
 

 

A NI cRIO vezeték nélküli változatban az új, partnercégek által fejlesztett modulok 
segítségével 

Az AVIAOK International Company, a Drivven és a S.E.A. járművekben használható, vezeték nélküli CompactRIO 
modulokat fejleszt 

 

A mérnökök és tudósok tervezési és vezérlőalkalmazás-fejlesztési lehetőségei kibővültek a járművekben található 

buszok és érzékelők közötti vezeték nélküli kommunikációval. Az olyan vezető ipari cégek, mint az AVIAOK 

International Company, a Drivven és a Science & Engineering Applications Datentechnik GmbH (S.E.A.) egyedi 

modulokat fejlesztettek ki a National Instruments CompactRIO platformjához, ezáltal széleskörű funkcionalitást 

biztosítva a gépkocsikban, a repülőgépekben és a katonai gépjárművekben található platformok, a vezeték nélküli 

kommunikáció, és a mobil helymeghatározó alkalmazások számára. Mindemellett közvetlen összeköttetést 

biztosítanak az elektronikus vezérlőegységek (ECU) járműveken belüli érzékelői számára a tervezéshez és a 

prototípusok gyors legyártásához.  

 

A CompactRIO egy olyan nagysebességű vezérlő- és adatgyűjtő rendszer, amelyet a nagy teljesítményt és 

megbízhatóságot igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. A rendszer a nyitott illesztésű architektúrát ötvözi a kis 

mérettel, a rendkívüli teherbírással és a használat közben cserélhető I/O modulokkal. A CompactRIO rendszer a 

LabVIEW FPGA- technológiáján alapul, amelynek segítségével a fejlesztők a platformot különféle tervező, 

adatgyűjtő és vezérlő alkalmazásokhoz konfigurálhatják. Emellett a speciális I/O és kommunikációs feladatokhoz 

kialakíthatják a számos vállalat számára létfontosságú saját, egyéni CompactRIO modulokat is. A CompactRIO 

FPGA architektúrájához a National Instruments, illetve más gyártók moduljai közvetlenül is hozzákapcsolhatók, 

lehetővé téve a modulok közötti, akár 40 MHz-es szinkronizációt, illetve minden I/O- esemény egyéni időzítését 

és kiváltását. 

 
 

Az ipari automatizációs és méréstechnológia terén számos terméket és szolgáltatást kínáló S.E.A. forgalomba 

hozta a CompactRIO számára tervezett második generációs GPS monitoring, valamint GSM és GPRS vezeték 

nélküli kommunikációs hálózati modulokat. A fejlesztők a S.E.A. modulok segítségével meghatározhatják a 

beépített GPS-funkcióval rendelkező CompactRIO rendszer helyzetét, adatátvitelt valósíthatnak meg a 

CompactRIO rendszeren, valamint 100 ns-os gyakoriságú szinkronizálást valósíthatnak meg. A S.E.A. modulok 

 



megkönnyítik a nem elérhető vagy mobil CompactRIO rendszerek távoli vezérlését és monitorozását GSM és 

GPRS telefonhálózaton keresztül. A S.E.A. ezen új moduljai emellett új funkciókkal is rendelkeznek, beleértve az 

RCC rádióvezérlésű órát és az IRIG-B kimenetet is - lehetővé téve, hogy a CompactRIO műholdas 

órajelvezérléssel állítható legyen, így a fejlesztők a CompactRIO rendszerek vezeték nélküli szinkronizálását 

távolról is elvégezhetik.  

 

“Számos ügyfelünk keres teherbíró, mobil mérőeszközt az ipari, illetve a járműveken belüli monitorozást végző 

alkalmazások számára” nyilatkozta Wolfram Koelver, a S.E.A. Vezérigazgatója.  
 

 “Minden vezeték nélküli modulunk a LabVIEW programot használja a CompactRIO rendszerrel való könnyű 

integrálhatóság érdekében, ezáltal ideális platformot teremtve a távoli adatfogadást és vezérlést megvalósító 

alkalmazások számára.” 

 

A gépjárművek vezérlő és adatfogadó rendszereinek vezető forgalmazója, a Drivven számos, gyorsan prototípussá 

alakítható CompactRIO modult fejlesztett ki a motorvezérlő rendszerek számára. A Drivven modulokkal a 

fejlesztők a CompactRIO vagy PXI rendszereket közvetlenül összeköthetik a gépjárművekben található számos 

érzékelővel és vezérlővel, mint például a vezérműtengely forgásérzékelőjével, az oxigénszenzorokkal, a 

termisztorokkal, a nyomás-átalakítókkal, a beömlő üzemanyag-befecskendezőivel, a közös vezetékes 

befecskendező rendszerrel, a gyújtástekerccsel, az elektronikus fojtószelepekkel, valamint sok más érzékelővel 

vagy vezérlővel. A Drivven minden egyéni modulja üzemkész LabVIEW programmal rendelkezik, megkönnyítve 

ezzel a gépjárműipari mérnökök számára a fejlesztést. A Drivven egyéni CompactRIO moduljaival a fejlesztők 

gyorsan létrehozhatják a járművek motorvezérlő egységeinek a prototípusát a CompactRIO és a PXI LabVIEW 

FPGA architektúráját és LabVIEW valós idejű programozási eszközét használva. 

 

Az AVIAOK International Company a repülőgép- és űrrepülőgép-gyártás számára kifejlesztette az ARINC-429 és 

a MIL-1553 CompactRIO modulokat. A fejlesztők az ARINC-429 modult a kereskedelmi légi szállításra jellemző 

egyirányú PTP- adatbuszként használhatják, a repülőgép alrendszerei és érzékelői közti kommunikáció során.  

 

A MIL-1553 egy nagyteljesítményű multiplex adatbusz, amelyet az adatok integritására és a kifizetődő 

megoldásokra fókuszáló hadiipar széles körben használ különféle alrendszerek összekapcsolására. A MIL-1553 

széles körben használható, mint például a légierő, haditengerészet vagy a szárazföldi erők gépjárműparkjai. Ezen 

kívül az ipar más számos területén is használható, mint például reaktorokban, metrókocsikban vagy olajfúrókban. 

Az AVIAOK International Company ARINC-429 és MIL-1553 moduljai lehetővé teszik a mérnökök számára, 

hogy beágyazott rendszerként az ideális megoldást jelentő CompactRIO rendszert alkalmazzák a repülés, az 

űrkutatás és a katonai alkalmazások vezérlő és adatfogadó rendszereinek kialakítása során. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
A más cégek által létrehozott CompactRIO modulok többek közt az alábbiak: 
 
Vezeték nélküli és mobil modulok 
S.E.A. Gxxx Combo modul (beépített GSM és GPS)  
S.E.A. GSM General Packet Radio Service vezeték nélküli modul  
S.E.A. GPS Globális helymeghatározó rendszer modul  
S.E.A. GPSIBplus modul (beépített IRIG-B, szinkronizálható és 
programozható impulzus)  
S.E.A. GPSplus modul (kiegészítő szinkronizálható és 
programozható impulzussal)  
S.E.A. GPRSplus modul (EDGE-támogatással)  
S.E.A. Gxxxplus Combo modul (beépített GSM, EDGE, GPS, 
szinkronizálható és programozható impulzus)  
 
Kommunikációs busz és protokoll modulok 
AVIAOK ARINC-429 vevőmodul  
AVIAOK MIL-1553 modul  
AVIAOK ARINC-429 adómodul  

 
Gépjárműtervező és -prototípus készítő modulok 
Drivven VR/Hall modul (beépített VR- és Hall-jelenség érzékelő 
bemenetek)  
Drivven beömlő üzemanyag-befecskendező meghajtómodul  
Drivven alacsony oldalfalú meghajtómodul  
Drivven gyújtószikra vezérlőmodul  
Drivven oxigénszenzor modul  
Drivven Diesel-injektor meghajtómodul  
Drivven Motorvezérlő egység HIL (Hardware In the Loop)-modul  
Drivven elektronikus fojtószelep és IAC- szelepvezérlő modul 
 

 


