
Proceduri in domeniul Automotive

Autovehiculele moderne sunt controlate de microprocesoare, FPGA, senzori şi circuite de execuţie
legate prin magistrale seriale. Cele mai folosite magistrale sunt prezentate mai jos:

Primul motiv pentru care inginerii folosesc osciloscopul pentru depanarea şi caracterizarea 
magistralelor seriale CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, BroadR-Reach, şi MOST, este abilitatea
osciloscopului de a caracteriza calitatea analogica a acestor semnale. Caracterizarea analogica 
utilizând osciloscopul  este denumită testarea “physical layer” (nivel fizic). Analiza protocoalelor 
seriale este optimizată pentru măsurări la nivel de aplicaţie “application layer”. 

Opțiunile Keysight pentru magistrala serială auto se bazează pe hardware pentru a oferi 
decodarea protocolului în timpul real de actualizare. Decodificarea accelerată hardware 
îmbunătățește capacitatea de a captura erori aleatorii și rare astfel încât oferă posibilitatea 
depanării mai rapide a proiectelor de automotive.

Decodarea informațiilor pentru magistralele de date este corelată în timp cu fiecare formă de undă
digitizată specifică pachetului. Pentru facilitarea interpretării informațiilor, datele seriale 
decodificate sunt furnizate în format color. Cu actualizarea în timp real a cadrelor decodate, 
capacitatea de a găsi problemele integrității semnalului întâmplătoare și rare, este mult 
îmbunătățită. În imaginea particulară de ecran, putem vedea că osciloscopul a capturat și a afișat 
un cadru cu eroare (ERR) codificat cu culoarea roșie - indicând o eroare cauzată de un glitch în 
semnal. 

https://www.keysight.com/en/pc-1152185/oscilloscope-software?nid=-32976.0.00&lc=eng&cc=US


Decodificarea și declanșarea baleiajului pe magistralele comune de comandă ale CAN, CAN FD, 
LIN, FlexRay și SENT sunt esențiale pentru identificarea și monitorizarea calității semnalului pe 
anumite cadre / mesaje, precum și pentru măsurările de timp pe şi între cadre. Osciloscoapele 
Keysight pot fi comandate cu opţiunea pachetului de protocoale la un preţ atractiv.

Ethernet în Automotive 

Soluţia Keysight’s automotive conformă protocoalelor Ethernet permite testarea automată a 
conformităţii proiectelor în standardul BroadR-Reach V3.2 , IEEE 802.3bw (100Base-T1) şi IEEE 
802.3bp (1000Base-T1). Utilizarea Ethernet-ului simplifică inter-comunicaţia şi micşorează simţitor
greutatea si preţul automobilelor prin reducerea cantităţii de cupru.

Aceste pachete software de testare electrică Ethernet pentru automobile, vă permit să executați 
automat testele și să afișați rezultatele într-un raport flexibil. În plus, față de rezultatele datelor de 
măsurare, raportul oferă o analiză a marginilor care arată cât de bine dispozitivul a trecut fiecare 
test. Soluțiile de conformitate electrică Ethernet pentru automobile efectuează un set complet de 
teste electrice pentru a satisface specificațiile BroadR-Reach, 100Base-T1 și / sau 1000Base-T1. 
Sunt disponibile următoarele soluții:

 Testarea transmiţătorului şi receptorului specificat de BroadR-Reach V3.2 şi IEEE 802.3bw 
(100Base-T1) 

 Testarea transiverului conform specificaţiilor IEEE 802.3bp (1000Base-T1) 
 Declanşare şi decodarea protocolului BroadR-Reach V3.2 şi IEEE 802.3bw (100Base-T1) 

specifications
 Teastarea segmentului de magistrală pe specificaţiile BroadR-Reach V3.2 şi IEEE 802.3bw

(100Base-T1) 
 MDI aplicaţia soft pentru parametrii S  conform specificaţiilor BroadR-Reach V3.2 şi IEEE 

802.3bw (100Base-T1) 

https://www.keysight.com/en/pc-2861834/automotive-ethernet?nid=-32007.0.00&cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pd-2401593-pn-DSOX3APPBNDL/application-bundle-for-infiniivision-3000-x-series-oscilloscopes?nid=-32976.1085641.00&cc=US&lc=eng


BroadR-Reach, dezvoltată de Broadcom Corporation, este un standard Ethernet la nivel fizic 
proiectat pentru utilizare în applicaţiile de conectivitatea automotive. IEEE a standardizat 
tehnologia cu 802.3bw (100Base-T1) extinsă pentru a adauga 802.3bp (1000Base-T1), iar OPEN 
(One Pair EtherNet) Alliance susţine standardele automotive Ethernet.

Pachete de soluţii BroadR-Reach 

Pachetele de aplicaţii soft cu licenţă sunt oferite cu posibilitatea de a comanda conectori, cabluri şi
subansamble pentru fiecare soluţie. Pachetele de aplicaţii soft sunt listate în tabelul următor. 
Pentru informaţii suplimentare:

E6961A for Tx configuration

E6962A for Rx configuration

E6963A for link segment configuration

https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-2561EN.pdf?id=2921073
https://www.keysight.com/en/pd-2863287-pn-E6963A/automotive-ethernet-link-segment-solution?nid=-32996.1227469.00&cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pd-2863278-pn-E6962A/automotive-ethernet-rx-compliance-solution?nid=-32007.1227467.00&cc=US&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pd-2862449-pn-E6961A/automotive-ethernet-tx-compliance-solution?nid=-32007.1227462.00&cc=US&lc=eng
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