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Sammanfattning 
Att ta fram fysiska komponenter kan både vara dyrt och medföra risker. Det finns risker att 
de fysiska komponenterna inte fungerar som det först var tänkt. Istället för att köpa in 
fysiska komponenter kan företag välja att utveckla simulerade modeller för att 
representerar dessa fysiska komponenter. De simulerade modellerna kan sedan användas i 
komplexa system och interagera med sin omgivande miljö. När man simulerar systemet på 
detta vis möjliggör man att testa systemet i ett tidigt stadie utan att behöva ta fram fysiska 
komponenter 

Denna rapport handlar om framtagandet av ett program som möjliggör användandet av 
simulerade modeller i HiQs befintliga produktionstestsystem HiMacs. HiMacs är ett 
industriellt system som används för testkörning och mätning av motorer och 
transmissioner. 

 

 

Abstract 

Developing physical components can be both expensive and involve risks. There is a risk 
that the physical components will not work as expected. Instead of purchasing physical 
components, companies can choose to develop simulated models that represents these 
physical components. These simulated models can then be used in complex systems and 
interact with their surrounding environment. When simulating the system, it is possible to 
test the system at an early stage without having to develop physical components. 

This report is about the development of a program that enables the use of simulated models 
in HiQ's existing production test system HiMacs. HiMacs is an industrial system that is 
used for test driving and measuring of engines and transmissions. 
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1 Inledning 
Detta projektarbete gick ut på att utveckla ett stöd för att kunna använda sig av 
simulerade modeller i ett produktionstestsystem utvecklat av HiQ. I detta kapitel 
beskrivs syftet och bakgrunden med projektet. 

1.1 Bakgrund 
HiQ är ett väletablerat svenskt konsultföretag med kontor i Sverige, Finland och 
Ryssland. I dagsläget (2019) har HiQ omkring 1600 anställda och arbetar med allt från 
digital innovation, utveckling av nya tjänster och affärsmodeller, till implementering, 
paketering och marknadsföring. Idén med detta projekt var att implementera ett stöd för 
Simulink-modeller till HiQs produktionstestsystem HiMacs. Simulink är ett verktyg 
utvecklat av MathWorks och körs under MATLAB [1]. Simulink används för 
modellering, simulering och analysering av dynamiska system. I Simulink kan modeller 
designas, verifieras och sedan överföras på en inbyggd processor.  
 
Huvudanledningen till varför HiQ tog fram detta projekt var för att möjliggöra att vid 
testning och körning av produkter kunna köra delar av systemet mot simulerade 
modeller och andra delar mot fysisk hårdvara. Att skapa ett stöd som möjliggör 
användning av Simulink-modeller är också önskvärt då det ger en utvecklingsavdelning 
möjligheter att skapa modellerna som sedan kan testas av en testavdelning utan att de 
har tillgång till alla utvecklingsverktygen.  

1.2 HiMacs 
HiMacs är ett Windowsbaserat mät- och styrsystem utvecklat i C# som används både 
nationellt och internationellt av HiQs kunder. HiMacs är uppbyggt av olika versioner, 
där versionerna skräddarsys i form av funktionalitet för att passa kundens ändamål. 
HiMacs är ett system som består av flera olika program, se Figur 1. HiMacs är 
huvudprogrammet som startar övriga program i systemet, de övriga programmen i 
systemet är: 

● HiCore - Kärnan i systemet, det är här in- och utdata till hårdvara kopplas ihop 
med de övriga programmen i systemet genom HiCores olika kanaler. 
 

● HiSequence - Den del av systemet som hanterar simuleringssekvenser. 
 

● HiVision - Operatören kan genom gränssnittet HiVision hantera och 
manövrera systemet. 
 

● Alarms - Signalerar alarm vid önskade tillfällen. Dessa tillfällen kan vara när 
en kanal nått ett visst värde eller när något i systemet blivit fel. 
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Figur 1 Översikt över HiMacs och dess anslutningar innan genomförandet av detta 
projekt. 

I figur 1 syns en översikt över HiMacs och de olika programmen som HiMacs består av, 
figuren visar även att det är via HiCore som hårdvaran som ska testas kopplas ihop med 
systemet. 
 
Produktionstestsystem som HiMacs är nödvändiga för att kunna genomföra tester i en 
kontrollerad miljö. När man genomför tester i en kontrollerad miljö kan man utsätta 
testobjektet för stora påfrestningar och eftersom omgivningen blir fullt kontrollerad är 
det även enklare att utföra analyser på testerna som genomförts. 

1.3 Projekt 
Vid utveckling av hårdvara används ofta olika typer av verktyg för att ta fram 
komponentprototyper i mjukvara, detta för att kunna simulera samverkan mellan övriga 
delar i ett system [2]. Istället för att skriva kod för mjukvarukomponenterna i C eller 
assembler kan utvecklaren modellera komponenterna med MATLAB och Simulink.[3] 
Eftersom det inte fanns något stöd för att koppla ihop Simulink-modeller med HiMacs 
så togs detta arbetsprojekt fram. Tanken med projektet var således att implementera ett 
stöd för att kunna koppla ihop Simulink-modeller med HiMacs, detta stöd benämns i 
denna rapport som HiModels.  

1.3.1 HiModels och Simulink-modeller 
Tanken med HiModels var att det skulle agera som en bro mellan HiQs 
produktionstestsystem HiMacs och simulerade modeller som blivit framtagna i 
Simulink. Simulink-modeller varierar enormt i form av funktionalitet och 
signalbehandling. Ett exempel på en enkel Simulink-modell kan vara en modell som 
består av två insignaler och en utsignal, funktionaliteten hos denna Simulink-modell 
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skulle kunna vara att den adderar signalerna och levererar summan av de båda 
insignalerna till en utsignal. En mer avancerad modell skulle kunna vara att simulera en 
kontrollenhet till en klimatanläggning i en personbil, denna modell skulle bestå av 
betydligt större intern funktionalitet och behandla fler signaler än det tidigare exemplet. 
 
Det fanns två alternativ för integrering av Simulink-modeller, det ena alternativet var att 
skapa genererad kod av modellen via verktyg i Simulink och det andra var desktop 
simulering via MATLAB. Eftersom det skulle vara möjligt för en testavdelning att testa 
modellerna utan MATLAB så var det önskvärt att stödet var oberoende av 
MATLAB-licenser och istället exporterades med hjälp av genererad kod. Tanken var att 
HiModels skulle kopplas ihop med HiMacs via HiCore, se Figur 2 nedan. 

 

 
Figur 2, Översikt över HiMacs och dess anslutningar efter lyckat projektresultat. 
 
I figur 2 syns ytterligare en översikt över HiMacs, i figuren finns en ny del. Den nya 
delen representerar det som skulle tas fram under projektet och kallas för HiModels. 
Tanken var att de simulerade modellerna, likt hårdvaran, skulle kopplas ihop med 
HiMacs via HiCore. 
 
HiModels skulle vara anpassat så att antalet in- och utsignaler skulle kunna variera från 
olika modeller utan att behöva uppdatera HiMacs för varje ny sorts modell. Prestandan 
för integrationen av modeller skulle analyseras och dokumenteras för att kunna utreda 
vilken påverkan antalet in- och utsignaler har. Om påverkan på prestandan är stor så 
måste det vara känt för användaren för att användaren ska kunna besluta om det är 
rimligt att använda modellen.  
 
Modellerna som skulle hanteras i detta projekt skulle vara på en låg nivå för att kunna 
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säkerställa att kommunikation och funktionalitet sker korrekt utan att göra arbetet 
onödigt komplext. Eftersom det inte fanns några färdiga modeller att använda sig av så 
behövdes modeller tas fram för testning vid utveckling av HiModels. 

1.3.2 Användning av HiModels 
I figur 3 visas hur en testare skulle kunna använda sig av HiModels. I HiModels skulle 
en testare kunna välja mellan att återanvända redan existerande modeller som finns i 
systemet eller att skapa nya modeller av genererad kod som testaren fått från en 
utvecklingsavdelning. Den genererade koden fås av en utvecklare som har använt sig av 
Simulink för att ta fram en modell och som sedan har exporteras genom att generera 
C/C++ kod via de verktyg som finns att tillgå i Simulink, exempelvis tilläggen 
Embedded Coder [4] och Simulink Coder [5]. Testaren skulle även kunna koppla 
samman valda modeller med HiMacs genom HiCores kanaler. 

 

 

Figur 3, use case över HiModels 

1.4 Krav 
Vid projektets slut skulle HiModels vara utvecklat eller ha tillräckligt med underlag 
insamlat för att kunna berätta hur ett stöd till HiMacs med egenskapen att kunna plugga 
in sina Simulink-modeller skulle kunna utvecklas. Nedan beskrivs de krav som togs 
fram vid projektets start. Kraven togs fram genom diskussion med handledaren på HiQ. 

Funktionella krav: 

● Användaren ska kunna generera en wrapper från Simulink-modellens 
genererade kod. 
 

● Användaren bör kunna koppla samman en serie av Simulink-modeller. 
 

● Användaren ska kunna köra Simulink-modellerna mot HiMacs. 
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● Simulink-modellerna ska hantera in- och utsignaler korrekt mot HiMacs, inga 

omedvetna störningar ska ske. 
 

● Prestandan av modellerna ska presenteras för användaren 

 

Icke-funktionella krav: 

● Programmet ska stödja Simulink-modeller med varierande antal in- och 
utportar 
 

● Programmet bör inte påverka Simulink-modellernas prestanda avsevärt. 
 

● Programmet ska finnas tillgängligt offline. 
 

● Programmet ska vara oberoende av MATLAB licenser 

1.5 Analys av projektets utmaningar 

Vid projektets start utfördes en analys av projektet där en specifikation över vad 
projektet egentligen innebar togs fram, samt en planering över hur projektet bör utföras. 
Genom detta stadie uppdagades flera utmaningar projektet stod inför.  

Tanken med projektet var att arbetsflödet med HiModels och HiMacs skulle fungera på 
följande vis. En utvecklare tar fram Simulink-modeller och genererar sedan kod från 
Simulink-modellen. Utvecklaren skickar därefter över koden till en testare som pluggar 
in modellen i HiModels och kopplar ihop modellen/modellerna med kanaler i HiCore 
för att slutligen köra modellerna mot de övriga systemet. 

För att det här arbetsflödet ska kunna vara möjligt var följande utmaningar uppdagade: 
 

● Simulink-modeller kan bli genererade till kod med väldigt många olika 
konfigurationer som medför att den genererade kodens utseende kan variera 
beroende på konfiguration. För att kunna skapa en så universell och 
automatiserad lösning som möjligt bör konfigurationerna standardiseras för 
användning med HiModels. För att ta fram en standard på konfiguration krävs 
det experimentering och undersökningar av vilken konfiguration som är mest 
lämplig för HiModels och interaktionen med HiMacs. 
 

● Eftersom HiMacs är skrivet i C# och Simulink-modeller endast kan genereras 
till kod i form av C/C++ kod måste en lösning tas fram för att kunna köra 
C/C++ kod i C#. 
 

● MATLAB har ett antal stöd som underlättar körning av Simulink-modeller, 
men eftersom ett krav från projektets uppdragsgivare är att HiModels inte ska 
vara beroende av MATLAB-licenser krävs det att HiModels tas fram på ett sätt 
som gör det möjligt att använda sig av Simulink-modeller utan 
MATLAB-licenser. 

10 (60) 



 

 

● För att kommunikationen mellan simulerade modeller och HiMacs ska fungera 
bör HiModels på något vis integreras med HiMacs. HiMacs är ett stort och 
komplext system som kontinuerligt utvecklats under flertalet år. Att integrera 
HiModels med HiMacs som oerfaren inom systemet kommer vara en utmaning 
i sig. 
 

● För att kunna köra modellerna med HiMacs på ett önskvärt sätt behöver 
modellerna och hårdvaran vara synkroniserade. 

 

I figur 4 visas en överblick över arbetsflödet och hur utmaningarnas relationer till 
arbetsflödet ser ut. Varje utmaning var tvungen att lösas för att kunna nå nästa steg i 
arbetsflödet. 

 

Figur 4, överblick över utmaningar och dess relationer till arbetsflödet. De gröna 
rutorna i figuren beskriver utmaningarna och de blå rutorna beskriver 
arbetsuppgifterna i arbetsflödet. 

1.6 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen under projektet har varit jämn och byggt mycket på samarbete och 
kontinuerlig diskussion om potentiella lösningar och tillvägagångssätt. Det har 
tillämpats en hel del parprogrammering under utvecklingsfasen. Vid tillfällen som byggt 
på att lösa specifika problem har det även tillämpats dubbel programmering, där båda 
deltagarna arbetat på samma eller olik lösning för lösa ett specifikt problem och sedan ta 
beslut om vilken lösning som var mest lämplig. Båda parter har skrivit på rapporten och 
granskat rapportens alla delar.  
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2 Model-based development 

Den klassiska metoden för utvecklandet av inbäddade system gick ut på att använda sig 
av fyra olika steg. System design, utveckling av system, testning av systemet och sist 
men inte minst produktion. Det första steget innebar att systemets designers utformade 
ett dokument som definierade systemets specifikationer som sedan presenterades för 
utvecklarna. Nästa steg innebar att utvecklarna tog fram programkod för att 
implementera systemet utifrån det dokument de fått levererat från systemets designers. 
Efter detta testas systemet och ofta förekommer det att testresultaten visar att koden som 
utvecklarna skrivit skiljer sig från vad systemets designers hade tänkt sig. Vart felet 
skett är svårt att lokalisera, det är inte helt ovanligt att systemets designers måste 
revidera sin specifikation och att utvecklarna måste revidera sin kod. Dessa steg kan 
upprepas ett flertal gånger innan det slutgiltiga systemet är redo för produktion som är 
det sista steget. [2] 
 
Tillväxten av inbäddade system i dagens industrier ökar stadigt och medför en 
explosionsartad ökning vad gäller komplexitet i systemen. National instruments 
förutspår att vid år 2025 kommer vanliga personbilar bestå av 100 miljoner rader kod 
varav 1-2 miljoner rader kommer vara defekta i form av buggar [6]. Designers och 
utvecklare av dessa system behöver nya verktyg och metoder för att effektivt kunna 
testa funktionalitet, lokalisera defekter samt se över och verifiera systemets prestanda i 
ett tidigt skede. Detta för att effektivt kunna lösa och motarbeta buggar och defekta 
delar av systemet. [6] En metodik som möjliggör detta är model-based development. 
 
Model-based development är en utvecklingsmetodik när det kommer till utveckling, 
modellering och simulering av komplexa dynamiska system. Metodiken går ut på att 
använda matematiska modeller som representerar fysiska komponenter i komplexa 
system som interagerar med sin omgivande miljö. Genom att använda matematiska 
modeller som representerar fysiska komponenter och delar av ett inbäddat system kan 
systemet simuleras. På detta vis kan man utföra stabilitetsanalyser och andra tester på 
systemet i ett tidigt skede, redan innan det tagits fram fysiska komponenter.[2] En fördel 
med model-based design är att metodiken tillför smidig och inkrementell testning och 
validering av de inbäddade systemets krav under hela utvecklingsprocessen. Eftersom 
det inte krävs fysisk hårdvara för många av testerna så möjliggör model-based 
development metodiken ekonomiska och tidssparande fördelar under hela 
utvecklingsprocessen, detta eftersom det är mer kostsamt och tar längre tid att åtgärda 
ett fel på producerad hårdvara än i dess utvecklingsstadie.[6] 
 
Ett vanligt tillvägagångssätt vid utveckling av model-based development projekt, tack 
vare sin simplicitet, är den så kallade V-modellen.[7] I V-modellen förekommer de 
klassiska utvecklingsstadierna som kravhantering, design, systemdesign, 
mjukvarudesign, unit tester, integration och validering. I figur 5 syns en illustration av 
en variant av V-modellen. Tanken med v-modellen är att den vänstra sidan ska 
symbolisera det inbäddade systemets utvecklingsfaser och den högra sidan ska 
symbolisera dess validerings-och verifieringsstadier.[8]  

12 (60) 



 

 

Figur 5, en illustration av v-modellen. 
 
Vid utveckling av komplexa inbäddade system finns det alltid en risk att okända fel i 
systemet släpps igenom i de olika utvecklingsstadierna. Desto större och mer komplext 
system desto större är chansen att fel släpps igenom. I figur 6 visas en uppskattning av 
hur kostnaden av att åtgärda fel exponentiellt ökar ju längre in i utvecklingsprocessen 
felet upptäcks. Genom att analysera den här grafen kan man enkelt få en uppfattning av 
vikten om att upptäcka och åtgärda fel så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. 
Genom att möjliggöra analyser och tester tidigt i utvecklingsprocessen skapas bättre 
förutsättningar för att tidigare upptäcka fel och på så sätt sänka kostnaden för att åtgärda 
dem. [7]  
 

  

Figur 6, graf över hur kostnader för att rätta till fel blir högre desto längre in i 
utvecklingsprocessen felet upptäcks. 
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2.1 Model-based testing 

En metod för att möjliggöra tester tidigt och genom hela utvecklingsprocessen är att 
tillämpa model-based testing som är en del av model-based development metodiken. 
För att illustrera utvecklingsprocessen är det möjligt att använda en modifierad variant 
av den tidigare V-modellen, men förutom de klassiska utvecklingsstegen så 
implementeras också ett antal testmetoder under diverse relevanta delar i 
utvecklingsprocessens stadier. Dessa testmetoder är model-in-the-loop (MIL), 
software-in-the-loop (SIL), process-in-the-loop (PIL) och hardware-in-the-loop (HIL).  
 
I figur 7 visas en översikt över V-modellen. Vi ser även hur de olika model-based 
test-metoderna relaterar till v-modellens arbetsflöde över olika stadier i 
utvecklingsprocessen.  

 

Figur 7, en översikt över v-modellen, anpassad efter [7]och [8] 

2.1.1 Model-in-the-loop 

Model-in-the-loop (MIL) innebär att man testar ett inbäddat system genom att simulera 
både systemet självt och den miljö den är tänkt att samverka med. Denna testmetod 
möjliggör testning av systemet tidigt i utvecklingsprocessen. Modellerna som används i 
detta stadie är framtagna och designade för att tillfredsställa systemets krav. [3]  
 
Inom bilindustrin förekommer det att modellerna som tas fram för detta stadie delas upp 
i två kategorier, funktionella modeller och implementeringsmodeller. Funktionella 
modeller är mer abstrakta och tar till skillnad från implementeringsmodeller inte med 
krav som robusthet eller prestanda.[3] Syftet med funktionella modeller är att få en bild 
av hur systemet ska fungera medan implementeringsmodellernas syfte är att de ska 
kunna återanvändas i ett senare skede. 
 
I figur 8 syns en modell och dess miljö samt vilka delar som blir simulerade. I detta fall 
med Model-in-the-loop blir både det inbäddade systemet och miljön den ska interagera 
med simulerade. Det inbäddade systemet skulle i det här fallet exempelvis kunna vara 
en kontrollenhet för en robotdammsugare och miljön dess olika komponenter som 
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motorer till hjul och insug. 
 

 

Figur 8, en illustration över vilka delar som blir simulerade vid Model-in-the-loop 
tester. 

2.1.2 Software-in-the-loop 

Software-in-the-loop (SIL) tester är vanligt för att testa mjukvara i ett tidigt skede i 
utvecklingsprocessen. Software-in-the-loop metoden går alltså ut på att simulera 
hårdvaran som det inbäddade systemet ska bestå av. Detta för att möjliggöra tester i 
mjukvaran som ska implementeras i det inbäddade systemet. Eftersom ingen hårdvara 
krävs för att utföra software-in-the-loop tester kommer de med hög flexibilitet och 
testerna är förändringsbara. Det möjliggör också testning i ett tidigt skede av 
utvecklingsprocessen. Fördelar som kommer med software-in-the-loop är att flera 
problem med implementeringen av mjukvaran kan upptäckas och åtgärdas innan 
implementeringen med riktig hårdvara skett. Nackdelen är att runtime prestationen ofta 
är märkbart sämre än om de körts på riktig hårdvara.[9] 
 
Software-in-the-loop kan användas både i utvecklingens designstadie och i dess 
teststadie. Detta medför stora ekonomiska besparingar eftersom det maximerar 
möjligheten att återanvända kod och minskar på så vis kodningen under 
utvecklingen.[10]  
 
I figur 9 visas en illustration över det inbäddade systemet och vilka delar som simuleras 
i detta stadie. I illustrationen syns det att hårdvaran som mjukvaran interagerar med 
simuleras. 

 

Figur 9, en illustration över vilka delar som simuleras och som består av hårdvara 
under SIL tester. 
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2.1.3 Process-in-the-loop 

När model-in-the-loop tester och software-in-the-loop tester genomförts finns 
möjligheten att använda sig av process-in-the-loop (PIL) tester. process-in-the-loop 
tester utförs då det inbäddade systemet tagit fysiskt form och blivit integrerat i en 
Electric control unit (ECU). Process-in-the-loop tester utförs för att försäkra sig om att 
det inte blivit något fel i kompileringen av koden eller med processens arkitektur. 
Process-in-the-loop tester utförs på liknande vis som software-in-the-loop tester, 
skillnaden är att mjukvaran körs på fysisk hårdvara i process-in-the-loop tester istället 
för simulerad hårdvara som i software-in-the-loop tester. [9] 
 
I figur 10 visas en illustration över vilka delar av det inbäddade systemet som 
simuleras och vilka delar som består av hårdvara. I detta fallet simuleras ingenting, 
utan mjukvaran som ska implementeras på hårdvaran testas direkt mot den framtagna 
hårdvaran i det inbäddade systemet. 

 

Figur 10, illustration över vilka delar som simuleras vid process-in-the-loop tester. 

2.1.4 Hardware-in-the-loop 

Hardware-in-the-loop (HIL) tester går i princip ut på att man testar en fysisk hårdvara 
genom att simulera miljön runtomkring hårdvaran som den är tänkt att interagera med. I 
artikeln [11] beskrivs en simulering av olika sensorer och ställdon till en drivlinas 
styrenhet (PCM). Drivlinans styrenhet tror alltså att den befinner sig i en bil och kan 
testas mot en rad olika tester i en kontrollerad miljö.  
 
I figur 11 syns en illustration över vilka delar som simuleras och vilka som består av 
hårdvara. I denna figur visas att det inbäddade systemet inte simuleras eftersom 
systemet är framtaget som fysisk hårdvara i detta stadie, men däremot simuleras miljön 
som det inbäddade systemet interagerar med. 
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Figur 11, illustration över vilka delar som simuleras vid hardware-in-the-loop tester. 

Genom att använda hardware-in-the-loop tester finns det oändligt med tester som kan 
utföras. Många av dessa tester skulle rentav kunna skada den fysiska maskinen eller 
systemet. Att reparera delar av maskinen eller systemet skulle kunna bli väldigt 
kostsamt i längden och kräva höga säkerhetsåtgärder. Genom att använda 
hardware-in-the-loop kan testare och utvecklare hitta fel tidigt i utvecklingsprocessen 
istället för när exempelvis styrenheten som tidigare nämndes är integrerad med det 
övriga systemet.[8]  

2.2 Praktiska exempel på model-based development 

Ett exempel på hur model-based development kan användas beskrivs i artikeln [12]. I 
denna artikel framgår det hur de skapar simulerade modeller för att simulera ett 
kontrollsystem i ett designat fusionskraftverk. Genom att ändra ett antal signaler kan de 
simulera externa störningar som exempelvis att en liten bit tungsten faller ner i plasman. 
På detta vis kan man se effekten av händelsen och arbeta mot ett tillvägagångssätt över 
hur negativa effekter av situationer som dessa ska motverkas för att bibehålla en stadig 
produktion av energi vid liknande incidenter. 
 
Ett annat exempel på fördelar med hur model-based development kan användas berättas 
i artikeln [13]. Där beskrivs hur utvecklingen av en automatisk undervattensglidare 
(AUG) utvecklas med hjälp av simulerade komponenter för att simulera tester av 
systemet och hur det kommer att påverkas av externa faktorer utan att utsätta ett fysiskt 
exemplar för risk. På detta vis minskar riskerna av testerna på ett fysiskt exemplar och 
när det väl blir dags för att provköra undervattensglidaren i en fysisk miljö har man 
förhoppningsvis redan eliminerat många riskfaktorer. 

2.3 Simulink och model-based development verktyg 

Under den senaste tidens växande trend med model-based development kommer också 
behovet av verktyg för att på ett enklare vis kunna ta fram modeller. Tidigare skapades 
modeller genom att skriva kod för hand. Idag finns det verktyg som underlättar 
skapandet av modeller. Några exempel på verktyg som kan användas för detta är 
Simulink, Statemate, MatrixX och LabView.[3]  
 
Verktyg som dessa skapar möjligheten att utveckla modeller på en hög nivå genom att 
använda redan utvecklade matematiska modeller eller egna specialgjorda modeller och 
koppla samman dessa för att skapa system av olika slag. Valet av verktyg varierar ofta 
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beroende på vad som ska utvecklas, exempelvis så föredras vissa verktyg för utveckling 
av diskreta modeller medan andra verktyg föredras vid vid utveckling av continuous 
modeller. Skillnaden mellan diskreta och continuous modeller är att hos diskreta 
modeller sker varje event inom ett specifikt tidsintervall medan hos en continuous 
modell kan detta tidsintervall variera. [14] Verktygen bygger på kraftfulla mekanismer 
vad det gäller hantering och processering av modellernas signaler och händelser. 
Verktygens grafiska användargränssnitt ger även möjligheten att skapa en gemensam 
uppfattning om hur systemet ska vara uppbyggt och fungera i ett tidigt skede av 
utvecklingsprocessen mellan alla inblandade parter.[3]  
 
Simulink är idag det ledande och mest populära verktyget när det kommer till 
utvecklingen av modeller som bygger på continuous time beteende[15]. Simulink har 
även stöd för utveckling av diskreta modeller och stödjer också en kombination av de 
båda. Simulink är ett grafiskt programmeringsverktyg ämnat för att ta fram system och 
delsystem uppbyggda av matematiska modeller i form av block diagram. Simulink 
möjliggör simulering av modeller och har ett användarvänligt grafiskt gränssnitt som 
visar både översiktliga vyer och mer specifika vyer över modellernas kopplingar och 
innehåll. Simulink kommer med ett stort bibliotek av redan skapta modeller som kan 
användas och underlättar därför skapandet av komplexa system. Simulink är skapad av 
MathWorks och kan dela data och funktionalitet med MATLAB.[8] 
 
En av dom viktigaste egenskaperna med Simulink när det gäller model-based 
development är att man med hjälp av tilläggsprogram som exempelvis Simulink Coder 
[5] och Embedded Coder [4] automatiskt kan generera kod i form av C och C++ kod för 
en skapad modell. Detta kan vara en modell i form av en ensam komponent eller ett helt 
komplext system. Automatiskt genererad kod eliminerar den mänskliga faktorn när det 
kommer till producering av kod vilket sparar tid och motverkar potentiella buggar i 
koden. 

2.4 Integrering av genererad kod från Simulink i existerande kod 

Hur man kan förenkla användningen av den genererade koden från Simulink-modeller i 
befintlig kod finns beskrivet i artikeln [16]. Där beskrivs hur den genererade koden, 
med hjälp av en metod som heter Software Module Real-time Target (SMRT), kan 
användas som en modul i ett större mjukvaruprojekt istället för att behöva skriva 
specifik kod till den genererade koden. En Simulink-modell består av olika blocks som 
har specifika periodtider, alltså tiden mellan varje exekvering. Genom SMRT bibliotek 
startas en periodisk tråd för varje block då Simulink-modellen initieras. Det beskrivs 
även hur man genom att använda sig av S-funktioner, som är programmerbara Simulink 
block, kan implementera specialgjord funktionalitet till Simulink-modellen och hur 
programmeraren via dessa funktioner kan bestämma hur man vill kommunicera med 
modellen. Sådan kommunikation kan exempelvis vara att integrera med modellens in- 
och utsignaler.   
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3 Systemarkitektur 

Systemet som skapats under detta projekt bygger på ett självständigt program som 
kommunicerar med HiQs produktionstestsystem HiMacs. Programmet som utvecklats 
kallas för HiModels. Eftersom HiMacs är byggt med Windows Communication 
Foundation (WCF) struktur var det möjligt att utveckla HiModels så att 
kommunikationen med HiMacs kunde ske genom att ta in en HiCore WCF klient till 
HiModels.  
 
I figur 12 visas hur systemet ser ut och relationerna mellan de olika delarna. HiModels 
kommunicerar med HiCore genom Windows Communication Foundation (WCF). 
HiModels är även den del av systemet som hanterar Simulink-modeller i form av 
dynamic-link library filer (DLL). HiModels har även möjligheten att bygga projektet 
GenerateDLL som är skrivet i C++.GenerateDLL byggs med kommandot msbuild i 
kommandotolken via HiModels, detta görs för att skapa nya DLL-filer av 
Simulink-modeller som blivit exporterade från Simulink med hjälp av genererad kod. 
Dessa modeller kan sedan kopplas ihop med kanalerna i HiCore genom kommunikation 
med WCF. 
 

 
 

Figur 12, översiktlig bild över systemets arkitektur. 
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4 Metoder och verktyg 

4.1 Metoder 

Under projektets gång användes delar av metodiken SCRUM. Projektet har under hela 
perioden haft en product backlog.  Product backloggen har använts för att specificera 
delmål som sedan brutits ner i mindre tasks. Dessa tasks har använts för att få en tydlig 
överblick över vad som behöver utföras för att nå delmålet samt få en översikt över 
utvecklingen. 
 
Vid olika tillfällen under projektet har UML-diagram framställts för att tydliggöra olika 
krav och relationer, detta för att få en översikt och se hur projektet bör utvecklas. 
Klassdiagram, flödesdiagram och användardiagram är de typer av UML-diagram som 
varit mest aktuella. 
 
Delar av metodiken extrem programmering har använts. De delarna av metodiken som 
har använts är, parprogrammering, gemensamt ägarskap, kodstandard, enkel design, 
omstrukturering av kod och kontinuerlig integration.  
 
Under hela projektet har även en dagbok använts för dokumentation över vad som 
utförts under dagen. Detta för att hålla koll på vilka vägval som fanns och hur 
tankegångarna gick under projektets gång.  

4.2 Programmeringsspråk och programbibliotek 

Den genererade koden från Simulink kunde enbart fås i C++ eller C. Ett beslut togs om 
att utveckla stödet baserat på genererad C++ kod. I och med detta och att HiModels 
skulle utvecklas i C# behövdes utveckling ske i både C++ och C#. För kommunikation 
mellan HiModels och HiMacs har samlingen av ramverk kallat Windows 
Communication Foundation (WCF) [17] använts. 

4.3 Verktyg 

För versionshantering under utvecklingen av HiModels användes Git, detta medförde att 
Git behövdes installeras som ett tillägg i Visual Studio. Jira användes för att skapa en 
scrum board som agerade product backlog. Både Git och Jira valdes på grund av att HiQ 
använde sig av dem och rekommenderade dem. 
 
Vid utveckling av Simulink-modeller har MATLABs program Simulink använts. För att 
kunna utveckla Simulink-modeller behövdes MATLAB, Simulink och Embedded 
Coder installeras. Embedded Coder är det verktyg i Simulink som behövde installeras 
för att kunna generera C/C++ kod [4]. HiModels utvecklades i Visual Studio samt 
Windows miljö. För att studera källkoden i HiMacs användes Teamviewer för 
uppkoppling till en virtuell maskin i Windows miljö på en stationär dator i linux miljö. 
 
Även dynamic-link library (DLL) har använts flitigt genom projektet för att skapa ett 
modellspecifikt stöd för att kunna anropa funktionerna i den genererade C++ koden från 
HiModels projektet som är utvecklat i C#. 
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4.4 Övriga resurser 

En lokal version av HiMacs har blivit utgiven från handledaren på HiQ. Genom den 
lokala versionen kunde arbete utföras smidigt då den endast innehöll de delar som var 
aktuella för projektet. Även en version av hela HiMacs och dess källkod har blivit 
utgiven som använts för att studera hur HiMacs är uppbyggt. 
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5 Genomförande 

Genomförandet av projektet blev uppdelat i ett antal steg, där varje steg behövdes 
utföras för att projektet skulle kunna gå framåt. Ett av dessa steg innebar att utveckla en 
slags wrapper för att kunna köra den genererade koden från Simulink i C# miljö. Detta 
steg var följt av att utveckla HiModels så att programmet, med hjälp av wrappern, kan 
använda sig av vald modell. Nästa steg var att utföra integreringen av HiModels till 
HiMacs. Denna integrering skulle möjliggöra kommunikation mellan de valda 
Simulink-modellerna och kanalerna i HiCore. 

5.1 Wrapper 

Det första steget projektet krävde att det skulle vara möjligt att köra den genererade 
koden från Simulink i ett C# projekt. Att använda modellerna som moduler med de 
metoder som beskrivs i  [16] och i 2.4 visade sig inte vara aktuellt i detta projektet då 
modellerna i form av C++ kod skulle köras i ett system som bygger på C#. 
 
Då man genererar kod från Simulink kan man göra det på olika vis och med en rad olika 
inställningar. Den genererade koden från Simulink kan konfigureras på olika vis och 
beroende på vilka inställningar man använder sig av så ser den genererade koden väldigt 
olika ut. Simulink-modellens in- och utportar kan bestå av olika datatyper som också 
påverkar utseendet av den genererade koden. Koden som genereras kan antingen 
genereras i C eller C++ kod. Detta utförs med hjälp av tilläggen Simulink Coder [5] 
eller Embedded Coder [4]. I detta projektet valdes Embedded Coder att användas för 
generering av kod, eftersom Embedded Coder är en förlängning av Simulink Coder och 
genererar betydligt mer läsvänlig och optimerad kod. 
 
Det som är gemensamt för den genererade koden, oavsett modell, är att den innehåller 
en struct för modellens insignaler och en för modellens utsignaler, koden består även av 
3 kärnfunktioner, initialize(), step() och terminate(), där initialize() initierar modellen 
och gör den redo att användas genom att allokera de minne modellen behöver. I step() 
körs alla beräkningar i modellen och utsignalerna tilldelas de beräknade värdena. 
Funktionen terminate() avallokerar minne som använts för modellen.[18] För att komma 
vidare med projektet valdes en standard för vilka inställningar som krävdes för att 
kunna generera kod från modellen med ett önskvärt utseende.  
 
Standarden innebar att datatyperna som hanterades var av datatypen double, samt att 
koden genereras till programmeringsspråket C++.  Detta eftersom C++ koden 
automatiskt blir objektorienterad vilket förenklade utvecklingen av en wrapper. Att bara 
använda sig av doubles som värdetyp för signalerna förenklade också utvecklingen av 
en wrapper men ansågs inte vara till någon nackdel eftersom kanalernas värden i 
HiCore endast kan bestå av datatypen double i dagsläget, signalvärdet hade alltså ändå 
behövts konverterats till en double innan integreringen med HiMacs. Utvecklingen av 
denna wrapper skedde genom att bygga en DLL-fil som paketerade alla nödvändiga 
bibliotek, filer och funktioner från den genererade C++ koden som sedan kunde lyftas in 
i och användas i ett C# projekt. 
 
Simulink erbjuder tjänsten att direkt exportera ut DLL-filer av en modell. Tyvärr så 
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innebär denna tjänst att alla önskvärda funktioner ej finns med. Önskvärda funktioner 
var bland annat funktioner som att enkelt kunna nå namn och värden hos de olika 
signalerna i modellen. Koden som skapas i den automatiskt genererade DLL-filen är 
också i språket C vilket inte var önskvärt i detta scenario.  
 
För att skapa en DLL-fil med önskvärd funktionalitet utvecklades ett projekt i Visual 
studio som bygger en DLL-fil vid kompilering, detta projekt fick namnet GenerateDLL. 
Problemet här var att det behövdes ett projekt som anpassade sig efter varje ny 
Simulink-modell. Detta eftersom modellerna har olika information som antalet in- och 
utsignaler, portnamn, modellnamn och liknande modellspecifik information. All 
information som behövs av en modell finns i dess generade header fil. Därför skapades 
en funktion som analyserade innehållet av header filen och skrev över .cpp filen i 
GenerateDLL med en ny .cpp-fil. Den nya filen baseras på informationen i header filen 
och från en mall i form av en textfil fylld med default kod till .cpp filen. 

 
Figur 13, UML diagram över skapandet av .cpp fil i projektet GenerateDLL. 
 
I figur 13 beskrivs händelseförloppet som sker vid skapandet av den .cpp fil som agerar 
källkod i skapandet av en wrapper. Syftet med wrappern är att möjliggöra användandet 
av Simulink-modellens genererade kod i ett C# projekt. Händelseförloppet går ut på att 
analysera header-filen efter kärnord, spara ner information till olika listor som sedan 
används för att fylla ut fraser i en mall. Mallen är i form av en textfil fylld med 
standardkod och speciella fraser som antyder till att raden innehåller delar som ska 
bytas ut. Textfilen används sedan till att generera en komplett och kompilerbar .cpp fil 
till dynamic-link library projektet GenerateDLL i Visual Studio. I figur 14 visas hur en 
funktion med syfte att hämta värdet från en utsignal i txt-mallen ser ut och hur samma 
funktion i ser ut i cpp-filen som skapats. 
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Figur 14, kodsnutt från mallen som blivit anpassad efter en specifik modell. 
 
För att kompilera och bygga projektet som genererar en DLL-fil krävs att användaren 
specificerar ett antal sökvägar till filer i sitt operativsystem, Se figur 15 i 6.2. 
Sökvägarna som måste specificeras är sökvägen till msbuild, sökvägen till den lokala 
solutionen för GenerateDLL, sökvägen där de nya filerna ska lagras, ett valfritt namn 
som modellen ska döpas till samt sökvägarna till den genererade kodens .cpp fil och .h 
fil.  För att kompilera och bygga projektet används Visual Studios program msbuild. 
Värt att notera är att HiModels är beroende av Visual Studio för att kunna generera 
dessa DLL-filer.  
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Figur 15, UML diagram över händelseförloppet för skapandet av en wrapper. 
 
I figuren 15 beskrivs det översiktliga händelseförloppet i skapandet av en wrapper. 
Användaren tvingas specificera sökvägarna till .h filen, .cpp filen, msbuild, lokala 
solution-filen GenerateDLL och en target folder för var de nya filerna för modellen ska 
lagras. När alla sökvägar angetts korrekt fortsätter händelseförloppet genom att generera 
en wrapper beskrivet i figur 13. Därefter skapas en XML-fil där modellens namn samt 
information om in- och utportar dokumenteras. 
 
Genom ett kommando i kommandotolken kompileras och byggs sedan projektet 
GenerateDLL, kommandot behöver ej skrivas manuellt utan skrivs av HiModels. En ny 
mapp med modellens namn skapas i target mappen. Till den mappen flyttas den 
genererade DLL-filen med hjälp av kommandotolken och XML-filen med information 
om modellen. I target foldern finns nu allt som behövs för att kunna köra 
Simulink-modellen i C# miljö med hjälp av programmet HiModels. 
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5.2 Öppna och köra modellen 

Efter att wrappern  i form av DLL-filen och XML-filen för modellen skapats kan 
modellen laddas in i HiModels. I figur 17 visas flödet över vad som sker då en modell 
laddas in i HiModels. När modellens DLL-fil laddas in i HiModels skapas ett 
SimulinkModel-klassobjekt för modellen. I klassobjektet finns funktioner för att nå 
DLL-filens interna funktioner. För att kunna nå dessa funktioner laddas information om 
DLL-filen in i modellen. Dessa funktioner kallas in till C# med hjälp av 
funktionspekare, ett exempel på en funktionspekare visas i figur 16. 

 
Figur 16, exempel på en funktionspekare för funktionen getOutputs som återfinns i 
Simulink-modellens DLL-fil. 
 
Nästa steg är att fylla upp SimulinkModel-objektet med dess information. Detta sker 
med hjälp av modellens tillhörande XML-fil, informationen som laddas in är 
information om modellens signaler som signalnamn och signalnummer. 

 

Figur 17, Flödet då en modell laddas in i HiModels. 
 
I figuren 18 beskrivs de interna variabler och funktioner som finns i klassen samt dess 
relation till underklasserna som används för att definiera och hantera dess signaler. 
Signalernas _portNumber används för att indexera de olika signalerna. Genom 
indexeringen underlättas hanteringen av signalerna i wrappern. 
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Figur 18, Klassdiagram över SimulinkModel klassen. 
 
När ett objekt av typen SimulinkModel skapas körs dess initialize funktion. Denna 
funktion initialiserar modellen genom att förbereda den för simulering och allokerar 
minne för dess operationer. [18] Följt av detta körs även funktionen ReadXml som är en 
funktion definierad för att läsa av modellens tillhörande XML-fil, där dess signaler i 
form av signaltyp, namn och signalnummer finns definierade. Här läses varje element 
av och skapar ett InSignal alternativt OutSignal objekt beroende på typ av signal. Signal 
objektet placeras i SimulinkModel-objektets listor över respektive signaler för att enkelt 
kunna nås i framtiden.  
 
Körningen av modellerna utförs genom att en tråd för varje vald modell startas. I varje 
tråd körs modellens step() funktion i en loop med tillhörande sleep funktion för att hålla 
modellen synkroniserad med sin frekvens. Under modellens körning mäts även den tid 
det tar för varje step() funktion att köras. Dessa tider sparas ner i en lista som sedan 
används för att presentera modellens prestanda för användaren. Prestandan presenteras i 
form av att visa den högsta, lägsta och medeltiden det tar att köra step funktionen. Detta 
eftersom det var ett krav från uppdragsgivaren att ge användaren en möjlighet att se 
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prestandan från en modell så de kan göra ett aktivt val om det är värt att använda 
modellen eller inte. Det ger även användaren möjligheten att se vilken max frekvens 
modellen kan användas i och i vilka frekvenser modellen riskerar att hamna ur 
synkronisering. 

5.3 Integrering 

Under projektets gång uppdagades ett vägval mellan att skapa ett självständigt program 
som kommunicerar med HiMacs eller att direkt skapa en ny del till HiMacs som 
innehåller samma funktionalitet som det självständiga programmet. Eftersom HiMacs är 
ett stort och komplext program valdes HiModels att byggas som ett fristående program 
som kopplar upp sig mot HiCore via en WCF klient. En fördel med WCF är att det 
möjliggör skapandet av löst kopplade serviceorienterade applikationer istället för 
hårdkoda kopplingen. Med WCF kan data skickas som asynkrona meddelanden mellan 
två tjänsteslutpunkter, detta gör det möjligt för en klient i en applikation att 
kommunicera med en annan applikation så länge alla kontrakten är uppfyllda.[17]  
 
Det fanns även en möjlighet att integrera HiModels med HiCore genom att använda sig 
av delat minne.Fördelarna med delat minne var att modellerna skulle kunna prestera 
snabbare, nackdelarna var att det skulle krävas vidareutveckling i HiMacs. Att utveckla 
funktionalitet på ett redan komplext och stort system skulle kunna innebära oväntade 
buggar och störningar av det resterande systemet. Det fanns också en möjlighet till 
användning av sockets för att utföra kommunikationen mellan HiModels och HiMacs. 
Detta krävde även implementation på HiMacs sida. Det skulle också innebära en sämre 
responstid från de simulerade modellerna.  
 
Att använda sig av WCF förenklade också möjligheten till att utveckla HiModels som 
ett självständigt program. HiMacs hade redan en färdig HiCore klient med den 
funktionalitet som behövdes för att kunna skicka och ta emot information om kanalerna 
i HiCore till HiModels. Beslutet om att använda WCF för kommunikationen togs då det 
ansågs som mest lämpligt för projektet eftersom det har relativt bra responstid och 
skulle möjliggöra en smidig integration av HiModels till HiMacs. 
 
HiModels utvecklades därför som ett separat program som kommunicerar med HiMacs 
genom att ta in en HiCore WCF klient. HiModels tar in en klient, kopplar upp sig mot 
HiCore och skickar samt hämtar data till och från HiCore genom klienten. För att kunna 
koppla upp sig mot HiCore måste HiCore vara startat på användarens dator, om HiCore 
stängs ned eller inte var startat då HiModels försökte koppla upp sig görs ett nytt 
uppkopplingsförsök. 
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6 Resultat 

6.1 Översiktlig beskrivning av HiModels 

Under projektets gång har en programvara utvecklats som möjliggör användandet av 
Simulink-modeller i HiQs produktionstestsystem HiMacs. Denna programvara är 
utvecklat i C# och har fått namnet HiModels. I HiModels finns möjligheten att genom 
tillgång till genererad kod från Simulink i form av C++ kod kunna generera DLL-filer 
som är körbara i HiModels. Modeller i form av DLL-filer kan importeras in i HiModels 
där de kan kopplas samman med HiCores kanaler. Det är via dessa kanaler som 
modeller kan kopplas ihop med varandra och mot hårdvara. HiModels hanterar även 
körningen av dessa modeller. Frekvensen de ska köras i kan ställas in i HiModels och 
det presenteras även information för användaren i form av vilken tid det tar för 
modellen att köras. HiModels stödjer både diskreta modeller och continuous modeller. 
 
I bilagan Användarmanual finns exempel på hur programmet används samt översiktliga 
vyer över programmets användargränssnitt. 

6.2 HiModels koppling till HiCore 
En insignal från en modell fungerar genom att den hämtar värdet från den kanal 
signalen är sammankopplad med, medan en utsignal istället sätter värdet på kanalen den 
är sammankopplad med. En insignal kan vara kopplad till en kanal där fler insignaler 
eller en utsignal är kopplad eftersom insignalerna enbart kopierar värdet från kanalen, 
däremot får högst en utsignal vara kopplad till en och samma kanal eftersom kanalen 
endast kan få sitt värde från en källa, se figur 19. 
 

 

Figur 19, Översikt över hur Simulink-modeller och hårdvara kan kopplas ihop med 
HiCore.  
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I figur 19 beskrivs hur en Simulink-modell med tre inportar och två utportar via 
HiModels kopplar ihop sig med HiCore som i sin tur är kopplad till hårdvara. 
Modellens insignaler I1 och I2  tar sitt värde från HiCores kanal Ch4. Modellens 
insignal I3 får sitt värde från Ch5 som i sin tur får värdet från modellens utsignal O2, 
värdet från modellens utsignal blir alltså en insignal i modellen nästa gång modellens 
step-funktion körs. Utsignalen O1 sätter värdet på kanalen Ch2 som även är kopplat till 
hårdvarans inport In2.  

6.3 Test av Simulink-modell 

För att demonstrera att HiModels fungerar har följande test av en Simulink-modell 
tagits fram. För att kunna genomföra testet har en Simulink-modell blivit framtagen i 
MATLAB som fått namnet trippelModel på grund av sina tre inportar och tre utportar. 
Modellens grafiska utseende visas i figur 20. 

 

Figur 20, En grafisk översikt av Simulink-modellen trippelModel som består av tre 
inportar, ett konstant värde och tre utportar samt ett additionsblock och ett 
multiplikationsblock. 
 
I figur 20 visas en grafisk representation av trippelModel. Den här modellen består av 
tre insignaler, en konstant, två matematiska funktionsblock och tre utsignaler. I den här 
modellen kommer utsignalen Addition_output få sitt värde från additionen av 
Input1_signal och Input2_signal. Utsignalen input2_copyOutport kommer kopiera 
värdet från input2_signal och den sista utsignalen Multiple_Output kommer tilldelas 
produkten av Input3_signal och konstanten 5. För att demonstrera denna modell har sex 
kanaler skapats i HiCore, dessa heter In1, In2, In3 samt Out1, Out2 och Out3. Värdena 
på kanal In1, In2 och In3 har getts för att representera kanalernas namn, det vill säga, 
In1 har värdet 1. In2 har värdet 2 och In3 har värdet 3.  
 
För att kunna utföra testet skapas genererad kod av modellen i Simulink med hjälp av 
tillägget Embedded Coder[4]. Den genererade koden tas sedan in i HiModels för att 
skapa en körbar modell i form av en DLL-fil med tillhörande XML-fil över dess 
signaler. Den genererade koden tas in genom att specificera sökvägen till kodens .cpp fil 
och .h fil. Sökvägarna till datorns msbuild, lokala projekt GenerateDLL och till en target 
folder blir också specificerade. 
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I figur 21 visas aktuell vy över hur användargränssnittet ser ut när alla sökvägar blivit 
specificerade och modellen blivit given ett namn. 

 

Figur 21, översikt över användarens vy vid skapande av en körbar Simulink-modell. 
 
När alla sökvägar är korrekt specificerade och modellen är namngiven kan användaren 
klicka på knappen Generate, se figur 21. Vid klick på knappen Generate skapas en 
DLL-fil som möjliggör att modellen blir körbar i C# kod. När modellen är körbar kan 
den laddas in i sektionen Load model. Under sektionen Load model kan även kopplingar 
mellan HiCores kanaler och modellens signaler utföras. I figur 22 visas användarens vy 
över Load model i HiModels. 
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Figur 22, Vyn “Load model” i HiModels med kopplingar till modellen trippelModel. 
 
I figur 22 visas användarens vy av HiModels. Modellen trippelModel har laddats in i 
programmet och modellens signaler har kopplats till varsin HiCore kanal. I det här 
skedet har modellen inte börjat köras. Således är utsignalernas värden fortfarande sitt 
ursprungliga värde, i detta fallet 0. Genom att utföra en preliminär beräkning av 
modellens värden i insignalerna och de matematiska operationer som kommer utföras 
på signalerna kan slutsatser dras på vad utsignalernas värden bör bli vid körning av 
modellen, se Figur 20. Enligt beräkningar bör utsignalen Addition_output få värdet 3, 
utsignalen Input2_copyOutput får värdet 2 och utsignalen Multiply_Output få värdet 15. 
Modellen är inställd på 1 Hz vilket betyder att modellen kommer köras varje sekund, 
alltså kommer modellen läsa av och uppdatera HiCores kanaler en gång i sekunden. 

 

Figur 23, Vyn “Load model” i HiModels med kopplingar till modellen trippelModel 
under körning. 
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I figur 23 visas hur utsignalerna har tilldelats de värden som förväntats, detta betyder att 
den simulerade modellen fungerar som väntat och kommunikationen mellan HiCores 
kanaler och modellen likaså. När modellen körs öppnas ett till fönster som kallas för 
ModelPerformance. Här presenteras modellens prestanda över kortast, längsta och den 
medeltid det tar för modellen att köras. Genom att presentera den informationen för 
användaren kan användaren bland annat jämföra olika alternativ av modeller och ta 
beslut om vilken modell som är mest lämplig att använda. 

6.4 Test av sammankopplade Simulink-modeller 

För att demonstrera hur programmet fungerar när Simulink-modeller är 
sammankopplade med varandra har två olika modeller tagits fram. Grafiska 
representationer av dessa modeller visas i figur 25 och figur 24. Testet går ut på att 
koppla samman två Simulink-modeller genom kanaler i HiCore för att sedan köra 
modellerna och se hur kanalernas värden i HiCore påverkas. 

 

Figur 24, grafisk representation av en Simulink-modell 
 
Figur 24 visar en grafisk representation av en av de Simulink-modeller som ingår i det 
här testet. Denna modells funktion går ut på att ta värdet av en insignal, subtrahera 
insignalens värde med fem och leverera differensen till en utport.  

 

Figur 25, grafisk representation av en Simulink-modell 
 
I figur 25 visas en grafisk representation av en av de Simulink-modeller som ingår i det 
här testet. Denna modells funktion går ut på att ta värdet av en insignal, multiplicera 
insignalens värde med fem och leverera produkten till en utport. 
 
De båda Simulink-modellerna kopplas samman med varandra genom kanaler i HiCore. 
En visuell representation av sammankopplingen kan ses i figur 26. 
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Figur 26, visuell representation över modellernas sammankoppling med HiCores 
kanaler. 

Figur 26 beskriver hur modellen Input_time_5 är sammankopplad med HiCores kanaler 
In1 och Out1. Vi ser även hur modellen Input_subtract_5 är sammankopplad med 
HiCores signaler Out1 och Out2. Genom dessa kopplingar blir alltså utsignalen hos 
modellen Input_time_5 sammankopplad med inporten till modellen Input_subtract_5. 
 
För att testköra modellerna måste HiCores kanal In1 tilldelas ett värde. För att göra 
testet enkelt sätts värdet till 1. Detta medför att HiCores kanal Out1 ska få värdet 5 och 
HiCores kanal Out2 ska få värdet 0 när modellerna körs igång. 

 

Figur 27, HiModels vy över modellen input_time_5. 

34 (60) 



 

 

Figur 28, HiModels vy över modellen input_subtract_5. 

I figur 27 och figur 28 syns vyn över HiModels när modellerna körs och hur de påverkar 
värdet i HiCores kanaler. I figur 27 visas att HiCores kanal Out1 fått värdet 5. I figur 28 
visas sedan när värdet från HiCores kanal Out1 hämtas in till modellens Input1-signal. 
Vi ser sedan hur HiCores kanal Out2, som är kopplat till modellen input_subtract_5, får 
värdet 0. Således kan slutsatsen dras att kommunikationen mellan modellerna och 
HiCores kanaler fungerar som tänkt. Vi ser även att prestationen för de båda modellerna 
är väldigt jämna vilket de bör vara då de hanterar samma mängd signaler med liknande 
operationer. 

6.5 HiModels och HiMacs 
För att ge ett enkelt exempel på hur HiModels skulle kunna användas med HiMacs har 
en enkel miljö byggs upp i HiMacs med syfte att skapa grafer över hur värdet förändras 
hos utsignalerna för Simulink-modellen. Simulink-modellen som blivit utvald att 
användas är MATLABs egna demo-modell Bouncing ball model [19]. Syftet med denna 
modell är att simulera en boll som studsar. I figur 29 beskrivs den grafiska 
representationen av Bouncing ball model från Simulink. Denna modell skiljer sig från 
tidigare modeller som testats då de tidigare varit diskreta modeller medan detta är en 
continuous modell. För att kunna koppla samman modellen har viss modifikation gjorts. 
Modellen hade tidigare inga utsignaler, eftersom det var önskvärt att utsignalerna skulle 
ritas upp i en graf i HiMacs behövde det kopplas på utsignaler som representerar bollens 
position och hastighet. 
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Figur 29, en grafisk representation över Simulinks egna demo modell Bouncing ball 
model. 
 
För att kunna skapa en uppfattning om tid har även en annan modell tagits fram. Denna 
modell har fått namnet Tick och har som syfte att mäta antalet steg under körningen av 
modellen. Tick kommer att representera x-axeln i graferna för att tydligt kunna se vid 
vilken tidpunkt signalerna har sina värden. I figur 30 finns en grafisk representation 
över modellen. Modellen bygger endast på att addera en etta till sin insignal och 
leverera summan till sin utsignal.  

 

Figur 30, en grafisk representation över Simulink-modellen Tick. 
 
I HiCore skapas tre kanaler, kanalerna döps till Velocity, Position och Tick. Hur 
modellerna kopplas till signalerna finns grafiskt representerat i figur 31. 
 
I figur 31 syns att Tick är kopplat med både sin in och utsignal till signalen Tick. Detta 
skapar en loop som under hela modellens körning tickar uppåt. Detta kan då 
representera tidsförloppet under modellens körning. Signalen Velocity är kopplad med 
Bouncing ball modellens velocity_out och signalen Position är sammankopplad med 
samma modells position_out-signal. 
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Figur 31, en grafisk representation över Simulink-modellernas kopplingar till HiCores 
kanaler. 
 
Miljön som byggts upp i HiMacs består endast av två grafer, där en av grafernas y-axel 
representerar värdet hos kanalen Velocity och x-axeln värdet hos kanalen Tick. Den 
andra grafens y-axel representerar värdet hos kanalen Position och x-axeln likaså av 
värdet hos kanalen Tick. I figur 32 visas en skärmdump av miljön som byggts upp i 
HiMacs innan körning av de simulerade modellerna. 

 

 

Figur 32, skärmdump över miljön som byggts upp i HiMacs innan körning av de 
simulerade modellerna. 
 
För att kunna köra simuleringen lyfts modellen tick och modellen Bouncing ball model 
som fått namnet bounce4 in i HiModels där utsignalerna kopplas ihop med HiCores 
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kanaler.  Efter att alla kopplingar utförts kördes de båda modellerna igång. I figur 33 
och 34 finns det skärmdumpar av HiModels när de båda modellerna körts i ca 30 
sekunder. I figur 33 syns att de båda signalerna visar värdet 0. Detta eftersom bollen 
slutat studsa efter 33 sekunder. I figur 34 kan man se att Tick har värdet 33. Detta beror 
på att simuleringen har körts i 33 sekunder då frekvensen är inställd på 1. 
 

 

Figur 33, en skärmdump av HiModels efter körning av de simulerade modellerna med 
bounce4 som vald modell. 
 

 

Figur 34, en skärmdump av HiModels efter körning av de simulerade modellerna med 
tick som vald modell. 
 
I HiMacs syns nu se vad som ritats upp på dess grafer. I figuren 35 visas en skärmdump 
av HiMacs uppbyggda miljö efter körning av de simulerade modellerna. Vi kan se hur 
hastigheten förändrats under simuleringen genom att studera grafen som behandlar 
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relationen mellan värdet hos kanalen Velocity och värdet hos kanalen Tick. Notera att 
hastigheten beskrivs utifrån dess relation till en maxpunkt, detta medför att hastigheten 
kommer vara positiv när den rör sig mot maxpunkt och negativ när den rör sig från 
maxpunkten. Det är även möjligt att se hur positionen hos bollen förändrats under 
simuleringen genom att studera grafen som behandlar relationen mellan värdet hos 
kanalen Position och värdet hos kanalen Tick. Den senast nämnda grafen är lite mer lätt 
att tolka då det tydligt syns hur den simulerade bollen studsat med avtagande kraft. 
 

 

Figur 35, en skärmdump över HiMacs miljö efter körning av de simulerade modellerna. 
 
I programmet Simulink finns möjligheten att simulera modeller och läsa av signaler. 
Om samma modell används och signalerna läses av under körning i Simulink fås 
resultatet som visas i figur 36. Genom analys och jämförelse av graferna i figur 36 och 
figur 35 syns att resultaten i HiMacs och Simulink i stor sett är identiska och då kan 
slutsatsen dras att modellen fungerar som väntat genom användning med HiModels. 
Skillnaden mellan graferna är att i figur 36 börjar grafen över bollens position på 10 och 
i figur 35 börjar den på 0. Detta beror på att det ursprungliga värdet i kanalen Position 
var 0 när simuleringen startades. 
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Figur 36, grafer som representerar värden hos Bouncing ball model under körning i 
Simulink. 

6.6 Ladda in och spara ett projekt 
Vid användning av HiModels kan det komma att flertalet modeller används med många 
kopplingar till olika kanaler i HiCore. Detta kan vara konfigurationer som tar lång tid att 
skapa, det kan då vara önskvärt att spara ner konfigurationer över vilka modeller som 
används och deras kopplingar. Det har då skapats möjligheten att i HiModels spara 
projekt och ladda in sparade projekt. När man väljer att spara ett projekt så sparas all 
nödvändig information om modellerna och kopplingarna till HiCores kanaler ned till en 
XML-fil. När man väljer att ladda in ett projekt läses XML-filen in och alla objekt 
skapas och återfår sina värden.  
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7 Diskussion 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 

Projektets krav togs fram i början av projektet och har inte ändrats under projektets gång 
utan kvarstår sedan planeringsperioden. Alla kraven som sattes för projektet blev 
slutligen uppfyllda. Kravet om att HiModels skulle vara oberoende av 
MATLAB-licenser uppfylldes genom att bygga programmet baserat på genererad kod 
från Simulink istället för att använda sig av MATLAB-funktioner i Visual Studio.  
 
Kravet om att HiModels skulle stödja olika modeller, oavsett antalet in- och utportar 
uppfylldes genom att skapa ett cpp-projekt och lägga in specifik kod för modellen till 
cpp-projektet för att kunna generera en DLL-fil. DLL-filen uppfyllde då kravet som en 
wrapper för koden och kunde användas för att anropa C++ funktionerna i den 
genererade koden från Simulink-modellen på ett korrekt sätt.  
 
Att kunna köra modellerna och hantera in- och utsignalerna korrekt mot HiMacs löstes 
genom att ta in en WCF klient som kommunicerar med HiCore. Detta medförde även 
möjligheten att koppla samman Simulink-modellerna med varandra genom HiCores 
kanaler. Körningen av modellerna löstes genom att skapa en tråd för varje modell där 
modellens step() funktioner körs. Prestandan av modellen kunde då mätas genom att 
mäta tiden det tog för varje modell att utföra sin step() funktion och presentera det för 
användaren. 

7.2 Sociala och ekonomiska implikationer  

När detta projekt används i produktion kommer det kunna påverka ett företag genom att 
erbjuda företaget möjligheter att förbättra sin utvecklingsprocess när det kommer till 
utveckling av inbäddade system. Det kommer möjliggöra införandet av model-based 
development metodiken vilket innebär minskade utvecklingskostnader, bättre 
projektledning och minskade risker i utvecklingsprocessen. Det hjälper även 
slutprodukten att nå marknaden snabbare än om klassiska utvecklingsmetoder 
använts.[2] Införandet av model-based development kommer alltså att innebära att 
prototyper kommer kunna testas i befintliga system innan beställning på fysiskt 
exemplar utförs. Detta medför förhoppningsvis att färre felaktiga komponenter 
tillverkas vilket i sin tur kan leda till en snabbare, prisvärdare och mer miljövänlig 
utvecklingsprocess. [8] 
 
Det kommer möjliggöra testare att testa sina system till nya gränser utan att utsätta 
testaren eller systemet för risker. Detta kan i sin tur medföra mer pålitliga och säkrare 
system i många beteckningar. Till exempel kommer projektet kunna hjälpa HiQs kunder 
att testa sina produkter i säkra kontrollerade miljöer och i tidigare stadier upptäcka och 
åtgärda fel likt beskrivet i artikeln om undervattensglidaren [13].  
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7.3 Projektets utvecklingspotential 

Projektet har stor potential till vidareutveckling. Det finns diverse aspekter under 
projektets gång som inte blivit behandlade, så som olika konfigurationer i Simulink och 
olika typer av Simulink-modeller som ej behandlats på grund av brist i kunskap när det 
gäller just dessa typer av simulerade modeller. 
 
Användargränssnittet har även det stora förbättringsmöjligheter, idag är det väldigt 
spartansk design med endast det nödvändigaste. Det skulle kunna underlätta 
användandet genom att skapa olika vyer och implementera grafiska komponenter till 
Simulink-modellerna för att förtydliga kopplingar och information om modellen och 
kanaler för användaren. 
 
Det finns även förbättringsmöjligheter i form av loggning av systemet som skulle kunna 
komplettera HiMacs på ett bra vis vid felsökning för att ta reda på vad som gått snett 
eller varför systemet beter sig som det gör. Detta skulle kunna vara tidsloggar med 
information om vad som sker och hur signaler behandlats i en Simulink-modell. 
 
Ett problem med exempelvis software-in-the-loop tester är att runtime tiden är betydligt 
sämre än när det kommer till riktig hårdvara [9]. En utvecklingsmöjlighet i det här 
projektet skulle kunna vara att tillämpa alternativa lösningar när det gäller 
kommunikationen mellan simulerade modeller och HiMacs för att försöka förbättra 
runtime prestationen. Ett exempel på detta skulle kunna vara att använda sig av delat 
minne istället för att kommunicera via WCF. 
 
Det finns även utvecklingsmöjligheter vad det gäller att köra simulerade modeller ihop 
med hårdvara. Detta är något som vi inte haft möjlighet att testa under projektets gång. 
Det finns intressanta scenarier som vore väldigt aktuella och intressanta att testa när det 
kommer till synkronisering av hårdvaran och de simulerade modellerna. Exempelvis hur 
mycket det påverkar systemet om en simulerad modell läser av en kanals värde precis 
innan hårdvaran hinner ändra kanalens värde. Detta kommer medföra en extra lång 
väntetid för den simulerade modellen att behandla signalen vilket kan resultera i 
försämrad respons. Detta skulle kunna vara kritiskt vid simulering av exempelvis ett 
bromssystem. Det kan då behöva experimenteras och utvecklas någon slags event 
driven kommunikation till de simulerade modellerna för att minimera responstiden.  
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8 Reflektion kring eget lärande 

8.1 Kunskap och förståelse 

Under projektets gång har vi fördjupat våra kunskaper i ett antal ämnen. Vi har bland 
annat lärt oss mer om metodiken model-based development och olika tekniker inom 
ämnet. Vi har utvecklats som utvecklare genom att behöva arbeta med WCF och 
dynamic-linked librarys som vi tidigare inte stött på. Dynamic-linked libraries lägger 
grunden till vårt arbete och är en hörnsten till att vårt projekt fungerar. Vi har lärt oss att 
studera akademiska rapporter för att hitta inspiration och ta hjälp att lösa problem 
genom att studera tidigare metoder och lösningar till liknande problem. 
 
Under projektet har vi också varit tvungna att lära oss en del om MATLAB och 
Simulink. Detta är programvaror som vi inte har stött på under vår utbildning men som 
varit en central del i projektet. 
 
Vi har under projektet lärt oss hur man kan använda olika programmeringsspråk med 
varandra, även om detta inte är att rekommendera i många situationer så är det 
någonting man kan stöta på i framtiden och det är någonting vi hittat en metod till att 
lösa. Vi har även lärt oss hur man kan använda olika metoder för att förlänga en 
applikations funktionsområden på ett simpelt sätt. Exempelvis genom att skapa 
kommandon som applikationen skriver till en kommandotolk. 
 
Vi har även varit tvungna att sätta oss in i ett nytt system (HiMacs) för att kunna hitta 
lösningar till att integrera ett nytt stöd med ny funktionalitet som kompletterar det 
befintliga systemet. Genom projektet har vi också lärt oss att kommunicera med våra 
handledare och kollegor på plats för att förstå tydligare hur systemets delar hänger ihop 
och vad som är relevant för oss. Till detta hör också att vi utvecklat vår kunskap i att 
förmedla och diskutera tekniska problem genom de situationer som uppstått under 
projektet. 

8.2 Färdighet och förmåga 

Under projektets gång har vi lärt oss att planera och distribuera tiden på ett bra sätt. 
Under det tidigare stadiet av projektet behövde vi genom diverse uppgifter formulera 
innebörden av projektet samt vilka utmaningar vi kunde tänkas stå inför. Vi fick även 
skriva en rapport om just planeringen av projektet. Genom dessa övningar fick vi 
möjligheten att tänka igenom olika tillvägagångssätt och försöka sätta fingret på vilka 
utmaningar vi kunde tänkas ställas inför. Genom att planera inför projektet kunde vi 
distribuera tid och sätta upp delmål för att leda oss framåt. Delmålen har vi kontinuerligt 
jobbat med att bryta ner i mindre bitar för att enklare kunna prioritera och få en 
tydligare bild om vad som behövde utföras för att kunna nå delmålen. Planeringen som 
togs fram inför projektet har varit till stor hjälp då den hjälpt oss hålla koll på alla 
delmålen och vilka tidsramar vi bör hålla oss till. 
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8.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Under projektet har vi arbetat nära våra uppdragsgivare. Vi har arbetat på plats hos 
uppdragsgivaren i stort sett varje dag med hela arbetsdagar. Detta för att se till att 
projektet skulle nå så långt som möjligt med att uppfylla sina krav. Vi har ständigt haft 
kontakt med våra handledare om hur vi kan förbättra projektet och ställt frågor vid 
vägval och potentiella lösningar för att välja det som passar uppdragsgivaren bäst. 
 
Under projektet har vi utfört dokumentation av olika slag. Vi har haft en filosofi där vi 
vill att vem som helst skulle kunna ta över projektet och kunna vidareutveckla det. Detta 
har hjälpt oss att hålla bättre koll på våra egna framsteg och underlättat förmedlingen av 
framstegen till våra handledare. 
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Bilaga: A 

Användarmanual för HiModels 
 

 

Generera kod från Simulink 

Skapa körbar modell i HiModels 

Använda körbar modell i HiModels 

Ladda in projekt 

 

Generera kod från Simulink 
För att kunna generera kod som fungerar ihop med HiModels utan övriga konfigureringar 
med koden och slippa beroenden från MATLABs licenser vid användning av modellen i 
HiMacs krävs följande konfigurationer i Simulink. 

För att kunna generera koden behövs först och främst Embedded Coder installeras till 
MATLAB.  

1. System target file måste sättas till ert.tlc 
2. Language måste vara sätt till C++
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3. För att kunna få med alla beroende filer måste även “Package code and artifacts” vara 
markerad. 

 
 
 

4. För att koden ska kunna genereras måste även “Solver selection” vara satt till 
Fixed-step.
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5. HiModels stödjer modeller som innehåller både discrete state och continuous states. 
Kommer därför frågan vid generering av kod att modellen har block som innehåller 
continuous states. Det kan därför vara lämpligt att klicka i “support continuous time”.

 
 

6. Se till att “Default for underspecified data type” är satt till double.

 
 

7. Bygg modellen.  
8. I din mapp där Simulink-modeller som byggts hamnar, exempel 

“C:\Users\Documents\MATLAB\Examples\simulink_general\sldemo_bounceExampl
e” har det nu skapats en .zip fil med ditt angivna namn. Denna fil innehåller alla de 
bibliotek och filer som krävs för att modellen ska kunna användas i HiModels. 
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Skapa körbar modell i HiModels 
1. Starta HiModels 
2. Ange följande sökvägar, till Solution filen i ditt lokala GenerateDLL projekt som finns 

i samma mapp som HiModels. Sökfilen till MSBuild, finns i Visual studios mapp. En 
target mapp där modellernas DLL-filer kommer att skapas. Dessa DLL-filer är de som 
du kommer behöva för att köra modellen. 

 
3. Specificera sökvägarna till modellens .h och .cpp fil 

 
OBS: Om din modell har continuous states inom sig måste en sökväg specificeras i 
modellens .h fil. Detta kan även vara förekommande i andra mer avancerade modeller. 
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I modellens mapp finns ett antal filer under exempelvis 
“ModellNamn/R2018b/simulink/include”. Denna sökväg måste specificeras i .h filen. 
Exempel: I .h filen för modellen Bounce som innehåller block med continuous states 
finns följande kod. 

 
Dessa filer kan inte öppnas eftersom deras sökväg inte är specificerad. Detta löses 
genom att specificera sökvägen och spara filen. 

 
 

4. Skriv sedan in önskat namn på modellen. Detta kommer bli namnet på modellens 
mapp samt .dll filen. 
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Använda körbar modell i HiModels 
För att kunna använda en modell krävs först att det skapats en körbar version av modellen 
enligt förra kapitlet. 

1. Klicka in dig på fliken “Load Model” 

 
2. Se till att “Load Model” är i klickad 
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3. Klicka på knappen “Browse” och markera modellens .dll fil 

 
4. Klicka på knappen “Load Model” för att ladda in modellen 

OBS, för att kunna fortsätta med programmet måste HiCore vara startat och 
Informationsrutan visa att du är “Connected”. 
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5. Modellen återfinns nu under rutan “Models”. Klicka på modellen för att konfiguera 
dess in och utsignaler. Just denna modell har inga insignaler. 

 
6. Under rutan “Out signals” ser vi denna modells utsignaler med dess namn och aktuellt 

värde. Eftersom Connection delen nu visar “-” betyder det att den inte är inkopplad till 
någon kanal. 
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7. Koppla ihop modellens utsignaler till kanaler genom att markera vilken signal du vill 
koppla och klicka på knappen “Connect to channel” under aktuell ruta.  

 
8. Ett nytt fönster öppnas där alla tillgängliga HiCores kanaler öppnas. 

Välj vilken kanal du vill koppla och tryck select. 
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9. Notera att kanalen “Out1” visas vid aktuell signals Connection. 

 
10. Modellens frekvens kan sättas genom att ändra värdet i textrutan “Update rate(Hz)” 
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11. Modellen är efter konfigurering redo att köras. 
Kör igång modellen genom att klicka “Run model” 

 
 

12. Vid användning av många modeller som är kopplade till olika kanaler kan det vara 
önskvärt att spara ner konfigurationen. Detta gör du genom att ange ett projektnamn 
och klicka “Save Project”. 
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Ladda in projekt 
1. Klicka i fliken “Load Model”. 

 
 

2. Se till att “Load Project” är i klickad. 
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3. Klicka på knappen “Browse” och markera sedan sökvägen till projektet du vill ladda 
in. 

 
 

4. Klicka “Load” för att ladda in valt projekt. 
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5. Projektet med aktuella modeller och kopplingar har nu laddats in och är redo att 
användas. 
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