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Ưu điểm của giải pháp HIL cho thân và khung
•

Giảm thiểu chi phí và đảm bảo độ tin cậy với mô phỏng HIL, giảm sự cần thiết của quy trình
kiểm tra thực tế tốn kém.

•

Giảm thời gian phát triển hệ thống kiểm tra và sở hữu khả năng khởi động nhanh chóng với
hệ thống được xây dựng bằng phần cứng mô-đun của NI cùng với hệ sinh thái HIL.

•

Tối đa hóa việc tái sử dụng hệ thống kiểm tra linh hoạt được thiết kế để mở rộng và tùy chỉnh nhằm
đáp ứng các yêu cầu thay đổi.
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Giải pháp HIL dành cho kiểm tra thân và khung xe
Khi các phương tiện giao thông có nhiều kết nối hơn và mang tính tự động hơn, hệ thống khung và thân
xe đã hoàn toàn thay đổi. Sự phức tạp và số lượng các khối điều khiển điện tử (ECU) - hệ thống điều khiển
điện tử của xe - tiếp tục tăng lên - từ hệ thống treo chủ động và hệ thống lái khẩn cấp đến điều khiển ghế
ngồi, ECU trên gương chiếu hậu tích hợp với hệ thống thông tin giải trí và các hệ thống an toàn thụ động
như túi khí hoặc dây an toàn. Các kỹ sư cần thực hiện nhanh chóng và chính xác các hoạt động kiểm tra
chức năng đồng thời loại bỏ các lỗi tiềm ẩn trước khi bắt đầu sản xuất:
•
•
•

Thích ứng với những thay đổi không thể tránh khỏi trong các yêu cầu danh sách tín hiệu và I/O
Tiến hành chèn lỗi và điều chỉnh tín hiệu
Tích hợp các mô hình, thiết bị của bên thứ ba và bộ công cụ để mô phỏng chính xác toàn bộ
hệ thống

Kiến trúc kiểm tra HIL dành cho thân và khung xe của NI đóng vai trò là nền tảng của một hệ thống được
kết nối phần mềm mạnh mẽ, thích ứng nhanh với các yêu cầu mới và cho phép lặp lại nhanh chóng.
Các bộ điều khiển thời gian thực, mạnh mẽ của NI, bao gồm các hệ thống CompactRIO và PXI mở, cung
cấp thiết bị đo mô-đun hiệu suất cao và một loạt các mô-đun I/O được kết nối trực tiếp với FPGA để kiểm
tra với độ trung thực cao hơn thông qua thực thi xác định tốc độ cao.
NI Switch Load and Signal Condition (SLSC) là một phần mở rộng chức năng để thu thập dữ liệu NI, thực
hiện tiêu chuẩn hóa kết nối và cung cấp cách tiếp cận dạng mô-đun để điều hòa tín hiệu, chèn lỗi và các
nhu cầu kiểm tra khác. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể việc thêm các thiết bị cần kiểm tra (DUT) vào
hệ thống bằng cách sử dụng các giao tiếp phổ biến giúp dễ dàng hoán đổi các mô-đun giao tiếp cho các
mục tiêu kiểm tra khác nhau.
Việc thiết lập và thực hiện kiểm tra được sắp xếp hợp lý bằng VeriStand, phần mềm kiểm tra dựa trên
cấu hình của NI. Với VeriStand, việc định cấu hình các kênh I/O, tạo chuỗi kiểm tra và nhập các mô hình
thời gian thực cùng các cấu hình kích thích liên quan để tiến hành kiểm tra tích hợp hệ thống tự động trở
nên dên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hình 1. Hệ thống HIL dành cho kiểm tra việc thân và khung xe được xây dựng dựa trên
các thành phần mô-đun có sẵn của NI mang đến sự linh hoạt tối ưu
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Kiến trúc đề nghị
Phần mềm
Các doanh nghiệp kỹ thuật thành công chia sẻ các đặc điểm như ghi dữ liệu nhất quán, phân tích và quản
lý dữ liệu hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng với các ứng dụng kiểm tra HIL, nơi các nhóm thiết kế và kiểm tra
phải cùng làm việc để đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm nhúng và hệ thống cơ khí. Việc triển khai
một phương tiện phân tích dữ liệu và tạo báo cáo tự động theo tiêu chuẩn sẽ giúp người dùng xem dữ liệu
một cách nhất quán, cải thiện hiệu quả kiểm tra và giúp cho việc tìm kiếm và diễn giải dữ liệu dễ dàng hơn
nhiều.

DIAdem
DIAdem là một công cụ phần mềm duy nhất mà người dùng có thể sử dụng để nhanh chóng xác định vị trí,
tải, trực quan hóa, phân tích và báo cáo dữ liệu đo lường được thu thập trong quá trình thu thập dữ liệu
và/hoặc được tạo ra trong quá trình mô phỏng. DIAdem được thiết kế để giúp nhanh chóng truy cập, xử lý
và báo cáo về khối lượng lớn dữ liệu phân tán ở nhiều định dạng tùy chỉnh nhầm đưa ra quyết định sáng
suốt. Người dùng có thể sử dụng các công cụ UI của VeriStand với DIAdem để ghi dữ liệu, thực hiện xử lý
hậu kỳ và tạo báo cáo một cách nhanh chóng và dễ dàng.

TestStand
TestStand là phần mềm quản lý kiểm tra được thiết kế để giúp phát triển hệ thống kiểm tra và xác nhận tự
động nhanh hơn. Người dùng có thể sử dụng TestStand để phát triển, thực thi và triển khai phần mềm hệ
thống kiểm tra. Ngoài ra, còn có thể phát triển các chuỗi kiểm tra tích hợp các mô-đun mã được viết bằng
bất kỳ ngôn ngữ lập trình kiểm tra nào. Các chuỗi cũng chỉ định luồng thực thi, báo cáo, ghi nhật ký cơ sở
dữ liệu và kết nối với các hệ thống doanh nghiệp khác.
Ngư ờidùng có thể sử dụng TestStand để tự động hóa ứng dụng kiểm tra HIL bằng cách gọi API thực thi
dựa trên VeriStand .NET. TestStand cũng có thể quản lý phần cứng và phần mềm từ nhiều nền tảng trong
một chuỗi TestStand duy nhất. Ví dụ: nó có thể tự động hóa trình tự thời gian thực VeriStand chạy trên bộ
điều khiển thời gian thực NI PXI trong lúc điều khiển đồng thời thiết bị của bên thứ ba bằng cách sử dụng
hỗ trợ trình điều khiển IVI gốc của nó. Sau khi chạy thử nghiệm, người dùng có thể tự động ghi lại thông
tin kết quả kiểm tra trong báo cáo hoặc cơ sở dữ liệu có thể tùy chỉnh. Ngoài ra, các hệ thống được viết
bằng TestStand có thể được tích hợp với các hệ thống quản lý dữ liệu, điều khiển mã nguồn hiện có, các
yêu cầu quản lý và hệ thống quản lý dữ liệu.
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Người dùng cũng có thể tích hợp TestStand vào nền tảng phần mềm quản lý kiểm tra và tạo kiểm tra của
bên thứ ba để tạo ra không chỉ một hệ thống tự động kiểm tra mà còn là một hệ thống có khả năng tự động
tạo các bài kiểm tra khối để làm cho ECU gặp lỗi. Điều này giúp người dùng tập trung vào việc kiểm tra
phần mềm nhúng thay vì viết các tập lệnh kiểm tra mới từ đầu.

VeriStand
VeriStand là một môi trường phần mềm để định cấu hình các ứng dụng HIL và kiểm tra thời gian thực.
Phần mềm có thể giúp người dùng xây dựng một công cụ thời gian thực đa lõi để thực hiện các tác vụ
như tạo kích thích thời gian thực, thu thập dữ liệu cho các phép đo tốc độ cao và có điều kiện cũng như
các kênh được tính toán và mở rộng kênh tùy chỉnh.
VeriStand có thể nhập các thuật toán điều khiển, mô hình mô phỏng và các tác vụ khác từ cả LabVIEW
và môi trường của bên thứ ba. Người dùng có thể theo dõi và tương tác với các tác vụ này bằng giao
diện người dùng có thể chỉnh sửa trong thời gian chạy bao gồm các công cụ để ép giá trị, giám sát cảnh
báo, hiệu chuẩn I / O và chỉnh sửa biên dạng kích thích. Mặc dù người dùng không cần kiến thức lập trình
để sử dụng VeriStand, nhưng có thể tùy chỉnh và mở rộng nó với nhiều môi trường phần mềm khác nhau
như LabVIEW, ANSI C / C ++, ASAM XIL và các môi trường khác để lập mô hình và lập trình.
VeriStand kiến trúc được thiết kế để có
- một công cụ thời gian thực chạy độc lập với giao diện người dùng
để đảm bảo tính xác định của hệ thống đang chạy.
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Phần cứng
CompactRIO
CompactRIO là một thiết kế phần cứng chắc chắn với kiểu dáng nhỏ gọn, lý tưởng cho hầu hết các môi
trường khắc nghiệt cũng như cho các phòng thí nghiệm với yêu cầu một thiết bị có kích thước vật lý nhỏ.
Mặc dù hiệu suất tính toán thấp hơn PXI, nhưng CompactRIO vẫn cung cấp khả năng xử lý hiệu suất cao
và các yếu tố tính toán không đồng nhất, bao gồm Xilinx Zynq dựa trên ARM, bộ xử lý Intel Atom lõi tứ
SoC và FPGA Xilinx Kintex-7. CompactRIO cũng bao gồm các tín hiệu với bộ điều hòa tín hiệu đo lường
cụ thể, bộ cách ly tích hợp và I/O công nghiệp.
CompactRIO phù hợp cho các hệ thống HIL để bàn. Dù không có nhiều tùy chọn I/O như PXI, nhưng kiểu
dáng nhỏ gọn và giá thấp hơn khiến CompactRIO trở thành lựa chọn tuyệt vời để kiểm tra các khối ECU
vốn đòi hỏi xử lý tích hợp và hiệu suất FPGA.

PXI
Một lợi ích chính của nền tảng PXI cho HIL là nhiều tùy chọn I/O có thể được tích hợp vào hệ thống kiểm
tra. Khi ngành công nghiệp ô tô phát triển để kết hợp các công nghệ mới, các hệ thống HIL cũng phải phát
triển theo để có thể xác minh hoạt động an toàn của các công nghệ này. Nền tảng PXI được định vị để đáp
ứng nhu cầu của các yêu cầu kiểm tra mới này.
Trong hầu hết các trường hợp, PXI là giải pháp tốt nhất để kiểm tra HIL. PXI cung cấp số lượng và mật độ
kênh cao, có khả năng cung cấp I/O rộng nhất và xử lý cao nhất hiện có. Ngoài phần cứng hiệu suất cao,
PXI cũng cung cấp trải nghiệm phần mềm tốt nhất cho thử nghiệm HIL, vì hỗ trợ hầu hết các môi trường
mô hình hóa và hỗ trợ phần cứng DAQ liền mạch.

SLSC
SLSC mở rộng phần cứng đo PXI và CompactRIO với các rờ-le công suất cao để chuyển đổi tín hiệu,
tải nguồn và khả năng điều hòa tín hiệu nội tuyến bổ sung. Hệ thống bao gồm một khung với làm mát
tích cực tích hợp có thể chứa 12 mô-đun. Các mô-đun plug-in SLSC có thể hoạt động trong khung ở
ba chế độ khác nhau: standalone, pass through hoặc cascaded. Bạn có thể sử dụng chế độ cascaded
để triển khai chức năng như chèn lỗi tín hiệu.
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SLSC được thiết kế để đơn giản hóa việc tích hợp hệ thống tổng thể, giảm việc đi dây điểm - điểm của hệ
thống bằng cách tích lũy tín hiệu và sử dụng cáp tiêu chuẩn. Mỗi khung SLSC bao gồm một bus kỹ thuật
số SLSC được sử dụng để phát hiện, cấu hình và thiết lập các thông số trên các mô-đun riêng lẻ. Tín hiệu
đi qua các mô-đun SLSC từ đầu nối phía trước hoặc đầu nối mở rộng phía sau. Người dùng có thể linh
hoạt thiết kế bảng nối phụ riêng để giảm việc đi dây bằng cách sử dụng bảng nối nền dành riêng cho ứng
dụng tùy chỉnh tích hợp luồng tín hiệu.

Hệ thống HIL cho thân và khung ECU
Với các giải pháp HIL linh hoạt, mở của NI, người dùng có khả năng dễ dàng tùy chỉnh hệ thống kiểm tra
để phù hợp với nhu cầu cụ thể. Sử dụng kiến trúc mô-đun, người dùng có thể dễ dàng nâng cấp nền tảng
với chức năng bổ sung để phù hợp với hệ thống kiểm tra trong tương lai và đáp ứng yêu cầu của các ứng
dụng kiểm tra phần mềm nhúng khắt khe nhất.
So với các đối thủ cạnh tranh, hiệu suất làm việc của các thiết bị NI làm cho nó trở thành lựa chọn tốt nhất
để kiểm tra các hệ thống điều khiển sáng tạo.
Hình 2 cho thấy một ví dụ về cách các thành phần phần cứng và phần mềm khác nhau được lắp ráp thành
một hệ thống HIL cho thân và khung. Hệ thống bao gồm phần mềm để quản lý dữ liệu và tự động hóa kiểm
tra cùng với giao diện và thực thi kiểm tra HIL. Phần cứng PXI cho I/O và mô-đun SLSC được sử dụng hoặc
chuyển mạch, tải và điều hòa tín hiệu dành riêng cho ứng dụng sau đó được kết nối với DUT thông qua các
tùy chọn kết nối khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị.

Hình 2. Ví dụ về hệ thống ECU HIL của thân và khung
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