Igor Luhan
INTEGRACE MĚ Ř ICÍ
CH SYSTÉ MŮ

Během
posledních
pár
let
prošlo
zkoušení automobilů kompletní proměnou.
Zatímco doba vývoje moderního vozu se
podstatně redukovala, jeho složitost se
dramaticky zvýšila. Nehledě na standardní
mechanické díly, elektronika dělá dnešní
automobily výkonnější, bezchybně fungující,
účelné
a
mnohem
bezpečnější.
V důsledku toho se v rámci procesu vývoje
automobilu
zvýšil
význam
typových
zkoušek.

Aplikač nípoznámka:
Prototypové testy vozidel
pro ukládání dat vyměnitelnou za běhu
měření,
stejně
jako
řadou
dalších
výhodných vlastností. Rozsáhlé možnosti
spouštění na základě kanálů umožňují
reakci na všechny druhy signálových
událostí. Program OnLine FAMOS a integrovaná
deska
signálového
procesoru
poskytují systému jeho nejmocnější rys výpočty a vyhodnocení v reálném čase.
Redukce dat, FFT, digitální filtry,
funkce histogramu (LDC), sledov ání trendů
a záznam do "knihy událostí" - to je
zlomek toho, co lze nalézt mezi stovkou
funkcí,
které
může
systém
provádět
v reálném čase.

Testovací vůz VW před startem.

Na základě technologie firmy imc ji ž
bylo testováno několik set automobilů VW
na tisících kilometrů zkušebních drah
a cest. Svou flexibilní strukturou, speciálně
konstruovanou
pro
vozidlov é
zkoušky, jsou měřicí systémy tohoto
výrobce
vhodné
jak
pro
měření
mnoha
analogových
signálů
během jízdního testu,
ale též pro
sběr
signálů
ze
sběrnice
CAN-bus.
Sběrnice CANbus ve voze.
Na rozdíl
od jiných přístrojů na trhu, µ-MUSYCS od
firmy imc lze vybavit absolutn ě synchronizovaným interfejsem sběrnice CAN-bus.
Během zkušební jízdy tak lze získat několik set zpráv jak ze sběrnice vozidla,
tak i z analogových snímačů. Data jsou
však zobrazována společně a jednotně, bez
ohledu na jejich původ.

Ale to je jen část vlastnsotí, které
µ-MUSYCS poskytuje technik ům a inženýrům
Volkswagenu. Navíc má schopnost autostartu
(měření
okamžitě
po
zapnutí
napájení) a je vybaven dostatečnou pamětí
(: 2 72129247, 777 118857
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µ-MUSYCS-T se speciálním zadním panelem CANbus

Samozřejmě i zobrazení výsledků lze
provádět během měření. Připojení jakéhokoliv vnějšího zobrazovacího zařízení, či
přímé
připojení
k
osobnímu
počítači,
umožní sledování dat v reálném čase.
Nicméně interfejs pro modem může být
použit pro přenos dat přímo do kanceláře
prostřednictvím internetu a protokolu
PPP. S intuitivním programovým vybavením,
připraven k okamžitému spuštění, je tento
systém
pro
inženýry
a
techniky
ve
Volkswagenu
snadno
konfigurovateln ý.
Pružost programu dokonce umo žňuje provést
kompletní změnu nastavení během pár
minut. Proto bylo možno zapomenout na
zdlouhavé učení se programovacímu jazyku.
Pro doplnění měřicího řetězce od čidla až
po
dodatečné
vyhodnocení
je
systém
doplněn programem FAMOS pro nesp řaženou
(off-line) analýzu a vyhodnocení.
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