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Abstract: Acausal modeling is one of the approaches to construct a dynamic model of physical
system. This approach is used by Modelica language and provides some advantages compared to
causal modeling. Functional Mock-up Interface defines a standard way for exchange or co-simulation
of dynamic models and is supported by most of Modelica oriented modeling tools. Matlab-Simulink
is not able to use Modelica models nor to import Functional Mock-up Units.

This paper describes FMUtoolbox for Matlab-Simulink, which allows simulation of Functional Mock-
up Units in Matlab-Simulink environment. It provides Simulink block, graphical and command-line
user interface and other features.
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1 ÚVOD

Tento článek se zabývá použitím modelů v jazyce Modelica v prostředí Matlab-Simulink. Motivací
k této práci je možnost použití modelů využívajících fyzikální (akauzální) modelování v prostředí
Matlab-Simulink.

Akauzální modelování je v některých případech výrazně výhodnější než kauzální modelování, zejména
může najít uplatnění při ověřování regulačních algoritmů na modelech dynamických systémů, které
věrně odpovídají realitě. Pro návrh regulátorů se často používají jednoduché lineární modely (např.
druhého řádu), které však nemusí přesně odpovídat reálnému chování systému. Pro ověření regu-
lačních algoritmů je možné vytvořit přesný akauzální model, jehož sestavení a budoucí úpravy jsou
výrazně jednodušší oproti kauzálním modelům. Akauzální model je možné výhodně použít pro tes-
tování MIL (Model in the Loop), SIL (Software in the Loop) a PIL (Processor in the Loop).

Pro všechny tři zmíněné případy je vhodné využít prostředí Matlab-Simulink, které má již předpři-
pravené nástroje pro tyto simulace. Avšak Matlab-Simulink nepodporuje modely v jazyce Modelica
ani výměnu modelů pomocí Functional Mock-up Interface. Proto byl vytvořen nástroj FMUtoolbox,
který přidává možnost simulace Functional Mock-up Unit v prostředí Matlab-Simulink. Princip pou-
žití nástroje FMUtoolbox je znázorněn na obrázku 1.

2 AKAUZÁLNÍ MODELOVÁNÍ

Akauzální modelování (nebo také fyzikální, objektově orientované či deklarativní modelování) je
způsob modelování, kdy model a jeho části (objekty) jsou popsány soustavami rovnic, avšak nepopi-
suje se algoritmus řešení těchto rovnic [1]. Vytvořený model reprezentuje fyzikální podstatu modelo-
vaného systému.
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Obrázek 1: Blokové schéma použití nástroje FMUtoolbox

Naopak kauzální modelování (blokově orientované modelování) popisuje příčiny a následky určitých
jevů, tedy postup výpočtu rovnic, kterými je model popsán [1]. U složitějších modelů se může ztrácet
fyzikální podstata systému.

3 FUNCTIONAL MOCK-UP INTERFACE

Functional Mockup Interface (FMI) je standard pro výměnu a souběžnou simulaci (co-simulation)
dynamických modelů mezi různými nástroji [2].

Při použití FMI pro výměnu modelů je vygenerován zdrojový kód v jazyku C, který popisuje dyna-
mický systém. Tento kód může být následně volán jiným nástrojem při simulaci.

Model je exportován jako Functional Mockup Unit (FMU). Je tvořen jedním zip archívem s příponou
„.fmu“ a obsahuje dvě základní části - XML soubor a kód modelu (bud’ jako zdrojový kód, nebo
zkompilovaný do DLL knihovny).

Dynamický model je definován jako hybridní systém diferenciálních rovnic, který je po částech spo-
jitý a nespojitosti se mohou vyskytovat v časech událostí. Pro systém rovnic jsou definovány dva
stavové vektory, x(t) je vektor spojitých stavů a m(t) je vektor diskrétních stavů [3]. Dále může mo-
del obsahovat další proměnné - parametry, vstupy, výstupy a interní proměnné.

Pro simulaci modelu jsou standardem FMI definovány funkce, které jsou volány simulačním prostře-
dím.

4 FMUTOOLBOX

FMUtoolbox je nástroj pro Matlab-Simulink, který doplňuje funkcionalitu tohoto prostředí o možnost
simulace FMU a tím i o možnost použití modelů využívajících jazyk Modelica.

Nástroj obsahuje grafické uživatelské rozhraní (viz obr. 2), které umožňuje načíst FMU k simulaci,
nastavit parametry modelu, upravit porty bloku, nastavit masku bloku (text či obrázek) a provést další
drobná nastavení.

FMUtoolbox podporuje ukládání modelu, kopírování bloků (dojde k načtení další instance daného
FMU) a souběžnou simulaci více instancí FMU (různých a i shodných modelů).

Pro simulaci pomocí příkazové řádky (nebo pomocí skriptů) je definováno rozhraní, pomocí něhož je
možné načíst FMU, nastavit parametry modelu, nastavit parametry simulace (solver, simulační krok
a tolerance), spustit simulaci a získat průběhy výstupních veličin.

Nástroj FMUtoolbox je kompatibilní s 32 bitovými i 64 bitovými operačními systémy Microsoft Win-
dows 7, 8 a 8.1. Mimo to je podporován i operační systém Linux (testováno na Ubuntu 14.04). Pro
všechny verze nástroje je k dispozici instalační program, který zajistí zkopírování potřebných sou-
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Obrázek 2: Grafické uživatelské rozhraní nástroje FMUtoolbox

borů, doplnění prohledávaných cest v Matlabu a další potřebná nastavení. Nástroj je kompatibilní
s prostředím Matlab-Simulink od verze R2011b až po R2014b (s ohledem na podporované překla-
dače).

5 ZÁVĚR

V článku byl popsán vytvořený nástroj FMUtoolbox pro Matlab-Simulink, který doplňuje prostředí
Matlab-Simulink o možnost simulace Functional Mock-up Unit. Nástroj tím umožňuje použití mo-
delů v jazyce Modelica v prostředí Matlab-Simulink, což může nalézt uplatnění v mnoha případech
zahrnujících například simulace MIL, SIL a PIL.
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