sau sự kiện kích hoạt.

Hình 25. Cài đặt máy ghi hộp đen



Quản lý triển khai kiểm tra quy mô lớn
Phần mềm SystemLink cung cấp một cách để quản lý các tác vụ như triển khai phần mềm, 
cấu hình thiết bị, kiểm tra/giám sát trạm và quản lý/trực quan hóa dữ liệu. SystemLink mang lại 
những cải tiến về hiệu quả hoạt động và năng suất bằng cách cung cấp giao diện quản lý dựa 
trên mạng tập trung cho các thiết bị, phần mềm và dữ liệu được kết nối. Lợi ích của phần mềm 
có thể mở rộng với kích thước của các cài đặt kiểm tra và số lượng thiết bị ở các giai đoạn kiểm 
tra khác nhau.

Hình 26. Sử dụng tích hợp phần mềm BTS-SystemLink để
  quản lý hiệu quả việc triển khai kiểm tra pin quy mô lớn.

Các tính năng của phần mềm SystemLink để triển khai hệ thống kiểm tra quy mô lớn bao gồm:

• Giao diện người dùng giám sát để theo dõi và báo động từ xa
o Quản lý nhiều trạm kiểm tra phân tán
o Theo dõi trạng thái hệ thống và trạng thái kiểm tra, tình trạng, việc sử dụng và xu hướng dữ liệu

• Cơ sở dữ liệu kết quả kiểm tra
o Tự động chuẩn bị dữ liệu từ nhiều nguồn cho các truy vấn và phân tích
o Nhanh chóng truy cập và tìm kiếm dữ liệu đo lường trên các hệ thống kiểm tra
o Phân tích file một cách thông minh và tạo báo cáo tự động

• Khả năng quản lý hệ thống
o Nhân rộng và triển khai hiệu quả các hệ thống kiểm tra
o Quản lý tập trung phần mềm phân phối
o Thực hiện cấu hình và chẩn đoán thiết bị từ xa
o Quản lý tình trạng hoạt động của hệ thống với hệ thống quản lý cảnh báo, 

thông báo và báo cáo hiệu chuẩn



Tích hợp hệ thống
Tùy chỉnh hệ thống
BTS có thể mở rộng và tùy chỉnh. Hãy cùng khám phá khả năng của hệ thống với NI và các đối tác của NI

Hình 27. Tùy chỉnh hệ thống kiểm tra pin để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể

Các cân nhắc về thiết kế cơ sở/phòng thí nghiệm
Hãy kết nối sớm với NI và các Đối tác của NI trong quá trình thiết kế để tìm hiểu về những cân nhắc về 
thiết bị kiểm tra khi xây dựng phòng thí nghiệm hoặc cơ sở - cho dù đó là một tòa nhà mới, một phòng 
kiểm tra mở rộng tận dụng thiết bị hiện có hay một giải pháp kiểm tra được đóng gói.

Hình 28. Làm việc với NI và các đối tác của NI để thiết kế và triển khai các giải pháp kiểm tra



Dịch vụ và Hỗ trợ
Bạn mong đợi hệ thống NI có thể giúp bạn giải quyết một số vấn đề kỹ thuật có tính thách thức - và bạn 
có thể mong đợi cùng một mức khả năng tương ứng từ các dịch vụ của chúng tôi. Với mỗi lần triển khai 
BTS, NI sẽ hợp tác với bạn để xác định mức độ dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu ứng dụng của bạn và 
đảm bảo thành công lâu dài của bạn.
Có được sự an tâm thông qua sự hỗ trợ từ các chuyên gia BTS để đồng hành với các hoạt động bảo trì. 
Chương trình dịch vụ cơ bản kéo dài 3 năm của chúng tôi đi cùng với mỗi BTS, với các tùy chọn giảm 
hoặc tăng thời lượng chương trình.

BASIC CUSTOM

Hỗ trợ phần mềm
Truy cập các bản cập nhật và sửa lỗi

Quyền truy cập cập nhật phần mềm

Chúng tôi làm việc với bạn để 
xác định phạm vi trên cơ sở từng 
trường hợp

Sửa chữa và thay thế
Giảm thiểu thời gian chết

Thay thế trong 3-5 ngày

Hỗ trợ kỹ thuật
Giải quyết vấn đề nhanh chóng Hỗ trợ kỹ thuật 8x5

Dịch vụ hiện trường và từ xa
Chi phí bảo trì cố định

Quản lý vòng đời
Giảm thiểu nguy cơ lỗi thời

Thông báo sản phẩm tiêu chuẩn

Đào tạo theo yêu cầu1

Đảm bảo người dùng thành công
Đào tạo vận hành và bảo trì trực tuyến

CÁC TÙY CHỌN

Hiệu chuẩn
Nhận các phép đo chất lượng và 
truy xuất nguồn gốc

Hiệu chuẩn phòng thí nghiệm
Hiệu chuẩn tại chỗ

Thay thế hiệu chuẩn

Hỗ trợ nâng cao
Vận hành dễ dàng

Kiểm tra tại chỗ hoặc từ xa

Đào tạo 1

Đảm bảo người dùng thành công
Lớp học riêng (Tại chỗ hoặc trực tuyến) để đào tạo người vận hành và bảo trì

Các dịch vụ chuyên nghiệp
Dịch vụ tích hợp, Làm mới công nghệ, Hỗ trợ nâng cấp

Các dịch vụ tư vấn
Kỹ sư thường trú

1Có hiệu lực vào tháng 12 năm 2020




