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  În această lucrare, accentul se pune pe diagrame 
parametrice şi în special la reprezentarea 
dinamicii continue a sistemelor proiectate în 
cadrul diagramelor parametrice. Astfel de 
modele sunt compuse din ecuaţii algebrice 
diferenţiale (DAE), sisteme care reprezinta 
schimbul de energie, semnale, sau alte 
interacţiuni continue între componentele 
sistemului. Bazându-se pe sintaxa şi semantica 
Modelica, vom demonstra cum astfel de sisteme 
DAE pot fi modelate cu doar câteva extensii de 
bază SysML.  
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 SysML serveşte ca un cadru de integrare în care modele 
detaliate Modelica pot fi legate de alte tipuri de 
sisteme de inginerie. Integrarea între SysML şi 
Modelica creează o sinergie semnificativă: beneficii 
SysML din semantica detaliată Modelica pentru 
reprezentarea sistemelor DAE combinat cu 
evenimente discrete; beneficii Modelica din contextul 
mai larg de modelare al  informaţiilor furnizate în 
SysML, un context care este crucial pentru stabilirea 
de comunicaţii formale, lipsite de ambiguitate între 
inginerii de sistem, designerii şi analiştii sisteme. 
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Systems Modeling Language  
Elaborat de organizaţia OMG (Object 

Management Group), http://omgsysml.org/   
Limbaj de modelare vizual care extinde un 

subset al conceptelor şi diagramelor UML 2  
Permite specificarea, analiza, proiectarea, 

verificarea şi validarea sistemelor  
Versiunea 1.0: publicată în 2007 
Versiunea curentă: 1.2 (iunie 2010) 
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Limbajul UML este extins cu ajutorul 
profilurilor  
 Mecanism de extensie pentru adaptarea 

modelelor UML pentru anumite domenii  
 Profilurile sunt definite prin: stereotipuri; 

constrângeri aplicate elementelor modelului  

S-au reutilizat şapte din diagramele UML 2 
S-au adăugat două noi tipuri de diagrame 
 Diagrama de cerinţe  
 Diagrama parametrică 
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Avantaje faţă de limbajul UML: 
 Semantică mai flexibilă şi mai expresivă  
 Limbaj simplificat: reducerea numărului tipurilor 

de diagrame şi a construcţiilor  
 Tabelele de alocare SysML permit: alocarea 

cerinţelor; alocarea funcţională; alocarea 
structurală 

 Construcţii de gestiune a modelului: extind 
posibilităţile UML  modele, vederi, puncte de 
vedere  
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Reprezintă elementele structurale de bază  

Pot reprezenta orice nivel al ierarhiei 
sistemului  
 Sistem, subsistem 
 Componente hardware 
 Componente software  
 Date 
 Proceduri 

Sistem: colecţie de componente şi 
conexiunile dintre acestea  
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Parametric Diagram (par) 
Utilizată pentru a descrie constrângerile 

asupra proprietăţilor sistemului  
Variantă specializată a unei diagrame interne 

a blocului 
Bloc de constrângeri 
 Un set de parametri  
 Una sau mai multe constrângeri asupra acestora  
 Poate exprima ecuaţii matematice sau valori 

statistice  
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Fritzson şi Pop au lucrat pe integrarea de UML / 
SysML şi Modelica pentru a oferi sprijin pentru 
modelarea şi simularea dinamicii continue. Ei au 
creat un profil UML numit ModelicaML care 
permite utilizatorilor să descrie un model de 
simulare grafic Modelica alături de UML 
modelelor de informaţii SysML. Profilul 
ModelicaML reutilizează mai multe construcţii 
UML şi SysML, dar introduce, de asemenea noi 
construcţii de limbaj complete. Astfel se 
construieşte diagrama de clase Modelica, 
diagrama ecuaţie, şi diagrama de simulare. 
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MODELUL SUSPENSIEI LA MAŞINI 
Figura 1 descrie definiţia unei  maşini şi 

suspensiile sale. O masina este, evident, 
formată din mai multe subsisteme şi 
componente, dar figura 1 este suficientă 
pentru demonstraţie. SysML permite unui 
modelator să omită elemente de bază ale 
informaţiilor modelului care distrag atenţia de 
la intenţia principală a unei diagrame. 
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Figura 2 prezintă declararea proprietăţilor parte şi valoare. În 
timp ce MSD nu are proprietăţi valoare, cele mai multe 
definiţii bloc la care proprietăţile sale parte sunt tastate 
contin proprietati valoare. De exemplu, Masa conţine o 
valoare m proprietate tastat la tipul de valoare SI. Masă. 
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 Normele TGG şi graficul de transformare au fost elaborate în Visual 
Automated Model Transformations (VIATRA) . Un Java plug-in pentru 
Eclipse a fost pus în aplicare pentru a transforma modele SysML 
dezvoltate în Plus Embedded (E +) mediu de modelare în modele 
Modelica folosind OpenModelica, compilatorul (MDC) şi Modelica 
Development Tooling (MDT) plug -in pentru Eclipse. Funcţionalitatea 
acestui  plug-in este reprezentată în figura 3 
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 În  Figura 4, blocul modelului contextual este definit ca fiind proprietare 
MSD, maşina, precum şi o constrângere bloc numit MassRelation. În 
Figura 5, o diagramă corespunzătoare parametrică este prezentată 
stabilizând  relaţia între MSD şi masele auto. În interiorul aceastei 
diagramă parametrice, MSD. masă. m este definită ca un sfert din masa 
de mcCar. masă prin conectarea acestora la parametrii adecvaţi  pe 
massRel .                                                        
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 Pentru a face semantica simulării explicite în SysML, am 
definit un stereotip “simulare”. După cum este ilustrat în 
Figura 4, acest stereotip impune includerea unei proprietăţi 
timp, care reprezintă timpul de simulare; proprietăţi 
startTime şi stopTime, şi un bloc simModel. 

 O simulare permite un inginer de sisteme să definească un 
experiment în care comportamentul sistemului poate fi 
observat. Cu toate acestea, în ingineria sistemelor, simulările 
sunt adesea utilizate pentru a lua decizii. În acest caz, acelaşi 
experiment este deseori folosit in mai multe variante ale 
aceluiaşi sistem - alternative de proiectare sau decizia. 

 În BDD în Figura 4 şi diagrama parametrică corespunzătoare  
în figura 6, suspendarea simulării a fost captată într-un model 
de intrări-ieşiri cu intrările ca variabile decizie şi o ieşire ca 
măsură de eficacitate, ssTimeOutput (ora SteadyState a 
sistemului masă-arc-amortizor). În general, mai multe modele 
complexe ar putea fi necesare să se refere la rezultate 
scalare si proprietăţi care variază în timp. 
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Figura 6: Diagrama parametrică a simulării 
suspensiei 

 



Odată ce o simulare a fost captată într-un model de intrare-
ieşire, el poate fi folosit în sprijinul analizării alternativelor 
de sistem cu privire la cerinţele părţilor interesate şi a 
măsurilor de eficienţă, cum este ilustrat în figurile 7 şi 8. 
Analiza generală verifică că o alternativă sistem 
îndeplineşte o anumită cerinţă de sistem, care poate fi 
modelată în mod explicit utilizând dependenţa 
“verificării”. O diagramă parametrică din acel de bloc, 
poate fi utilizată pentru a conecta alternativa  sistemului la 
simulare, după cum este ilustrat în figura 8. În loc de legare 
a intrărilor şi ieşirilor de simulare direct la proprietăţile 
valoarii corespunzătoare a sistemului alternativ, s-ar putea 
defini, de asemenea, o problemă de optimizare în care 
rigiditate şi amortizare sunt optimizate cu privire la una 
sau mai multe măsuri de eficienţă. Ori de câte ori este 
nevoie pentru evaluarea repetată de simulare cu intrări 
diferite, este de dorit să se încorporeze simularea în mod 
explicit într-un context de analiză aşa cum se arată în 
figura 7. 
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Figura 7: Blocul analizei suspensiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Diagrama parametrică a analizei suspensiei 
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 În această lucrare, am introdus o abordare pentru combinarea 
SysML şi Modelica într-un mod sinergic. Nici un singur limbaj sau 
formalism nu poate cuprinde  toate cunoştinţele şi informaţiile 
necesare pentru a rezolva problemele sistemelor de inginerie. În 
timp ce Modelica este potrivit pentru a descrie comportamentul 
dinamic al sistemelor complexe, aceasta nu oferă suport pentru a 
relaţiona acel comportament referitor la cerinţele părţilor 
interesate. În mod similar, SysML  defineşte la nivel înalt  relaţiile 
între cerinţele şi arhitecturile funcţionale, fizice şi operaţionale ale 
unui sistem, dar nu are semantica detaliată pentru a captura de 
exemplu, geometria. 

  Folosind modelarea abordărilor descrise mai sus în această lucrare, 
inginerii vor fi capabili sa gestioneze complexitatea sistemelor prin 
modelarea dependenţelor între comportamentul sistemelor 
dinamicii continue şi alte aspecte ale sistemului. 
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 În această lucrare, intentia a fost de a se profita de avantajele 
adaptabilităţii  SysML şi să se facă un pas spre unificarea diferitelor 
formalisme de modelare. În timp ce modelarea dinamicii continue 
descrisă în această lucrare se bazează pe limbajul Modelica, 
aceasta susţine un anumit limbaj independent de natura celui 
general, declarativ de Modelica. TGGs ar putea fi dezvoltat sa 
mapeze SysML la sintaxa altor  limbaje, cu restricţia că, atunci când 
mapezi la o cauzalitate,  modelarea limbajului procedural, un 
compilator trebuie să fie folosit pentru a atribui cauzalităţiile şi să 
sorteze ecuaţiile. 

 Eforturile constante depuse pentru unificarea cunoştinţelor de 
inginerie reprezentate în SysML sunt paşi interesanţi  pentru 
comunitatea de inginerie a sistemelor. Utilizând şi creşterea 
abilităţilor de SysML promite să îmbunătăţească starea actuală a 
sistemelor de inginerie şi să ducă la îndeplinirea beneficiilor MBSE. 
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