
  

Про один механізм створення 
моделей Simulink та обміну 

даними з MATLAB
● Іглін С.П., к.т.н., доц., проф. кафедри прикладної математики НТУ “ХПІ”
● м. Харків, Україна
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Стандартний механізм
● Запускаємо Simulink, створюємо нову модель.
● Перетягуємо мишкою на робоче поле потрібні елементи.
● Поєднуємо їх лініями (зв’язками).
● Налаштовуємо модель.
● Запускаємо моделювання та аналізуємо результати.
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Альтернативний механізм
● Створюємо m-файл (скрипт), в якому записуємо команди, що виконують:
● Запуск Simulink та створення нової моделі.
● Додавання до моделі потрібних елементів.
● Поєднання їх лініями (зв’язками).
● Передавання моделі потрібних налаштувань.
● Запуск моделі на симуляцію.
● Отримання з моделі результатів симуляції.
● Збереження моделі.

Перевага: у скрипті можна змінити команди у будь-якому рядку, запустити скрипт 
на виконання та подивитися на результат.
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Система диференціальних рівнянь:

Приклад — екологічна модель 
“жертви-хижаки” Лотки-Вольтерри

Параметри:

Початкові умови:

Модель, створена стандартними засобами
(з сайту Exponenta):



  

Підготовчі операції
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% Створення моделі Simulink для системи рівнянь
% Лотки-Вольтерри та обмін інформацією з MATLAB
% dx/dt = x*(alpha-beta*y-gamma*x)
% dy/dt = -y*(delta-epsilon*x)

clear all % очистили пам'ять
close all % закрили всі вікна фігур
bdclose % закрили всі моделі Simulink
clc % очистили командне вікно MATLAB



  

Введення вхідних даних
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% параметри моделі
alpha = 0.1;
beta = 0.05;
gamma = 0.03;
delta = 0.2;
epsilon = 0.15;
% початкові умови
x0 = 2; % x(0) - жертви
y0 = 0.01; % y(0) - хижаки
dt = 0.1; % крок за часом
tf = 300; % кінцевий момент часу



  

Створення моделі
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mn = 'LotkaVolterra'; % ім'я моделі
hm = new_system(mn); % створили пусту модель
open_system(hm) % відкрили модель
set_param(mn,'location',[20 40 800 840],...
  'StopTime',num2str(tf)) % задали параметри моделі mn

Всі параметри передаються 
як текстові рядки

Створюється пуста модель

StopTime



  

Додавання блоків та ліній
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% додаємо блоки та лінії
add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Constant',[mn '/Alpha'],...
  'value',num2str(alpha),'position',[120,20,160,60],...
  'Orientation','down') % константа alpha

Звідкіля Куди

Значення передаються 
як текстові рядки

Доданий блок Constant



  

Додавання блоків та ліній
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add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Sum',[mn '/SumX'],...
  'Inputs','+--','position',[120,120,160,160]) % суматор для X
add_line(mn,'Alpha/1','SumX/1','autorouting','on')

Звідкіля КудиМодель

Доданий суматор Sum

Додана з’єднувальна лінія



  

Додавання блоків та ліній
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add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Product',[mn '/ProdX'],...
  'position',[220,130,260,170]) % мультиплікатор для X
add_line(mn,'SumX/1','ProdX/1','autorouting','on')



  

Додавання блоків та ліній
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add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Integrator',[mn '/IntX'],...
  'InitialCondition',num2str(x0),'position',...
  [320,130,360,170]) % інтегратор для X
add_line(mn,'ProdX/1','IntX/1','autorouting','on')

В інтеграторі треба задати 
початкову умову



  

Додавання блоків та ліній
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add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Gain',[mn '/Gamma'],...
  'Gain',num2str(gamma),'position',[320,200,360,240],...
  'Orientation','left') % підсилювач на gamma
add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Constant',[mn '/Delta'],...
  'value',num2str(delta),'position',[120,480,160,520],...
  'Orientation','up') % константа delta
add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Sum',[mn '/SumY'],...
  'Inputs','+-','position',[120,380,160,420]) % суматор для Y
add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Product',[mn '/ProdY'],...
  'position',[220,390,260,430]) % мультиплікатор для Y
add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Gain',[mn '/Epsilon'],...
  'Gain',num2str(epsilon),'position',[320,280,360,320],...
  'Orientation','left') % підсилювач на epsilon



  

Додавання блоків та ліній
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add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Integrator',[mn '/IntY'],...
  'InitialCondition',num2str(y0),...
  'position',[320,390,360,430]) % інтегратор для Y
add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Gain',[mn '/Beta'],...
  'Gain',num2str(beta),'position',[320,520,360,560],...
  'Orientation','left') % підсилювач на delta
add_block('simulink/Commonly Used Blocks/Scope',[mn '/ScopeXY'],...
  'NumInputPorts','2','SampleTime',num2str(dt),...
  'OpenAtSimulationStart','on',...
  'position',[520,120,600,230]) % переглядач для X(t) та Y(t)
add_block('simulink/Sinks/XY Graph',[mn '/PhaseTr'],...
  'xmin','0','xmax','3','ymin','0','ymax','3',...
  'position',[480,340,560,450]) % переглядач для фазової траекторії

Крок за часом dt



  

Додавання блоків та ліній
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add_line(mn,'IntX/1','ProdX/2','autorouting','on')
add_line(mn,'IntX/1','Gamma/1','autorouting','on')
add_line(mn,'Gamma/1','SumX/3','autorouting','on')
add_line(mn,'IntX/1','Epsilon/1','autorouting','on')
add_line(mn,'Epsilon/1','SumY/1','autorouting','on')
add_line(mn,'Delta/1','SumY/2','autorouting','on')
add_line(mn,'SumY/1','ProdY/1','autorouting','on')
add_line(mn,'ProdY/1','IntY/1','autorouting','on')
add_line(mn,'IntY/1','ProdY/2','autorouting','on')
add_line(mn,'IntY/1','Beta/1','autorouting','on')
add_line(mn,'Beta/1','SumX/2','autorouting','on')
add_line(mn,'IntX/1','ScopeXY/1','autorouting','on')
add_line(mn,'IntY/1','ScopeXY/2','autorouting','on')
add_line(mn,'IntX/1','PhaseTr/1','autorouting','on')
add_line(mn,'IntY/1','PhaseTr/2','autorouting','on')



  

Побудована модель
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Запуск на симуляцію та 
отримання результатів
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% запускаємо симуляцію моделі та зберігаємо результати
SimOut = sim(mn,'SimulationMode','normal',...
  'AbsTol','1e-8','RelTol','1e-8',...
  'SaveState','on','StateSaveName','xout','SaveOutput','on');
t = SimOut.tout; % моменти часу
x = SimOut.xout{1}.Values.Data; % x(t)
y = SimOut.xout{2}.Values.Data; % y(t)

Такі графіки 
будує Simulink



  

Будуємо графік результатів

16

% будуємо графіки x(t) та y(t)
figure('Position',[20 20 800 500]) % нове вікно фігури
plot(t,x,'b-',t,y,'r-') % графіки
legend('Жертви','Хижаки') % підписи
grid on % сітка
box on % обмежуючий прямокутник
xlabel('\itt') % мітка осі Ox
ylabel('\itx\rm (жертви), \ity\rm (хижаки)') % мітка осі Oy
title('Розв’язок системи рівнянь Лотки-Вольтерри') % назва
set(get(gcf,'CurrentAxes'),'FontSize',14,...
  'FontName','Times New Roman') % змінили шрифт
print('LVmodelXtYt.png','-dpng') % зберегли малюнок



  

Будуємо фазову траекторію
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% будуємо фазову траекторію
figure('Position',[20 20 800 800]) % нове вікно фігури
plot(x,y,'m-',x0,y0,'m.') % малюємо
axis equal % однаковий масштаб осей
grid on % сітка
box on % обмежуючий прямокутник
xlim([0 3]) % границі вздовж осі Ox
ylim([0 3]) % границі вздовж осі Oy
xlabel('\itx\rm (жертви)') % мітка осі Ox
ylabel('\ity\rm (хижаки)') % мітка осі Oy
title('Фазовий портрет системи рівнянь Лотки-Вольтерри') % назва
set(get(gcf,'CurrentAxes'),'FontSize',14,...
  'FontName','Times New Roman') % змінили шрифт
print('LVmodelPhaseTraject.png','-dpng') % зберегли малюнок

save_system(mn) % зберегли модель



  

Основні функції
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new_system — створити нову модель;
load_system — відкрити невидиму модель;
open_system — відкрити модель;
save_system — зберегти модель у файлі SLX;
close_system — закрити модель;
add_block — додати до моделі блок;
delete_block — видалити блок з моделі;
add_line — додати до моделі з'єднувальну лінію;
delete_line — видалити з моделі з'єднувальну лінію;
get_param — отримати параметри блоку;
set_param — встановити параметри блоку;
sim — запустити модель на виконання та отримати результати.



  

Дякую за увагу
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