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Петренко А.I.
ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, Київ, Україна

Грiд-системи з розробки та оптимiзацiї iнженерних рiшень
Грiд забезпечує платформу, за допомогою якої користувачi отримують доступ до
об’єднаних обчислювальних, ресурсiв зберiгання даних i мережевих ресурсiв, для того
щоб вони могли виконувати свої прикладнi програми для обробки розподiлених даних.
Це забезпечує функцiональне середовище, що надає користувачам можливiсть проаналiзувати данi, спiльно використовувати результати з спiвробiтниками i використовувати iнформацiю про стан даних через встановленi кордони i географiчнi межi. Сфера
застосування грiд-технологiй не обмежується лише вирiшенням складних наукових i
iнженерних задач. Iз розвитком Грiд проникає в промисловiсть i бiзнес, претендуючи
на роль унiверсальної iнфраструктури для обробки даних, у якiй функцiонує безлiч
служб-сервiсiв (Grid Services), що не лише дозволяють вирiшувати конкретнi прикладнi
задачi, а й пропонують послуги з пошуку необхiдних ресурсiв, збору iнформацiї про
стан ресурсiв, зберiгання i доставки даних. Область застосування Грiд зараз охоплює
ядерну фiзику, захист навколишнього середовища, прогноз погоди i моделювання клiматичних змiн, бiологiчне моделювання, фармацевтику. До грiд-застосувань, призначених
для iнженерного проектування, слiд вiднести:
• MATLAB – обчислювальне середовище для числових розрахункiв i вiзуалiзацiї,
яке об’єднує числовий аналiз, обробку сигналiв i комп’ютерну графiку.
• ROOT – обчислювальне середовище для числових розрахункiв i вiзуалiзацiї, за
функцiями подiбне MATLAB.
• GEODISE – iнтеграцiйна структура для виконання обчислень i задач оптимiзацiї
(Grid Enabled Optimization and Design Search for Engineering), яка розширює можливостi програмних оточень, що використовуються для вирiшення iнженерних та
наукових задач.
• GridModelica – програма для параметричної оптимiзацiї моделей складних об’єктiв.
• CAD-Grid – програмний комплекс управлiння робочими мiсцями i комп’ютерними
ресурсами. при проектуваннi базових станцiй та комунiкацiйних систем мобiльних
мереж.
• NASA IPG – програмний комплекс, що пiдтримує “високоефективнi” сервiси управлiння обчисленнями i даними, якi на вимогу розмiщуються i складаються з
ресурсiв багатьох центрiв.
• ANSYS – iнженерний пакет, який реалiзує метод кiнцевого елемента для вирiшення
завдань з моделями у виглядi диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними.
• Mathematica – базовий iнструментарiй для наукових дослiджень i iнженерного
аналiзу i моделювання, для технiчної освiти у вузi з сайтом вiльного доступу
www.wolframalpha.com.
• DAME – розподiлене середовище для дiагностики лiтальних аппаратiв (Distributed
Aircraft Maintenance Environment).
• NetALLTED – мережна вiтчизняна програма проектування технiчних систем (ALL
Technology Designer ), складовими яких можуть бути електроннi блоки, механiчнi,
гiдравлiчнi, пневматичнi, електромагнiтнi пiдсистеми.
• Lira – мережна вiтчизняна програма проектування будiвельних конструкцiй, заснована на методi кiнцевого елемента.
• Inpartool – вiтчизняний iнструментарiй для наукових дослiджень i iнженерного
аналiзу з бiблiотекою iнтелектуальних програм INPARLIB, створеної IК НАНУ
для дослiдження i вирiшення базових задач обчислювальної математики i впровадженої в ПЗ кластера Iнпарком та iншi.
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дiляється порiвнянню пакетiв ROOT та Matlab, можливостi яких майже iдентичнi. В
НТУУ “КПI” Matlab вже встановлено, для його використання потрiбне додаткове придбання бiблiотек, якi мають високу вартiсть, а ROOT безкоштовний, до того ж має
можливiсть додатково iнтегрувати зовнiшнi бiблiотеки, серед яких FFTW (набiр модулiв на мовах С та Фортран для обчислення швидкого перетворення Фурьє); PetSc
(потужний засiб для чисельного розв’язання диференцiальних рiвнянь в часткових похiдних (ДРЧП); MKL (набiр функцiй лiнiйної алгебри, швидкого перетворення Фур’є i
векторної математики для розробки наукового та iнженерного забезпечення); SPRNG
(впровадження в масштабованих паралельних пакетах генерацiї псевдо випадкових чисел).
ROOT добре узгоджується з промiжним програмним забезпеченням glite, тому дуже
легко iнтегрується у вiтчизнянi грiд-проекти i в європейську iнфраструктуру Грiд.
Можливостi
Математичний i
статистичний
аналiзи

ROOT
1.
Пiдтримка
рiзноманiтних
математичних та статистичних
функцiй
2. Оптимiзацiя, що забезпечується пакетами Minuit2 та
Fumili2
Вiзуалiзацiя
Система забезпечена бiблiотекою
OpenGl
Моделювання
Iнструментом для моделювання
в ROOT являється пакет Rooﬁt
Середовище
C++ (завдяки вбудованому iнрозробки
терпретатору CINT)
Розповсюдження Безкоштовний пакет
Платформи
Linux, Solaris, Windows та iн.

Matlab
1.
Пiдтримка
рiзноманiтних
математичних та статистичних
функцiй
2. Оптимiзацiя та згладжування,
апроксимацiя кривих
Дво- та тривимiрнi графiки з багатьма можливостями
Пакети Signal Processing Tools,
Control Toolbox та Simulink
Скриптова мова Matlab
Достатньо високо-вартiсний
Linux, Solaris, Windows, Mac OS
та iн.

Представлена також вiтчизняна система NetALLTED, яка призначена для автоматизованого проектування динамiчних нелiнiйних систем, побудованих з електронних
приладiв керування, вимiрювання та перетворення (аналогових та цифрових); електрогiдравлiчних пiдсилювачiв; електричних, гiдравлiчних, пневматичних або електромагнiтних виконуючих двигунiв, механiчних передач та iнших елементiв. Вiдмiнною особливiстю системи є широкий спектр проектних операцiй, гарантуючих виконання всього
циклу проектування, включаючи пошук оптимального варiанту та призначення оптимальних допускiв у складi однiєї САПР (http://allted.kpi.ua).
В українському Грiд для iнженерного проектування можуть вже зараз бути використаннi: система ROOT i NetALLTED через НТУУ “КПI”, система Inpartool через IК
НАНУ i ВУМ, система Lira через КМА та система Мathematica через IТФ НАНУ.
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