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Sử dụng giải pháp LMS để phát triển quy trình thử nghiệm
rung động ảo đầu tiên tại Nga

LMS
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Phát triển quy trình thử nghiệm
rung ảo lần đầu tiên cho các
sản phẩm quan trọng và có giá
thành cao tại Nga
Thực hiện các dự án thương
mại cho AO UralTransMash,
AO SKB Turbina và PAO
KAMAS

Các giải pháp Siemens PLM
Software cho phép Đại học Nam
Ural thiết lập cách tiếp cận sáng
tạo để thử nghiệm các bộ phận
phức tạp
Hỗ trợ phát triển sản phẩm phức tạp
Đại học Nam Ural là một trong những
trường đại học lớn nhất tại Nga, và là một
trong số 10 trường hàng đầu được xếp hạng
bởi Bộ Giáo dục và Khoa học Nga. Năm 2010,
trường đã được trao tặng danh hiệu trường
đại học nghiên cứu quốc gia và được hỗ trợ
bởi ngân sách nhà nước cho các chương
trình nghiên cứu hỗ trợ sản xuất các sản
phẩm công nghệ cao, quan trọng cho các
ngành hàng không và ô tô. Trường đã xây
dựng khả năng nghiên cứu phát triển tuyệt
vời thông qua Trung tâm Nghiên cứu và Đào
tạo Cơ học Thực nghiệm.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Cơ học
Thực nghiệm được thành lập vào năm 2012.
Hiện nay Trung tâm hầu hết hỗ trợ các dự án
liên kết của trường với các công ty công
nghiệp trong lĩnh vực thử nghiệm bộ phận,
động lực tính toán và phân tích sức mạnh
được thực hiện theo các chương trình hành
động liên bang và các chỉ thị của chính phủ
Nga. Các chuyên gia Trung tâm tin rằng mục
tiêu chính của họ là đưa ra các dịch vụ
nghiên cứu thực nghiệm chuyên nghiệp để
hỗ trợ phát triển sản phẩm phức tạp.

Nâng cao năng lực của trường
Lý do chính khiến đại học mua các giải pháp
có bản quyền của LMS là để thúc đẩy phát
triển năng lực cao hơn nữa để đạt được
các công nghệ và thiết bị mới nhất.
“Khi chúng tôi xem xét việc thử nghiệm các
sản phẩm quan trọng mà đòi hỏi các kỹ
năng xuất sắc và chuyên nghiệp, khả năng
của LMS khó có thể được đánh giá quá
cao” Tiến sỹ Pavel Taranenko, Giám đốc

www.siemens.com/plm/lms

Results continued
Sử dụng các dự án để thành
lập phương thức đổi mới cho
thử nghiệm quan trọng và
phức tạp
Phát triển kinh nghiệm,
chuyên môn và bí quyết mới

“Khi chúng tôi xem xét việc thử
nghiệm các sản phẩm quan
trọng đòi hỏi các kỹ năng xuất
sắc và chuyên nghiệp, giải
pháp của LMS khó có thể
được đánh giá quá cao.”
Dr. Pavel Taranenko
Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Đào
tạo Cơ học Thực nghiệm
Đại học Nam Ural

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo Cơ học
Thực nghiệm- Đại học Nam Ural nói.

nghiệm thực mà các đối thủ cạnh tranh của
họ không có. ”

Nhiều giải pháp kỹ thuật hỗ trợ bởi máy tính
(CAE) đã được các phòng của trường sử dụng
để mô hình hóa phần tử hữu hạn (FE).

Do các yêu cầu của nhà trường ngày càng
phát triển, hội đồng nghiên cứu nhà trường
đã phê chuẩn, và một cuộc đấu thầu được
công bố. Một cuộc đấu thầu cạnh tranh đã
được thực hiện để chọn một nhà cung cấp
phần cứng và phần mềm. Thắng thầu là
OOO Novatest, một công ty đã từng hợp tác
thành công với trường. Họ cung cấp các
thiết bị và phần mềm chuyên quản lý vòng

“Chúng tôi rất quan tâm đến mô hình 3D đa
miền và khả năng thử nghiệm ảo sẵn có
trong bộ giải pháp LMS của Siemens PLM
Software,” Pavel Taranenko cho biết: “LMS
hỗ trợ sự kết hợp giữa phân tích và thử

“LMS đem đến một sự kết hợp của phân
tích và thử nghiệm thực mà các đối thủ
cạnh tranh của họ không có.”
Dr. Pavel Taranenko
Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Cơ học Thực nghiệm
Đại học Nam Ural

đời sản phẩm (PLM) Siemens PLM Software:
bốn máy tạo rung, phần cứng LMS SCADAS™
với hệ thống đo và các cảm biến, máy phát
rung modal, phần mềm LMS Test.Lab™ cho
hệ thống thử nghiệm rung động vòng kín,
phần mềm LMS Virtual.Lab™ và LMS
Imagine.Lab Amesim™.
“Thời điểm đó tôi khá mơ hồ về khả năng
của hệ thống,” Pavel Taranenko nói. “Dần
dần tôi đã học được nhiều điều về nó. Đến
nay, tôi thấy nó không chỉ là một công cụ kết
hợp phân tích tính toán và thử nghiệm thực,
mà nó cách tiếp cận mới để phát triển sản
phẩm.”
Quy trình thử nghiệm rung ảo
Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên
cứu và Đào tạo Cơ học thực nghiệm nhận ra
rằng sẽ là thiếu khôn ngoan khi mua phần
mềm và thiết bị đắt tiền và khi mà mình
không hoàn toàn nắm vững được nó. Vì vậy,
trường đã mua không chỉ phần cứng và
phần mềm cao cấp mà còn đào tạo thực
hành từ dịch vụ kỹ thuật của LMS.
Các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu và
Đào tạo Cơ học Thực nghiệm đã thực hiện ba
chuyến thăm tới trụ sở của Siemens

PLM Software LMS ở Louvain, Bỉ, để học cách
sử dụng các công nghệ LMS trong ngành
công nghiệp hàng không vũ trụ. Việc đào tạo
và dự án máy tạo rung ảo được thực hiện kết
hợp với đội ngũ của LMS đã giúp họ làm chủ
các phương pháp phân tích modal; các môđun LMS Test.Lab cho các thử nghiệm rung
động dạng sin, ngẫu nhiên, va đập; và các
tính năng cơ bản của LMS Virtual.Lab. Ngoài
ra, các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên
cứu và Đào tạo Cơ học Thực nghiệm đã phát
triển quy trình thử nghiệm máy rung ảo đầu
tiên của Nga cho các sản phẩm phức tạp
nhất.
Quy trình này dựa trên các công nghệ tiên
tiến của Siemens PLM Software mà các
nhà cung cấp của Nga không có. Sự phát
triển của quy trình mới là cách tiếp cận nổi
bật đối với mô hình hoá và thử nghiệm,
điều hoàn toàn mới mẻ ở Nga.
“Quy trình của chúng tôi là nhắm vào thử
nghiệm rung của các cấu trúc quan trọng và
đắt tiền, nếu thử nghiệm thực có thể rất tốn
kém vì bất kỳ thiệt hại nào đối với sản phẩm
thử nghiệm là rất đắt đỏ,” Pavel Taranenko
nói. “Ví dụ, đối với một vệ tinh. Trước khi
khởi động nó cần trải qua thử nghiệm. Sẽ rất
tồi tệ nếu nó bị hư hỏng trong khi thử
nghiệm vì chỉ có một chiếc.”

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên
cứu và Đào tạo Cơ học thực nghiệm là
những người đầu tiên đầu tiên tại Nga làm
chủ quy trình thử nghiệm rung động ảo. Một
mối tương đồng giữa kết quả thử nghiệm
thực (một thử nghiệm rung động thực dạng
sin với quét tần số) và kết quả mô hình ảo
(mô hình hệ thống điều khiển - máy rung –
sản phẩm dạng 3D) cho thấy mô hình được
phát triển chính xác. Mô hình phân tích kết
hợp một mô hình máy tạo rung động modal
(một tập hợp các chức năng đáp ứng tần số
được xác định bằng thực nghiệm), một mô
hình phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)
của sản phẩm, mô hình các bộ phận cơ điện
tử và mô hình bộ điều khiển của máy tạo
rung động. Mỗi hệ thống con đã được kiểm
chứng dựa trên kết quả thử nghiệm thực.
Tất cả những điều này đã cải thiện đáng kể
độ chính xác của mô hình phân tích khi so
sánh với đáp tuyến tần số đo được từ thử
nghiệm thực.
“Vì đây là một thực nghiệm chung được
tiến hành tại cơ sở của mình, chúng tôi đã
làm chủ được công nghệ phân tích modal
và đã có được kinh nghiệm thực tế với tần
số tự nhiên qua thực nghiệm và nhận dạng
dạng thức trong các cấu trúc khác nhau,”
Pavel Taranenko nói. “Việc học tập chỉ hiệu
quả bằng cách giải quyết vấn đề trong thực
tế cuộc sống.”

Các thử nghiệm rung động ảo đã giúp tránh “Vì đây là một thực nghiệm
được các vấn đề chính gặp phải trong thử chung được tiến hành tại cơ
nghiệm thực, chẳng hạn như các nhân tố sở của mình, chúng tôi đã làm
ngẫu nhiên. Đột nhiên, vì một lí do nào đó, chủ được công nghệ phân tích
thử nghiệm rung động có thể gặp vấn đề, modal và đã có được kinh
sản phẩm có thể bị gia tốc rung động cao nghiệm thực tế với tần số tự
quá mức cho phép và có thể bị hư hỏng.
nhiên thông qua thực nghiệm
Ngoài ra, khi khối lượng của sản phẩm được và nhận dạng dạng thức trong
thử nghiệm tương đương với khối lượng máy các cấu trúc khác nhau. Việc
tạo rung, nó tạo thành một hệ thống kết hợp học tập chỉ hiệu quả khi giải
máy tạo rung - sản phẩm có đặc tính động lực quyết vấn đề trong thực tế
học không xác định. Vì vậy, hành vi của nó là cuộc sống.”
không thể tiên đoán được nếu thử nghiệm
Tiến sỹ Pavel Taranenko
thực. Cuối cùng, yếu tố con người và người
Giám đốc, Trung tâm
vận hành máy có thể gây ra lỗi.
Nghiên cứu và Đào tạo Cơ
học Thực nghiệm
Điều tiếp theo là gì?
Đại học Nam Ural
Các công ty sẽ sử dụng quy trình này nên
nhận ra rằng các cách tiếp cận truyền
thống có rất nhiều nỗ lực tẻ nhạt. “Tôi chỉ
có thể tưởng tượng nó như một dự án liên
kết,” Pavel Taranenko nói. “Chuyên môn
của chúng tôi sẽ được kết hợp với kiến
thức chuyên ngành của các nhà phát triển
sản phẩm.”
Đại học Nam Ural đã thực hiện một số dự án
thương mại với AO UralTransMash, AO SKB
Turbina and PAO KAMAZ. Các kết quả đã
khẳng định rõ hiệu quả của các công nghệ
Siemens PLM Software và các ứng dụng của
nó.

Giải pháp/Dịch vụ
LMS SCADAS
www.siemens.com/plm/
lms-scadas
LMS Test.Lab
www.siemens.com/plm/
lms-test-lab
LMS Test.Xpress
www.siemens.com/plm/
lms-test-xpress
LMS Virtual.Lab
www.siemens.com/plm/
lms-virtual-lab
LMS Imagine.Lab Amesim
www.siemens.com/plm/
lms-amesim
LMS Engineering Services
www.siemens.com/plm/
lms-engineering
Hoạt động kinh doanh chính
của khách hàng
Đại học Nam Ural là một
trong những trường đại học
lớn nhất ở Nga, nằm trong
top 10 trường đứng đầu
theo Bộ Khoa học và Giáo
dục Nga. Năm 2010, trường
được trao tặng danh hiệu
đại học nghiên cứu quốc
gia.
www.susu.ac.ru
Địa chỉ khách hàng
Chelyabinsk
Russia

Ví dụ, hiện nay các nhà nghiên cứu đang
làm việc trên mô hình động lực học của một
chiếc xe và các hệ thống con của nó. Mô
hình đã được phát triển trước đó trong giai
đoạn thiết kế. Đây là một dự án liên kết với
PAO KAMAZ.
Bộ giải pháp LMS cho phép ĐạI học Nam Ural
làm việc cho các dự án cao cấp cho nền công
nghiệp Nga, và các hoạt động nghiên cứu liên
tục từ các dự án của sinh viên cho đến các dự
án cấp độ tiến sĩ.
“Tôi tin tưởng rằng Trung tâm nghiên cứu và
Đào tạo Cơ học thực nghiệm sẽ có thể tiếp
tục mở rộng hợp tác cùng có lợi với ngành
công nghiệp trong lĩnh vực thử nghiệm ảo và
thử nghiệm thực,” Pavel Taranenko kết
luận.

“Hôm nay, tôi thấy nó không chỉ
là một giải pháp kết hợp phân
tích tính toán và thử nghiệm
thực, mà nó còn là một cách
tiếp cận mới để phát triển sản
phẩm.”
Tiến sỹ Pavel Taranenko
Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Cơ học Thực nghiệm
ĐạI học Nam Ural

