Готови ли сте да надградите мисленето си?
Бъдещата печалба ще идва от модернизирани
електрически автономни превозни средства.
Автомобилната, транспортната и мобилната индустрия се обръщат с главата
надолу. Докато се придвижваме към крайната цел за електрическа, свързана и
автономна мобилност, превозните средства стават все по-надеждни и подобно
на софтуера, по-лесни за надграждане.
Традиционните автомобилни заводи не се борят само да останат
конкурентоспособни – борбата е за самото им оцеляване. Гъвкави и
иновативни компании прилагащи нови технологии като TESLA, AKKA и Kreisel
Electric, са само трима от играчите, които се присъединиха към играта и
благодарение на тях правилата се променят удивително бързо.
Независимо дали са големи или малки гъвкавостта и активността ще бъдат
ръководен фактори за успех на компаниите, които ще процъфтяват през
следващото десетилетие и след това. Разработването на следващото
поколение превозни средства ще изисква усъвършенстван креативен дизайн,
споделена интелигентност, широк системен инженерен подход и интегрирано
сътрудничество в няколко области.

Ако се вгледаме по-подробно в електрическите превозни средства, наймалкото нещо може да има най-голямо въздействие. Например, къде е найдоброто място да поставите антената на кола, ако искате 5G свързаност?
Отговорът не е само „къде ще получите най-добрия сигнал“, но и как това може
да повлияе на останалата част от автомобила: аеродинамиката, естетиката,
производствените разходи, обслужването и надграждането. Също така как
самата антена ще бъде повлияна от метеорологични условия, вибрации и
множество други фактори. Проектантите на антените трябва да сравняват
антени с подобна функционалност, за да намерят оптималния вариант и
трябва да решат къде да ги поставят. За да се постигне това, виртуалните
прототипи и виртуалните тестове са от ключово значение за успеха.
Софтуерът за симулация помага да се намери оптималното решение.
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Разгледайте тази проницателна инфографика, след което изтеглете кратка
информация за важността на симулацията за Електрически, свързани, автономни
превозни средства.
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„пълен редизайн на автомобила. Всички компоненти трябва да се преосмислят.
Трябва да помислите за влиянието на динамиката на автомобила: в
ефективността, при охлаждането на акумулаторния пакет и в задвижването. Не
можете да мислите за изолирани компоненти по начина, по който мислите в
традиционните превозни средства и неща като управление на температурата
стават критични. Знаете, че батериите са ефективни само в много тесен
оперативен диапазон, така че управлението на топлината се превръща в
ключова тема.
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Всичко това, твърди Холман, създава напълно нов проблем: преоткриването.
Предизвикателството, пред което са изправени традиционните OEM
производители, е да се преоткрият. Разбира се, новите стартиращи фирми,
започващи от празна страница, ще успеят по-лесно да се справят с дизайна на
електрически задвижвания от нулата без наследените негативни практики от
миналото, което ги прави по-конкурентни на пазара. За традиционните OEM
компании управлението на такава голяма трансформация е „предизвикателна
задача“.
Надпреварата за постигане на резултати: Шестте стъпки на Абърдийн за
ускоряване на развитието на превозните средства
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Възприемане на холистичния подход
Въпреки че разработването на автономни превозни средства поставя различни
предизвикателства, те изискват подобен холистичен подход, за да се постигнат
бързи решения на предизвикателствата при проектирането. Например, как
измервате – и разрешавате – ефекта на различни видове частици при
различни пътни и метеорологични условия върху сензорите ADAS, които
правят възможна автономността? Отговорът е симулация.
Брад Дънкан, директор по динамика на флуидите в Dassault Systèmes, казва,
че: „Автомобилните компании се нуждаят не само от предсказуема симулация
на частици и повърхности, но и от способността да разберат как да подобрят
дизайна.
Той продължава: „Това е мястото, където симулацията е толкова важна. Ние
правим възможно иновативните решения да бъдат открити много по-бързо,
защото можете да проследявате от източника движението на частицата, през
въздуха, до повърхността, а понякога и отново от повърхността и обратно към
нея някъде другаде.

„Времето е пари“, заключава той. „Така че, ако можете да ускорите процеса на
проектиране и да се уверите, че промените в дизайна ще отговарят на
всичките ви цели за производителност, можете да бъдете по-бързи на пазара и
да намалите общите разходи за разработка на превозно средство.

Electric, a technology leader in the field
of electric power solutions
Is a perfect illustration of a company adopting new platforms and technologies to stay
Kreisel Electric се изправи пред предизвикателство: Може ли легендарният
EVEX Porsche 910 от 1971 г. да бъде трансформиран в електрифициран
суперавтомобил? Kreisel Electric трябваше да проектира и изгради батерия,
охладителна система, скоростна кутия и задвижващ механизъм, които да се
поберат в наличното пространство на автомобила.
За да постигне това, компанията се нуждаеше от решение, което е стабилно,
но достатъчно гъвкаво, за да даде възможност на различните дейности по
конструирането да си сътрудничат, като същевременно поддържат разходите и
графиците под контрол.

