POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 1, 2007

Micha³ Rola*, £ukasz Grabowski*, Piotr Jakliñski*

DYDAKTYCZNE ZNACZENIE PROGRAMU MODELICA
W KSZTA£CENIU TECHNICZNYM
WSTÊP
Poznanie i zrozumienie zjawisk fizycznych zachodz¹cych w ró¿nych urz¹dzeniach i maszynach jest podstaw¹ w nauczaniu technicznym. Samo zapoznanie siê
z teori¹ i wzorami jest w wiêkszoci przypadków niewystarczaj¹ce. Du¿o bardziej kszta³c¹ce jest przeprowadzenie eksperymentu, zarówno rzeczywistego jak te¿ wirtualnego.
Znacz¹cy rozwój technik komputerowych oraz teorii i praktyki modelowania komputerowego pozwala na zwiêkszenie udzia³u eksperymentu wirtualnego w nauczaniu
technicznym. Przy niskich kosztach przeprowadzania takiego eksperymentu uzyskuje siê wysok¹ powtarzalnoæ oraz wierne odwzorowanie rzeczywistoci.
Wiêkszoæ programów s³u¿¹cych do modelowania opiera siê na wiedzy fizycznej
opisanej poprzez równania ró¿niczkowe lub ró¿niczkowo-algebraiczne. Jednoczenie programy te dla zwiêkszenia uniwersalnoci opieraj¹ siê na zasadzie klocków Lego czyli umo¿liwiaj¹ ³¹czenie prostych modeli (elementów podstawowych) w modele z³o¿one. Przyk³adem takiego programu jest Modelica.

OPIS RODOWISKA MODELICA
Modelica jest jêzykiem do modelowania obiektowego uk³adów fizycznych. Pozwala u¿ytkownikowi napisaæ ogólne równania. Narzêdzie to rozwi¹zuje indywidualne wartoci zmienne i decyduje o rodzaju obliczeñ, uwzglêdniaj¹c przy tym tak¿e
zwi¹zki przyczynowe. Pakiet Modelica akceptuje równania ró¿niczkowe (ODE: ordinary differential equations) i równania ró¿niczkowo-algebraiczne (DAE: differential
algebraic equations), opisuj¹ce zjawiska zachodz¹ce w modelowanym urz¹dzeniu,
w postaci niejawnej [2].
f(t, dx/dt, x, y) = 0
gdzie:
x  wektor zmiennych dynamicznych,
y  wektor zmiennych algebraicznych,
t  czas.
* Micha³ ROLA, £ukasz GRABOWSKI, Piotr JAKLIÑSKI  Katedra Silników Spalinowych i Transportu, Wydzia³ Mechaniczny, Politechnika Lubelska.

73

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR 1, 2007

Istot¹ podejcia zastosowanego w Modelice jest modelowanie fizyczne. Oznacza to, ¿e po³¹czenie ikon elementów na schemacie blokowym realizuje prawa fizyki
obowi¹zuj¹ce w miejscu po³¹czenia [1].
Modele w Modelice zbudowane s¹ z grup reprezentuj¹cych ograniczone podsystemy. £¹czone w grupy tworz¹ z³o¿ony hierarchicznie model z których ka¿dy poziom
tworzy coraz wiêkszy obszar fizycznego procesu. Przyk³adem mo¿e byæ samochód,
który jest obiektem zawieraj¹cym kilka zespo³ów np. uk³ad napêdowy, uk³ad zawieszenia, karoseria. Ka¿dy z poszczególnych zespo³ów z³o¿ony jest z podzespo³ów np.
uk³ad napêdowy mo¿e siê sk³adaæ z silnika, skrzyni biegów, wa³u napêdowego i przek³adni g³ównej. Ka¿dy z tych uk³adów mo¿e byæ projektowany oddzielnie a nastêpnie
poszczególne bloki mog¹ byæ ze sob¹ po³¹czone. Modelica jest obiektowo-zorientowana i ka¿dy jej element ma pola w których przechowywane s¹ wszystkie istotne, z punktu widzenia celu symulacji, parametry wybranego bloku. Przypisanie parametrom potrzebnych wartoci jest wykonywane w sposób dogodny dla u¿ytkownika,
w oparciu o typowe dane katalogowe dla wybranego urz¹dzenia [1].
Modelica umo¿liwia u¿ytkownikowi budowanie w³asnych grup bibliotek. Mo¿liwe
jest równie¿ korzystanie z gotowych bibliotek zawartych w zintegrowanym pakiecie Dymola. W³anie wykorzystanie takich bibliotek, pozwala w ³atwy sposób modelowaæ wiele
zjawisk fizycznych, co mo¿e mieæ zastosowanie w kszta³ceniu technicznym. W gotowych bibliotekach mamy mo¿liwoæ zmian wartoci wielkoci pocz¹tkowych procesu
oraz wartoci wielkoci charakteryzuj¹cych dany model. Mo¿liwe jest importowanie do
Dymoli danych wykorzystywanych do symulacji a tak¿e plików graficznych. Otrzymane wyniki mog¹ byæ analizowanie przy pomocy narzêdzi graficznych. Dodatkowo zawarte w bibliotekach modele posiadaj¹ podrêczn¹ dokumentacje pozwalaj¹c¹ na szybkie zapoznanie siê z ich przeznaczeniem, budow¹ oraz opisuj¹cymi je równaniami.
Biblioteki dostêpne w bezp³atnym pakiecie Modelica

W sk³ad pakietu wchodz¹ podstawowe bezp³atne biblioteki zawarte w Modelice
oraz biblioteki komercyjne dostêpne w Dymoli.
Biblioteki podstawowe zawieraj¹:
l modele mechaniczne,
l modele elektryczne,
l modele termiczne,
l modele wymiany ciep³a,
l sieci Petriego,
l elementy matematyczne.
Wykorzystanie powy¿szych bibliotek daje mo¿liwoæ modelowania zjawisk zachodz¹cych podczas pracy elementów mechanicznych w trzech wymiarach uwzglêdniaj¹c si³y, prêdkoci i przemieszczenie.
Modele elektryczne umo¿liwiaj¹ budowê i analizê uk³adów elektrycznych zarówno analogowych jak i cyfrowych. Przep³yw ciep³a opisywany jest poprzez modele
jednowymiarowe elementów skupionych.
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Rys. 1. Biblioteki podstawowe
Biblioteki dostêpne w komercyjnym pakiecie Dymola

Biblioteki zawarte w Dymoli dotycz¹ uk³adów pneumatycznych, uk³adów hydraulicznych oraz uk³adów napêdowych pojazdów.
Biblioteki pneumatyczne zawieraj¹:
l modele elementów wejcia, wyjcia,
l modele zbiorników i przewodów,
l modele zaworów,
l modele cylindrów,
l modele elementów pomiarowych.
Zbiór tych bibliotek umo¿liwia w prosty sposób modelowanie i analizowanie zjawisk zachodz¹cych podczas przep³ywu gazu. Zak³adaj¹c warunki pocz¹tkowe procesu oraz w³asnoci geometryczne uk³adu po wykonaniu obliczeñ otrzymujemy: prêdkoci przep³ywu, charakterystyki cinienia i wydatku w czasie.

Rys. 2. Biblioteki pneumatyczne

Rys. 3. Biblioteki hydrauliczne
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Biblioteki hydrauliczne zawieraj¹:
modele elementów wejcia, wyjcia,
modele elementów t³ocz¹cych,
modele rur,
modele zaworów,
modele cylindrów,
modele elementów pomiarowych.

Biblioteki hydrauliczne pozwalaj¹ na modelowanie hydrostatycznych uk³adów
napêdowych wraz z ich sterowaniem. Korzystanie z modeli zawartych w ró¿nych
bibliotekach, ale napisanych w jednym jêzyku jest bardzo korzystne ze wzglêdu na
potrzebê ³¹czenia wielu ró¿nych podsystemów.
Biblioteki uk³adów napêdowych pojazdów zawieraj¹:
l modele elementów wejcia, wyjcia,
l modele magistral,
l modele kierowców,
l modele silników,
l modele uk³adów napêdowych,
l modele nadwozi,
l modele zawieszeñ,
l modele oporów pojazdu,
l modele elementów pomiarowych.

Rys. 4. Biblioteki dotycz¹ce uk³adów napêdowych pojazdów

Powy¿sze biblioteki umo¿liwiaj¹ modelowanie zachowania pojazdów jak równie¿
poszczególnych uk³adów pojazdu podczas pracy. Przyk³adem mo¿e byæ badanie zjawisk dynamicznych podczas zmiany biegów w automatycznej skrzyni biegów oraz
przewidywanie zu¿ycia paliwa Ca³y cykl jazdy mo¿e byæ symulowany przy u¿yciu
modelu kierowcy. Ponadto dziêki modelom zawieszeñ pojazdów istnieje mo¿liwoæ
analizy drgañ nadwozia pojazdu.
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PRZYK£ADOWE ZASTOSOWANIE W DYDAKTYCE
Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe modele uk³adów fizycznych wykonanych
w programie Modelica.
Wymiana ciep³a

Przyk³ad przedstawia przep³yw ciep³a pomiêdzy dwoma cia³ami o takiej samej pojemnoci cieplnej i cieple w³aciwym ale ró¿nej temperaturze pocz¹tkowej. Temperatura
pierwszej masy wynosi 100 °C, temperatura drugiej masy wynosi 0 °C. Cia³a te zosta³y
po³¹czone za pomoc¹ elementu przewodz¹cego ciep³o. Temperatura podczas procesu
mierzona jest za pomoc¹ dwóch elementów rejestruj¹cych przebieg temperatury w czasie.

Rys. 5. Schemat uk³adu [4]

Podczas analizy takiego procesu przy u¿yciu opisywanego narzêdzia istnieje mo¿liwoæ przedstawienia wp³ywu ciep³a w³aciwego oraz pojemnoci cieplnej na wymianê ciep³a pomiêdzy dwoma cia³ami o ró¿nej temperaturze pocz¹tkowej.
Na rysunku 6 przedstawiono wyniki takiej symulacji. Widoczne jest wyrównywanie siê temperatury miêdzy tymi masami. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na pocz¹tku wymiana
ciep³a jest bardziej intensywna, ze wzglêdu na du¿¹ ró¿nicê temperatur.

Rys. 6. Zmiana temperatury w funkcji czasu
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Przep³yw gazu

Analiza procesu przep³ywu gazu przy wykorzystaniu pakietu Dymola umo¿liwia
rejestracjê takich wielkoci jak: wydatek masowy, prêdkoæ, zmiany cinienia w zale¿noci od takich parametrów uk³adu jak:
l ró¿nica cinieñ pomiêdzy zbiornikami,
l objêtoæ zbiorników,
l w³asnoci gazu,
l rednicy i d³ugoci przewodu ³¹cz¹cego
Poni¿szy uk³ad pozwala na analizê zjawisk zachodz¹cych podczas przep³ywu gazu.
Sk³ada siê on z dwóch cylindrycznych zbiorników o zadanej objêtoci, po³¹czonych
za pomoc¹ przewodu o przekroju ko³owym. Dodatkowo zosta³ wykorzystany element
rejestruj¹cy przep³yw masowy gazu oraz element ca³kuj¹cy ten przep³yw w czasie.
Cinienie w zbiorniku pierwszym wynosi 200000 Pa, w zbiorniku drugim 10000 Pa.
Rysunek 8 przedstawia wyniki symulacji przep³ywu gazu przy wyrównywaniu
cinienia w tych zbiornikach. W dwóch wariantach uk³adu z przewodem ³¹cz¹cym
o rednicach 5 i 10 mm. Widoczny jest d³u¿szy czas wyrównywania siê cinienia
w przypadku uk³adu z mniejsz¹ rednic¹ rurki.

Rys. 7. Schemat uk³adu przep³ywu gazu

Rys. 8. Zmiana cinienia w drugim zbiorniku przy ró¿nych rednicach przewodu ³¹cz¹cego
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Drgania swobodne masy zawieszonej na sprê¿ynie

Przyk³ad przedstawia uk³ad pozwalaj¹cy na przeprowadzenie symulacji swobodnych drgañ masy zawieszonej na sprê¿ynie. W sk³ad uk³adu wchodzi uk³ad wspó³rzêdnych, masa oraz trójwymiarowy model sprê¿yny.


Rys. 9. Schemat uk³adu masy swobodnie drgaj¹cej [4]

Zmiana wartoci sta³ej sprê¿yny, przemieszczenia pocz¹tkowego oraz masy zawieszonej na sprê¿ynie pozwala na analizowanie si³ w sprê¿ynie, amplitudy drgañ,
prêdkoci oraz czêstoci drgañ.
W badaniach zastosowano dwie sztywnoci sprê¿yny 20 i 40 N/m. Jak widaæ
na rysunku 10 przy wiêkszej wartoci sta³ej sprê¿yny si³a jest wiêksza natomiast zmiana
jej wartoci w czasie zachodzi czêciej. Rysunek 11 przedstawia wyniki amplitudy
drañ masy dla dwóch wartoci sta³ej sprê¿yny. Jak widaæ dla wiêkszej wartoci c
amplituda drgañ jest mniejsza i mniejsza jest jej zmiana w czasie w przeciwieñstwie
do mniejszej sztywnoci sprê¿yny.

Rys. 10. Si³a w sprê¿ynie w funkcji czasu
zale¿noci dla dwóch wartoci c

Rys. 11. Amplituda drgañ masy dla dwóch
wartoci sta³ej sprê¿yny c
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WNIOSKI
Symulacje wykonywane w pakietach obliczeniowych Modelica w bardzo prosty
i przejrzysty sposób przedstawiaj¹ zjawiska fizyczne zachodz¹ce w uk³adach tworzonych z gotowych modeli. Ró¿norodnoæ oraz bardzo du¿a liczba gotowych modeli
zawartych w pakietach Modelica i Dymola mo¿e byæ uzupe³nieniem oraz szybkim
i praktycznym przedstawieniem problematyki podczas kszta³cenia w wielu dziedzinach techniki.
Ponadto pakiet Dymola zawiera dokumentacje dostêpnych bibliotek w wersji
HTML przedstawiaj¹ce: budowê, opis, sposób po³¹czenia oraz parametry wybranego
modelu. Stosowane s¹ one w konkretnych dziedzinach techniki. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e sposób ich u¿ycia w g³ównej mierze zale¿y od wiedzy i inwencji u¿ytkownika. Wykorzystanie skomplikowanych modeli komercyjnych mo¿e byæ stosowane przez
orodki badawcze, natomiast ogólno dostêpne bezp³atne biblioteki mog¹ byæ u¿yte
przez prowadz¹cych zajêcia w celu przedstawienia istoty poruszanego problemu ze
strony praktycznej. Mo¿liwe jest szybkie i proste pokazanie: tworzenie modeli, zadawanie im warunków brzegowych oraz przedstawianie dowolnych wybranych przez
siebie wyników w postaci graficznej.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono mo¿liwoci zastosowania programu Modelica do modelowania zjawisk fizycznych w czasie kszta³cenia technicznego. Opisano biblioteki dostêpne
w pakiecie programu Modelica oraz przyk³adowe zastosowania tego programu.
EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF MODELICA PROGRAM IN TECHNICAL
EDUCATION
Summary
This paper presents various possibilities of application of Modelica program for modeling physical phenomena in the technical education. It also describes libraries available in
Modelica and gives some model application of this program.
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