
Giải pháp Đáng tin cậy cho Các Phương tiện Tự hành
Các cảm biến tinh vi trên bo mạch như hệ thống lidar, radar và camera, là thị giác và xúc 
giác  cho phép các phương tiện tự hành “cảm nhận” môi trường xung quanh và đưa ra quyết 
định trong tích tắc.

Không còn là khát vọng xa vời nữa, các phương tiện tự hành đã và đang hoạt động trên 
đường và trong các nhà máy của chúng tôi và sẵn sàng nhanh chóng mở rộng phạm vi và 
sang các lĩnh vực mới.

Các cảm biến phải phụ thuộc vào bộ nhớ thể rắn và phần cứng truyền thông để hoạt động 
nhanh chóng, an toàn và thông minh. Tuy nhiên, cũng như tất cả các công nghệ tiên tiến 
khác, luôn có những thách thức cần vượt qua. 
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Các thách thức

Các giải pháp của chúng tôi
DDR4 Wide temperature ECC SODIMM with Heat spreader
•  Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -40 đến 85°C để vượt qua môi 
     trường khắc nghiệt
•  Tính năng Bảo vệ tránh lỗi ECC để tránh lỗi bit nhằm đảm bảo độ tin cậy
•  Tốc độ cao 3200MT/giây bộ nhớ tốc độ dữ liệu cao để xử lý dữ liệu lớn 
     trong thời gian thực

Bảo vệ trước điều kiện thời tiết và nhiệt độ Theo dõi và ghi nhận hiệu quả

Tính toán chính xác trong khi lưu thông Hiệu suất hoạt động nhanh và ổn định

Chống va đập và rung động Bảo mật dữ liệu từ Biên đến Đám mây

Ổ cứng 2,5"SATA SSD 3TG6-P
• Đáng tin cậy Ổ cứng SSD được thiết kế nhằm giúp tăng tuổi thọ của thiết bị 
• Bảo vệ dữ liệu iData Guard™ tích hợp để tăng cường bảo vệ khi mất điện
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng Được thiết kế và thử nghiệm để hoạt động 
    trong các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt 

Mô-đun Innodisk CANbus
• Hỗ trợ tốc độ baud từ 100 đến 1.000K
• Có thể nhận đến 6000 CAN tin nhắn mỗi giây (nhận dữ liệu)
• Hỗ trợ giao thức tầng cao hơn SAE CANopen 
• Tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ cách điện HiPOT 2,5kV 
• Hỗ trợ lắp thay thế với lỗ thứ 3 và đầu cắm chân USB
• Hỗ trợ phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng từ -40 đến 85°C
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