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Големият залог на Daimler Truck със STAR-CCM+ на Siemens е 
сериозна стъпка към бъдеще с намалени CO2 емисии 

https://www.engineering.com/story/daimler-trucks-big-bet-on-siemens-star-ccm-is-a-major-step-into-a-co2-
neutral-future?utm_source=Tenlinks%20Daily&utm_campaign=90e0089e9e-

EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_16_04_11&utm_medium=email&utm_term=0_719157981a-90e0089e9e-
323406757  

Daimler, световният лидер в тежкотоварните автомобили, направи голяма инвестиция 
в симулация и анализ (S&A) със софтуера Simcenter STAR-CCM+ на Siemens. Това 
решение е част от портфолиото на PLM Xcelerator, а мултифизичният CFD софтуер ще 
бъде един от основните инструменти за разработка на CAE за оптимизирано 
управление на аеродинамиката и топлината за следващото поколение автомобили с 
неутрални CO2.  
 

 
 
Daimler Truck ще използва решението Simcenter за изчисления на динамиката на 
флуидите (CFD), за подобряване на аеродинамичните характеристики и за изследване 
и оптимизиране на иновативни задвижващи и енергийни системи в e-Mobility, 
включително охлаждане на батерията и водородна технология. Софтуерът също така 
ще помогне за поддръжката на стария двигател с вътрешно горене и дизайна на 
изпускателната система и свързаното намаляване на CO2. Общата цел е 
трансформиране на настоящия подход към работата на CAE и създаване на среда с 
дигитални близнаци като основа за мултифизични симулационни процеси; голяма 
крачка напред. 
 
„Дигитализацията е от решаващо значение за устойчивите индустриални иновации в 
транспортния сектор и чрез предоставяне на поглед върху реалната производителност 
на продуктите, Simcenter STAR-CCM+ може да ускори иновациите за по-добро утре“, 
каза Едуин Северейн, старши вицепрезидент и ръководител на EMEA в Siemens Digital 
Industries Software. 

Защо CFD е интересна опция в реализацията на продукти за камиони? Една от 
причините е, че аеродинамиката играе важна роля в производителността на тежките 
камиони по отношение както на електрически, така и на решения, задвижвани от 
изкопаеми горива.  
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Намаляването на съпротивлението може значително да намали специфичния разход 
на гориво на превозното средство, като по този начин намалява въглеродния 
отпечатък и спестява разходите за гориво при сделката. Но намаляването на 
консумацията на енергия е продуктивно и за електрическите превозни средства. Това е 
мястото, където CFD, в случая от Daimler Truck и неговото използване на Simcenter 
STAR-CCM+, може да изиграе значителна роля в подпомагането на разработчиците да 
провеждат симулация на въздушния поток около превозното средство, като изчисляват 
областите на високо налягане, скорост на вятъра и региони на завихряне, обхващащи 
изследваното превозно средство. 

Изграждане на близнак в цифрова среда  

Daimler Truck стана отделно юридическо лице на 10 декември 2021 г., публично 
търгувано на Франкфуртската фондова борса, след неотдавнашното отделяне от 
групата Daimler AG. В момента Daimler Truck е най-големият производител на камиони 
и автобуси в света, с водещи в Европа, Северна Америка и Азия, в тежка конкуренция 
срещу шведската Volvo Group. Освен това, германският лидер на тежкотоварни 
автомобили има повече от 35 обекта и 100 000 служители по целия свят. 

Daimler Truck обединява седем марки под един покрив: Freightliner, Western Star, 
Thomas Built Buses, Mercedes-Benz, Setra, BharatBenz и FUSO. Несъмнено, тази силна 
глобална позиция придава значение на избора за изграждане на среда за симулация и 
анализ, базирана на цифрови близнаци, използвайки Siemens Simcenter STAR-CCM+. 
 
 

 

С единен интегриран потребителски интерфейс, STAR-CCM+ има интегрирана 
мултифизична природа, която подобрява точността на резултатите, без да е 

необходимо да се учи и работи с множество инструменти. Simcenter STAR-CCM+ е 
симулационно решение за динамика на флуида, механика на твърдото тяло, 
взаимодействие флуид-структура, пренос на топлина, динамика на частици, 
реагиращ поток, електрохимия, многофазен поток, динамика на частиците, 

електро-химия, електро-магнетика, акустика и химия; репликация на твърди и 
гъвкави движения на тялото с техники, включващи морфиране на мрежа, 

пренасочена мрежа и движение с шест степени на свобода (6DOF), реализъм чрез 
мултифизика; комбиниране на различни физични модели и модели на движение в 

една единна симулация за покриване на специфични приложения. 
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Постепенно премахване на CATIA в полза на NX  

Цялата група на Daimler AG, включително подразделението Mercedes-Benz, направи 
сериозна стъпка към работната среда, която има днес от 2015 г. Тогава Daimler реши 
да прекрати постепенно работата с CAD програмата на Dassault Systèmes CATIA V5 и 
да премине към по-усъвършенствана среда за разработка на продукти, базирана на 
водещия продукт на Siemens в рамките на NX CAD/CAM/CAE. Групата на Daimler вече 
имаше Siemens Teamcenter като гръбнак на продуктовите данни както за 
автомобилите, така и за камионите и автобусите, която, както беше споменато по-горе, 
сега е собствена компания, регистрирана на борсата под името Daimler Truck. 
 
Фактът, че Daimler Truck сега се движи напред и разширява своята среда на Siemens 
отчасти е индикация, че това, което имаt, работи добре, и отчасти, че технологичната 
практика и визия, която Siemens демонстрира за Daimler, е на ниво, което може да 
покрие както настоящите, така и бъдещите. нужди в рамките на e-Mobility. Между 
другото, това е оценка, направена от няколко видни автомобилни компании, които са 
потребители на STAR-CCM +, включително Volvo Group, SCANIA, собственост на 
Volkswagen, Volvo Cars, Polestar и Jaguar Land Rover. 
 
Друг интересен факт е, че решенията за симулация и анализи са винаги значително 
по-скъпи при закупуване от, например, CAD местата. Докато компания с по-голяма 
потребителска база на CAD може да получи отстъпки до 50 процента, тъй като те са 
основен клиент от страна на CAD, има малко или незначителни намаления на цените, 
предлагани за много по-скъпите лицензи за CAE софтуера. В своите материали за 
пресата Сименс не разкрива конкретен брой места или стойност на поръчката. Фактът, 
че излязоха с прессъобщение за сделката обаче е индикация, че говорим за 
значителна инвестиция. Цената за S&A лиценз може да стане до 3 до 5 пъти по-висока 
от „нормален“ CAD лиценз от висок клас, в зависимост от конкретната конфигурация на 
съдържанието. 
 

 

Страхотен продукт, който да имате в портфолиото. Когато Siemens купи CD-
adapco през 2016 г., ръководителят на симулация и тестване Ян Леуридан заяви, че 

решението ще стане част от тогавашното ново портфолио на Simcenter. По-
късно Leuridan каза, че Simcenter ще направи за симулационни данни това, което 

Siemens Teamcenter прави за проектантски и инженерни данни. 

„Simcenter ще управлява данните на STAR-CCM+ с пълна проследимост на жизнения 
цикъл, от изискванията на проекта до дизайна на продукта, през симулацията, до 
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резултатите“, каза той. Водещият продукт на CD-adapco беше STAR-CCM+ и беше 
лесно да се разбере защо Siemens го иска.  

STAR-CCM+  вече е използвано от 14 от 15-те най-големи автомобилни 
компании, от всички топ 10 доставчици в аерокосмическата индустрия и от 

девет от 10-те най-големи производители в енергийния и морския 
сектор. Siemens инвестира $970 милиона в тази сделка. 

Имайте предвид, че STAR-CCM+ беше едно от решенията, които Siemens придоби, 
когато закупиха CD-adapco през 2016 г. за 970 милиона долара. Покупката включва 
софтуерни решения, които покриват широк спектър от технически дисциплини, 
включително динамика на флуидите (CFD), механика на твърдото вещество (CSM), 
пренос на топлина, динамика на частиците, поток на реагентите, електрохимия, 
акустика и реология. Няма съмнение, че това е атрактивен пакет с богато 
съдържание. Това беше потвърдено от наддаването за CD-adapco, предшестващо 
покупката, в което Dassault Systèmes бяха особено активни. 
 
Трябва също да добавим, че в допълнение към софтуера, днешната сделка означава, 
че Siemens и Daimler Truck ще си сътрудничат в обучението на млади инженери, за да 
създадат специалисти по симулация на високо ниво, които ще помогнат да се 
гарантира, че Daimler Truck ще запази лидерството си на пазара. 
 

 

Бързо развиващ се пазар. Анализаторът Gartner твърди в по-ранно проучване, че 
половината от всички големи индустриални компании ще използват дигитални 

близнаци от 2021 до 2022 г. Очакваният темп на растеж е съответно 
висок. Всъщност пазарно проучване, проведено от анализатори от Grand View 

Research, прогнозира, че пазарът на цифрови близнаци ще достигне 26 милиарда 
долара до 2025 г. 

С цифров близнак от началото до целта 

Наличието на среда, изградена около концепцията за цифров близнак на Siemens, е 
една от основните точки в днешното съобщение. Като цяло концепцията за дигитален 
близнак оказа голямо влияние върху пазара. Анализаторът Gartner твърди в по-ранно 
проучване, че половината от всички големи индустриални компании ще използват 
дигитални близнаци от 2021 до 2022 г.  
Очакваният темп на растеж е съответно висок. Всъщност пазарно проучване, 
проведено от анализатори от Grand View Research, прогнозира, че пазарът на 
дигитални близнаци ще достигне 26 милиарда долара до 2025 г., при годишен темп на 
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растеж от около 38 процента. Идеята за създаване на дигитални близнаци не е нова за 
Siemens и той разработи редица решения около тази концепция със собствена 
„органична“ разработка и серия от покупки през годините.  
 
Чрез дигитални близнаци в цялата организация, целта е компаниите да могат да се 
справят и контролират всичко, което е свързано с жизнения цикъл на продукта от 
цифровия 3D модел – и, разбира се, свързания физически продукт – от началото до 
края. Това включва всичко - от проучвания за осъществимост на продукта, неговото 
разработване и производство, до неща като превантивна поддръжка и стратегии за 
растеж на производството. Това е дълбок ход, но Siemens прие идеята много сериозно 
и сега бързо разработва свързани решения, които се основават на тази 
концепция. Пътуването е дълго и докато все още не са до края, те са изминали дълъг 
път. От холистична гледна точка те може би са стигнали най-далеч от всички – особено 
когато става въпрос за взаимовръзката на разработването на продукти и 
автоматизацията на производството. 

Крайъгълен камък в концепцията на Индустрия 4.0 

Цифровият близнак е крайъгълен камък на Индустрия 4.0 и трябва да може да приема 
цялата информация, която е необходима във всички фази на живота на продукта, 
включително резултатите от симулацията и анализа. В идеалния случай цифровият 
близнак не само трябва да може да си каже как трябва да бъде произведен и какви 
ресурси са необходими, но също така трябва да може да каже на крайния потребител 
как, къде и кога са необходими мерки за поддръжка. 
 
За да бъде подредбата на цифровия близнак наистина осъществима, тя предполага, 
че има и цифрови копия (близнаци) на всичко останало, което заобикаля и е свързано 
с разработването на цифрово разработен продукт. Докато цифровият близнак може да 
бъде ценен за симулация и изчисление във фазата на разработване на продукта, във 
фазата на производство влизат в игра допълнителни стойности – например въз основа 
на факта, че близнакът в производството изпраща и постоянно актуализира данни към 
машината, която обработва, позиционира и настройва вещество, което трябва да се 
превърне в специфичен физически модел. 
 

 

Подготовка за акумулаторно бъдеще. Акумулаторните електрически камиони са 
много подходящи за градска употреба при управление на отпадъците поради 

сравнително кратките и планирани ежедневни маршрути до 100 километра, с висок 
дял на спиране и тръгване в трафика в центъра на града. 

 С изпреварващия стил на шофиране електрическата енергия може да бъде 
възстановена по време на спиране за зареждане на батерията, което допълнително 
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подобрява обхвата и ефективността. На снимката: Моделът eEconic, за първи път 
предлаган в конфигурация 6x2/N NLA. В бъдеще Daimler Truck ще управлява 
глобалното производство на акумулаторно-електрически и базирани на водород 
задвижващи системи в производствена и технологична мрежа за компоненти за 
електрически задвижвания и акумулаторни системи, заедно с дъщерния завод в 
Детройт. Няколко големи инвестиции трябва да съпътстват преструктурирането. 

От страна на производството заводът в Гагенау, която е специализиран в трансмисии 
за тежкотоварни търговски превозни средства, ще бъде превърнат в компетентен 
център за електрически компоненти за задвижване, както и сглобяване на компоненти 
за задвижване на водородни горивни клетки. Заводът в Касел трябва да бъде 
разширен в настоящия си фокус върху осите на търговски превозни средства и ще се 
превърне в център за компетентност за електрически задвижващи системи. 

Проактивна стъпка от Daimler Truck 

С днешното съобщение става ясно, че инвестицията на Daimler Truck в изграждането 
на среда за цифрови близнаци около нейната симулационна и аналитична работа 
прави стъпка в посока на това как ще изглежда бъдещето: дигитални близнаци, които 
все повече се приемат в развитието на продукти, фабрични съоръжения и цели 
системи. Последното описание показва, че мултифизичните способности са 
важни. Симулирането на една система в даден момент, което преди беше 
парадигмата, има стойност, но ограничена. Наличието на система от системи 
означава, че може да има кръстосани ефекти, при които един ефект засяга друга 
близка система, например чрез ефектите на нагряване. За да се разбере как работят 
заедно всички системи от системи, мултифизичният подход е от решаващо значение 
за създаването на цялостна картина. 
 
Благодарение на тази тенденция можем да очакваме технологията да бъде приета и 
за сертифициране като стандарти за безопасност и околната среда. В обозримо 
бъдеще продуктите може дори да бъдат доставени заедно с техните цифрови 
близнаци. Това ще позволи на потребителите да тестват и прогнозират как 
модификациите на електрически двигател, дизайн на сграда или производствен 
процес на фабрика ще повлияят на използването на енергия и ефективността. 

Симулацията увеличава скоростта при разработката 

В публикация в блог, свързана с обявената сделка, Жан-Клод Ерколанели от Siemens 
обсъжда неотдавнашно проучване сред 177 производители, проведено от 
аналитическата и изследователска компания Tech-Clarity. Според това проучване 99 
процента от компаниите съобщават за ползи от използването на симулация за 
иновации и оптимизиране на дизайна за по-малко време. Проучването установи, че 
най-новият софтуер за симулация дава на компаниите конкурентно предимство, като 
позволява по-бързо сътрудничество между екипите, намалява времето за тестване и 
разработка и доставя по-добри продукти. Решаващият момент е, че организациите и 
лицата с най-високо представяне са почти два пъти по-склонни от другите да имат 
ефективни процеси за оптимизиране на своите продукти. Освен това 74 процента 
твърдят, че едно от предимствата на използването на симулация са по-добрите 
продукти. 
 
Ерколанели заключава, че, наред с други неща, горните причини стоят зад избора на 
Daimler Truck да инвестира в Siemens Simcenter STAR-CCM+, за да трансформира своя 
процес на разработка чрез цялостна цифрова мултифизична среда с двойно 
задвижване. 
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„По отношение на технологиите, STAR-CCM+ покрива всички течни и термични 
аспекти на дизайна, позволявайки на инженерите да разглеждат баланси с 
множество атрибути, за да сведат до минимум използването на енергия, като 
същевременно поддържат производителност и гарантират ефективно охлаждане 
на батериите и електрониката. Това включва анализ на устойчивостта на 
превозното средство, тъй като над 52 процента от разхода на гориво зависи от 
силата, необходима за преодоляване на съпротивлението на вятъра“, пише 
Ерколанели.  
 
Освен това той твърди, че Simcenter STAR-CCM+ улеснява намаляването на 
въздушното съпротивление в дизайна, без да се отразява на охлаждащия 
въздух. Многофазната симулация също помага за подобряване на фактора на 
комфорт на превозното средство, като намалява замърсяването по страничните 
прозорци, огледалата и сензорите, за да се подобри видимостта на потребителите и 
работата на автономната система при лошо време. 

 

 

Осредняване по периферията на полето на аксиалната скорост в газова 
турбина. Важен инструмент за анализ на данни за по-добри инженерни решения в 

различните дизайни на блейдовете е новият изглед от острие до острие във 
версията за 2021 г. на STAR-CCM+. С Section Flattening вече можете да 

проектирате сложно 3D решение от острие до острие към сплескан 2D 
изглед. Това помага да се разбере производителността, да се визуализира 

поведението на потока и да се гарантира последователни сравнения между 
проектите. 

По-задълбочени функционални прозрения 

Що се отнася до STAR-CCM+, нова версия стартира в средата на 2021 г. Важното тук 
е, че решението е придобило статус на компетентност чрез Amazon Web Services 
(AWS) High Performance Computing (HPC). Най-просто казано, това означава, че 
решението може да оптимизира своите HPC работни натоварвания за 
производителност и ефективност, използвайки AWS облачна инфраструктура. 
 
Но има допълнителни интересни подобрения в новата версия на този мултифизичен и 
CFD софтуер. Освен всичко друго, той съдържа нови функции за фокусиране на 
моделирането на днешните все по-сложни продукти. „Последствие от това е, че 
разработчиците на продукти могат да разширят своето изследване на възможностите 
за проектиране. 
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Наред с това, увеличаването на производителността, което идва с новата версия, 
означава, че всичко това може да се направи по-бързо“, заключи Siemens в материала 
за пресата около новата версия. Друго подобрение е, че Simcenter STAR-CCM+ "може 
по-добре да моделира сложността на днешните продукти чрез електромагнитни 
симулации." 
 
„За всички приложения с електрически вериги, включително електрически машини, 
превключватели и батерии, инженерите вече могат да спестят значително време с 
новия редактор на електрически вериги“, каза Дарил Снайдър, вицепрезидент на екипа 
по изчислителна механика на континуума в Siemens Digital Industries Software. 
 
Според това разсъждение инженерите могат да скицират сложни схеми с лесен за 
използване и интуитивен графичен интерфейс, който подобрява използваемостта на 
модела на веригата и спестява ценно време за разработка. Освен това, Siemens 
заявява, че версията разширява обхвата на електромагнитните приложения за 
електрически машини с въвеждането на нов модел възбуждаща намотка, който 
позволява проектирането на машини с по-висока плътност на мощността със 
затворени намотки, като тези, намиращи се в машини с аксиален поток. 
 
 

 
 
 
„Simcenter STAR-CCM+ продължава да разширява своите възможности за 
моделиране на сложността на днешните продукти чрез интегрирани мултифизични 
CFD симулации“, обобщава Снайдер. „Тези подобрения позволяват на потребителите 
да се възползват от тази нарастваща сложност като конкурентно предимство, за да 
проектират по-иновативно.“ 
 
 

Вижте повече тук: https://www.spacecad.bg/star-ccm 
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