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Распрацоўка праграмнага забеспячэння для мадэлявання
дысперсных матэрыялаў 

Дзiвiнец А.А., Дзерачэннiк С.С., Разумейчык В.С.

Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт 

A software system is presented, targeted at creating the disperse material  models
based on specific  granulometric composition,  as  far at  primary analysis of  those
models.  Project  is  built  on  Mono  platform  under  the  GPL license.  The  main
application area of the project is building industry. 

Дысперсны матэрыял – прыватны выпадак гетэрагеннай сістэмы –  раз-
глядаецца  намі  як  аб'ект  з  часціц  двух  або  больш  розных  тыпаў,  якія
запаўняюць агульную сераду. Адна з фаз, якія складаюць такі аб'ект, утварае
бесперапынную  дысперсійную  сераду,  у  аб'ёме  якой  размеркавана
дысперсная  фаза  (або  некалькі  такіх  фаз)  у  выглядзе  дробных крышталяў,
цвёрдых часціц або бурбалак. Тыповым прыкладам з'яўляецца кампазіцыйны
матэрыял  -  штучны  канструкцыйны  матэрыял,  вонкава  маналітны,  але
неаднародны па структуры [1].

Часцей  за  ўсё  спосабы  даследавання дысперсных  матэрыялаў  грун-
туюцца  ў  асноўным  на  эмпірычных  даных  і  не  даюць  магчымасці
прааналізаваць  уплыў  параметраў  структуры  на  агульныя  ўласцівасці
матэрыялу. Аднак у многіх выпадках мадэляванне структуры кампазіцыйнага
матэрыялу  больш  мэтазгодна,  чым  падбор  аптымальнага  складу  шляхам
эксперыментальнага  змешвання кампанентаў,  паколькі  эканоміць  грашовыя
сродкі і час на стварэнне вопытных узораў з сумніўнымі ўласцівасцямі,  якiя
адсякаюцца яшчэ на стадыі пабудовы мадэлі.

Рынак праграмнага забеспячэння для пабудовы і аналізу геаметрычных
дысперсных мадэляў  ўяўляе  сабой  практычна  абсалютны вакуум.  У ходзе
пошуку  нам  не  ўдалося  знайсці  ніякай  спецыялізаванай  сістэмы,  якая
прызначана для  гэтых мэтаў;  магчымасці  універсальных пакетаў-монстраў,
якія  прадстаўляюць  напрацоўкі  на  ўсе  выпадкі  жыцця,  таксама  нельга
назваць  арыентаванымі  на  гэту  канкрэтную  задачу.  У  выніку  падобныя
задачы часта даводзіцца вырашаць на універсальных мовах праграмавання.
Гэтая  прычына  і  паслужыла  заахвочвальным  матывам  для  распрацоўкі
дадзенага праекта. Праект распаўсюджваецца пад ліцэнзіяй GPL. 

Код даступны па https://github.com/alexcapricorn/granulometricanalyzer.
Праект складаецца з  двух праграмных модуляў:  першы для генерацыі

структуры гетэрагеннай сістэмы на аснове стахастычных метадаў (графічны
інтэрфейс  прадстаўлены  на  малюнку  1),  другі  -  вызначэнне  інтэгральных
характарыстык  мадэльнага  аб'ёму  (малюнак  2).  Сувязь  паміж  модулямі
ажыццяўляецца праз файлы.

На  першым  этапе  на  аснове  зыходных даных  адбываецца  запаўненне

https://github.com/alexcapricorn/granulometricanalyzer
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мадэляванага  аб'ёму  сферычнымі  часціцамі  з  дапамогай  безрашоткавай
мадэлі выпадковага размяшчэння часціц без перакрыцця [2].  На цяперашні
момант  зыходнымі  данымі  для  мадэлі  матэрыялу  з'яўляюцца:
грануламетрычны  склад  запаўняльніка,  аб'ём  мадэльнага  куба,  працэнт
запаўнення мадэльнага куба сферычнымі часціцамі.

У ходзе другога этапа вызначаюцца характарыстыкі матэрыялу [3]. Для
другога  этапу  мадэлявання  быў  распрацаваны алгарытм,  які  заснаваны  на
ідэях алгарытму Хошена-Копэльмана [4].

Асноўную  частку  падсістэмы  мадэлявання  займае  заданне  зыходнага
грануламетрычнага складу. Даныя прадстаўляюцца ў таблічным выглядзе. У
слупках  «Радыус»  паказваецца  памер  неабходных  часціц,  а  ў  слупках
«Працэнт»  запісваецца  стаўленне  гэтых  часціц  у  мадэляваным  аб'ёме  ў
дыяпазоне  ад  0  да  100.  Акрамя  грануламетрычнага  складу,  ўваходнымі
данымі для модуля з'яўляюцца:
• параметр «Працэнт запаўнення мадэльнага аб'ёму», які паказвае, як

шмат месца ў мадэляваных кубе павінны займаць сферычныя часціцы;
• заданне  выхаднога  файла,  у  якім  будзе  ўтрымлівацца  параметры

размеркавання часціц ў прасторы;
• заданне файла падзей, які захоўвае інфармацыю аб створаным файле

і  дазваляе  ацаніць,  ці  ўсё  пачатковыя  ўмовы  былі  выкананы  ў  ходзе
стварэння імітацыйнай мадэлі.

Малюнак 1 – Графічны інтэрфейс першага модуля

У выпадку паспяховага выканання будуць створаны два файла: выхадны
файл і файл падзей. Выхадны файл захоўвае інфармацыю аб усіх часціцах у
мадэляваным кубе, а менавіта каардынаты кожнай сферы (x, y, z), а таксама яе
радыус. Акрамя гэтага, паказваецца іх агульная колькасць.

Файл падзей захоўвае дадатковую інфармацыю аб выкананым мадэля-
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ванні: якія часціцы і ў якіх працэнтных суадносінах размяшчаюцца ў струк-
туры. Таксама прысутнічае інфармацыя аб агульным працэнце запаўнення.
Калі  які-небудзь  з  гэтых  параметраў  не  адпавядае  пачатковым  значэнняў,
безрашоткавая  мадэль  выпадковага  размяшчэння  часціц  без  перакрыцця
выканана  з  памылкамі.  У  гэтым  выпадку  неабходна  запусціць  праграмны
модуль на выкананне яшчэ раз.

Падсістэма аналізу, таксама, як і падсістэма мадэлявання, складаецца з
некалькіх функцыянальных частак. Ўваходнымі данымі з'яўляюцца выхадны
файл,  атрыманы  на  папярэднім  этапе,  і  дадатковыя  параметры,  якія
ўплываюць на якасць матэрыялу. На цяперашні момант у якасці дадатковых
параметраў  падтрымліваецца  таўшчыня  транзітнай  зоны,  мінімальная
адлегласць,  пры  якім  часціцы  з'яўляюцца  сувязнымі.  Выхаднымі  данымі
будуць:  файл  з  размеркаваннем  часціц  па  кластарам  і  інфармацыйнае
апісанне.

 Малюнак 2 – Графічны інтэрфейс другога модуля
Пасля завяршэння ў інфармацыйным полі можна азнаёміцца з асноўнымі

этапамі  аналізу  матэрыялу.  Гэтак  жа  тут  паведамляецца  аб  такіх
характарыстыках, як агульны аб'ём запаўняльніка, агульная удзельная плошча
паверхні,  агульная  колькасць  кластараў,  сярэдняя  складнасць,
наяўнасць\адсутнасць перкаляцыйнага кластара ў сістэме і інш.

Акрамя  тэкставага  аналізу  сістэмы,  праграмны  модуль  вырабляе
візуалізацыю  папярэчнага  сячэння  даследуемага  куба  у  градацыях  шэрага
(чым  бліжэй  цэнтр  сферы  да  зрэзу,  тым  бліжэй  да  чорнага  выканана
адлюстраванне сячэння і наадварот).

Чаканая вобласць прымянення праекта звязана перш за ўсё з будаўнічай
галіной.  Напрыклад,  такая  распрацоўка  можа  быць  выкарыстана  пры
прагназаванні трываласці і даўгавечнасці бетону, а таксама для аптымізацыі
склада бетоннай сумесі.
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Реалізація багатопоточного сервера за допомогою вільного
програмного забезпечення

Буй Д.Б., Єршов В.В.

КДПУ імені Володимира Винниченка, ershowvlad@gmail.com

In this article we consider the implementation with open-source tool Eclipse of the
multi-threaded server in the framework of multicomponent client-server complex to
provide  voting  automation  of  Academic  commissions,  using   commonly-used
mobile devices. The advantages of implementation are the resources economy, time
for voting procedure reduction, human factor minimization and cost-effectiveness.

У наш час актуальним є процес автоматизації та комп’ютеризації систем,
які  використовуються  в  побуті,  виробництві,  навчанні.  Так,  зокрема,  у
навчальній  сфері  мають  місце  заходи  з  інтерактивним  залученням  певної
кількості  осіб-учасників  (членів).  Одним  із  типів  структур,  в  якій
відбуваються подібні заходи, є Вчені ради навчально-освітніх установ. 

Вчена рада -- постійно діючий виборний представницький орган вищого
закладу  освіти  (ВЗО),  науково-дослідницької  організації  або  об'єднання
вчених,  що  займається  вирішенням  стратегічних  питань  розвитку  ВЗО,
організації,  території,  на якій він  представлений.  Формування Вченої  ради
для державних вищих закладів освіти є обов'язковим. До складу Вченої ради
входять ректор, який є її головою, проректори, президент (якщо така посада
передбачена статутом), а також за рішенням ради -- декани факультетів. Інші
члени  ради  обираються  таємним  голосуванням  на  загальних  зборах
(конференції),  яке  також визначає  і  загальну кількість  членів  ради.  Норми
представництва у Вченій раді від структурних підрозділів та учнів (студентів
та  аспірантів)  визначаються  Вченою  радою.  Звичайно  загальні  збори
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