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CAELinux 2011 - дистрибутив, що побудований на основі Ubuntu 10.04 і вирізняється 
розширеною підбіркою відсутніх у стандартних репозиторіях спеціалізованих застосувань, 
націлених на автоматизацію виконання інженерних завдань, математичне моделювання і  
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1. Коротка характеристика CAELinux 2011
 

CAELinux 2011 - дистрибутив, що побудований на основі Ubuntu 10.04 і вирізняється 
розширеною підбіркою відсутніх в стандартних репозиторіях спеціалізованих застосувань, 
націлених  на  автоматизацію  виконання  інженерних  завдань,  математичне  моделювання  і 
наукову діяльність.

Рис. 1. Стільниця  CAELinux 2011

Склад дистрибутиву:
• Пакет  для  моделювання  і  аналізу  протікання  термодинамічних  процесів 

SALOME_MECA 2011.2;
• Пакети  із  обчислювальної гідродинаміки OpenFOAM  2.0.1, Gerris  і Code-

Saturne 2.0.2;
• Системи 2D і 3D проектування (САПР)  до і після обробки даних:  Paraview, 

OPENDX,  EnGrid 1.2,  Elmer GUI,  Netgen,  Tetgen,  GMSH v2.5,  Salome v.6.3, 
Freecad 0.12, Qcad;

• Системи  симуляції  фізичних  процесів: Elmer  v6.2, Calculix  v2.1,  Impact, 
MBDyn, DYNELA, FeniCS;

• Пакети для наукових розрахунків: OpenModelica, GNU Octave 
     (+ QtOctave GUI ), R & RKWard, Scilab, wxMaxima, SciPy, LaTeX;

Ця версія доступна лише як образ ISO LiveDVD для AMD/Intel 64-бітних процесорів, 
яка  може  бути  записана  на  DVD або  встановлена  на  USB-диск  для  "мобільного" 
використання  і  тестування,  а  потім  встановлена  на  жорсткому  диску  для  кращої 
продуктивності.  Назва CAELinux походить  від  скорочення Computer Aided Engineering 
(приблизний переклад: інженерна розробка за допомогою комп'ютера).

Функції CAELinux 2011:
• LiveDVD дистрибутив, заснований на Ubuntu 10.04.3 LTS 64-бітний з ядром 

2.6.32-34;
• Працює безпосередньо з DVD або з  USB-диском  без встановлення;
• Швидке встановлення на жорсткий диск;
•  CAE використовується для наукових обчислень і математичного моделювання 



з  акцентом  на  метод  скінченних  елементів моделювання  та  обчислювальну 
гідродинаміку;

• Пропонує комплексне рішення для CFD з  OpenFOAM 2.0.1, Gerris і code-Saturn 
2.0.2 oрганізаторів;

• Складається  з  інших програмних засобів для  моделювання  Multiphysics 
моделювання: Elmer v6.2, v2.3 Calculix, MBDyn, Dynela, Fenics.

Amazon Elastic Cloud Computing є однією з найбільших віртуальних машин. Головна 
перевага EC2 для наукових обчислень це те, що вона дає змогу здійснювати  складні завдання 
на сервері, які мають до 64 Гб оперативної пам'яті і 8 ядер. По-перше, це забезпечує велику 
гнучкість.  CAELinux 2010 був адаптований для роботи на  Amazon EC2, так що будь-хто 
може  запустити  дистрибутив  на   EC2  сервері  з  CFD,  якщо   програмне  забезпечення 
попередньо встановлено і готове для запуску завдань моделювання. Ще одна велика перевага 
CAELinux в  Amazon Elastic Cloud Computing  є те, що ви не платите  за дорогі ліцензії 
програмного забезпечення для моделювання, а тільки - ціну за використання обладнання. Так 
що ви можете запустити, наприклад, дуже великі CFD-програми, які  охоплюють приклади 4 
вузлів з 8 ядрами кожен, не сплачуючи відсотки за ліцензії!

Щоб отримати доступ до запущеного екземпляру на EC2, ви можете використовувати 
або традиційний SSH термінал або SFTP для передачі файлів з вашого робочого місця. Але 
ви також можете запустити CAELinux в  Amazon Elastic Cloud Computing, як віртуальний 
робочий стіл завдяки  встановленому NX Server  Desktop  пульту дистанційного  керування. 
Використання  вільного  NoMachine  NX  клієнта  на  робочій  станції дає  змогу  запустити 
повнофункціональну робочу станцію Linux CAE  через основні зв'язки  з інтернетом.
 Абсолютно  новий  CAELinux  EC2   існує  тільки  в  бета  версії і  призначений для 
тестування. Мета цього випуску – дати змогу протестувати сервіс  і  здійснити зауваження 
щодо встановленого продукту.

2.Складові частини CAELinux 2011:
FreeMat

Рис. 2. Вікна FreeMat

FreeMat - це безкоштовне середовище для швидких інженерних, наукових розрахунків 
та обробки даних. У порівнянні з Matlab, воно є продуктом  з відкритим початковим кодом, 



поширюваним за  ліцензією GPL. FreeMat  використовує  інструментарій  Qt,  що забезпечує 
кросплатформність  цього  продукту. Також  в  середовищі  є  зручна  система  допомоги  і 
документації.  Надзвичайно  розширене,  завдяки  підтримці  модулів,  написаних  мовою 
системи. FreeMat забезпечує приблизно 95% функціональності середовища Matlab. Недолік - 
відсутність підтримки створення графічних інтерфейсів в стилі Matlab.  Меню просте,  але 
практичне. FreeMat пропонує функціональне робоче середовище. Програма також оснащена 
перевіркою даних, додатків, надійна і легка. 

Особливості FreeMat :
• FreeMat підтримує переважну більшість функцій MATLAB, у тому числі:

o N-вимірні  масиви (N обмежено до 6);
o Підтримка 8,16, 32 і 64-бітних цілих типів (зі знаком і без), 32 і 64 бітних з 

плаваючою комою і 64, 128 бітних складних типів;
o Вбудовані арифметичні операції всіх підтримуваних типів даних;
o Знаходження розв’язків систем лінійних рівнянь за допомогою розділених 

операторів;
o Власні значення і сингулярне розкладання значення;
o Повна підтримка структури управління; 
o 2D графіка і виведення зображення;
o Гетерогенні типи масивів (так звані "осередки масивів");
o Повна підтримка динамічних масивів структури;
o Довільний розмір БПФ; 
o Pass за посиланням (функція IDL);
o Ключове слово  (функція IDL);
o Вимагає кодування інтерфейсу до зовнішніх C / C + + / Fortran коду;
o Вбудована підтримка для Windows;
o Підтримка розріджених матриць;
o Показники на функції (EVAL і feval);
o Класи, перевантаження операторів;
o Побудова 3D і візуалізація через OpenGL;
o Паралельна обробка з MPI; 
o Ручна графіка;

• Працює з Matlab (більше 366 тестів сумісності );
• Динамічне компонування з BLAS;
• Векторизація fprintf, Sprintf, fscanf, Sscanf функцій;
• Профілювалювання;
• Можливість обробляти величезні масиви (більше 2 Гб), які зібрані під 64-бітні ОС.

Рис. 3. Тривимірна графіка в FreeMat



Octave

Octave -  це програма командного рядка для виконання чисельних  обчислень з дуже 
високою  сумісністю  з  Matlab. У порівнянні з FreeMat  або Scilab  програма має бідніший 
інтерфейс (не IDE). Ще одним недоліком є те, що Octave оптимізована для процесорів Intel і 
може  мати проблеми  у разі  використання процесорів AMD. Octave має  зручний інтерфейс 
командного рядка (CLI) для чисельного розв’язання як лінійних і нелінійних задач, так і для 
виконання інших чисельних експериментів з використанням мови, яка є найбільш сумісна 
з MATLAB . 

Особливості:
• Написана на C + + із використанням стандартної бібліотеки шаблонів (STL);
• Використовує  скриптову мову Octave;

• Є розширюваною з використанням динамічно завантажуваних модулів;
• Містить в собі обмежений обсяг підтримки для організації даних в структурах;

• Працює з GNUPLOT і Grace  для створення діаграм, а також   їхнього  збереження та 
виведення;

• Матриці використовуються як основні типи даних;
• Вбудована підтримка для комплексних чисел;
• Потужні вбудовані математичні функції і великі бібліотеки функцій;
• Розширення у вигляді певних користувачем функцій;
• Можна посилатися на елементи без  створення нової змінної.

Рис. 4. Графічний інтерфейс  QtOctave
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Scilab

Scilab є  ще  одним  дуже  корисним  для  чисельних обчислень  пакетом, який  також 
надається безкоштовно. Основна відмінність між Scilab та FreeMat і Octave полягає в тому, 
що Scilab використовує власну  мову програмування високого рівня, дещо схожу на C. Проте, 
він  підтримує  Matlab-Scilab перетворення  з  високим  рівнем  сумісності. Scilab містить в 
собі  симулятор Scicos,  який  дуже  схожий  на  Matlab  Simulink і  National  Instruments 
LabVIEW. Scicos підтримує графічне моделювання динамічних систем з акцентом на потік, а 
не код. Симулятор  має багате меню з високим рівнем налаштувань та швидким доступом до 
інструментів, у тому числі   і  до  редактора  Scicos. Редактор досить потужний і  багатий у 
налаштуваннях. У  певному  сенсі  він  перевершує  редактор  Matlab. Це  дає  змогу 
користувачеві  будувати  дерева  залежностей,  задавати  час  виконання  функцій,  а  також 
налаштовувати макет. Кількість наявних інструментів дає змогу користувачеві повною мірою 
скористатися  ними для  його роботи, в тому числі копіювання графіків у буфер обміну або 
друку на Postscript.

Особливості:
• 2D і 3D графіка, анімація;
• Лінійна алгебра (sparse matrices);
• Поліномні і раціональні функції;
• Інтерполяція, апроксимація;
• Симуляція: розвязання диференційних рівнянь;
• Scicos: гібрид системи моделювання динамічних систем і симуляції;
• Диференціальні і недиференціальні оптимізації;
• Обробка сигналів;
• Паралельна робота;
• Статистика;
• Работа з комп’ютерною алгеброю;
• Інтерфейс до Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW.

Рис. 5. Тривимірна графіка в Scilab
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LabPlot

LabPlot — вільне програмне забезпечення для аналізу і візуалізації наукових даних. За 
функціональностю LabPlot подібний до  пакету програм Origin і може працювати з файлами 
даних  Origin.  LabPlot використовує  бібліотеку Qt для  реалізації  інтерфейсу  користувача. 
Програма  підтримує  технологію drag and drop додатків  KDE.   Є  підтримка  скриптів Qt 
Script for Applications (QSA).  Підтримуються бібліотеки:

GSL для аналізу даних;
Qwt3d   для побудови 3D-графіків з використанням OpenGL;
FFTW  для швидкого перетворення Фур’є.
Також підтримується експорт  у 80 різних форматів зображень включно з postscript. 

Іншими  особливостями є підтримка   LaTeX   і Rich Text,  багатошарових графіків на одному 
аркуш,   гістограми, інтерполяція,  згладжування  даних,  нелінійна  апроксимація  кривих 
регресії  . Графічні  зображення,  отримані за  допомогою  LabPlot,   якісні і   можуть 
використовуватися для публікації в науковій літературі. 

Рис. 6.  

Grace

Grace -  одна із складових CAELinux, яка призначена для аналізу даних та побудови 
графіків.

Особливості:
• WYSIWYG-дизайн;
• Зручний графічний користувацький інтерфейс;
• Висока якість публікації;
• Експорт векторної графіки (Е) PS, PDF, MIF, SVG;
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• Підтримка кросплатформних PNG, PNM, і JPEG-форматів;
• Апаратно-незалежний шрифт Type1 rastering, у тому числі згладжування;
• Необмежене число графіків, необмежена кількість кривих на графіку;
• До 256 відтінків кольору, 32 заливки, 10 вбудованих маркерів символів;
• Лінійні та нелінійні методи згладжування функцій;
• Розрахунок і відображення коефіцієнтів;
• Як завгодно складні  функції користувача, в тому числі динамічно завантажувані C 

/ Fortran / ... модулі;
• ШПФ;
• Інтегрування і диференціювання;
• Гістограми, сплайни, інтерполяція та згладжування;
• Згортки, кореляції і коваріації, сортування;
• Необмежений розмір даних;
• Читання текстових файлів введення даних;
• Вбудована мова програмування;
• Математичні функції; 
• Змінні, включно з масивами.

Рис. 7.  



OMEdit 

OMEdit є редактором  OpenModelica із відкритим  вихідним  кодом,  зручним 
графічним користувацьким інтерфейсом,  який надає користувачам  можливості створення 
моделі, редагування зв'язків, моделювання  та вивід на друк результатів. Моделі можуть бути 
як текстові,  так і графічні.OMEdit  з’єднується з ОМС через інтерактивний інтерфейс API, 
через запити інформації про модель і тоді створює модель-схему на основі Modelica   версії 
3.2.

OPENMODELICA  є  середовищем з відкритим  вихідним  кодом  для  Modelica-
орієнтованого моделювання в промислових і наукових обчисленнях. 
OMEdit забезпечує:

• Список змінних параметрів;
• Текстове вікно, яке містить список  змінних;
• Графічне вікно, що показує результати в інтерактивному режимі;
• Побудова графіків кривих, як зміна кольору, що показують точки замість ліній;
• Зручне середовище для запуску, паузи та зупинення роботи моделювання.

Рис. 8.  

QtiPlot

QtiPlot — вільне програмне забезпечення   для аналізу і візуалізації наукових даних. 
QtiPlot за функціональностю схожа на Origin і SigmaPlot і використовується для їх заміни в 
інститутах. QtiPlot може використовуватися для створення 2D і 3D графіків і містить велику 
кількість  функцій  для  аналізу  даних.  У  разі побудови 3D-графіків рендеринг може 
проводитися з використанням OpenGL за допомогою бібліотеки Qwt3D.

Особливості:
• Крос-платформність: працює на MS Windows, Mac OS X і Linux/Unix-системах;
• підтримка сценаріїв мовою Python;
• OpenGL на основі 3D;
• Зручний експорт в різні  формати зображень (EMF, EPS, PS, PDF, SVG, BMP, JPG, 

PNG, TIFF тощо);
• Проста інтеграція з системою  LaTeX.

http://soft.proindependent.com/latex.html
http://soft.proindependent.com/latex.html
http://soft.proindependent.com/plot3D.html
http://soft.proindependent.com/plot3D.html
http://soft.proindependent.com/plot3D.html
http://soft.proindependent.com/scripting.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Qwt3D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenGL
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/SigmaPlot
http://ru.wikipedia.org/wiki/Origin_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)


• Потужні  та  універсальні таблиці ,  логічні  розрахунки  і  зручний  експорт, імпорт 
декількох файлів;

• Доступ до  вбудованої підпрограми аналізу даних;
• Розширений статистичний аналіз;
• Лінійні та нелінійні побудови кривих і оцінка статистичних помилок; 
• Інструменти аналізу зображення;
• Підтримка шаблонів: всі налаштування для графіків, таблиць і матриць можуть бути 

збережені і відновлені пізніше для швидкого процесу редагування;
• Файли  проекту  побудовані  на  основі  папок,  потужний  організатор проекту  з 

вбудованим перетягуванням та пошуком об'єктів;
• Повний імпорт Origin-проектів. 

Рис. 9. 

Maxima

Maxima — вільна система комп’ютерної  алгебри. Maxima має щонайширший набір 
засобів для проведення аналітичних і чисельних обчислень  і побудови графіків. За набором 
можливостей система близька до таких комерційних систем як Maple і Mathematica. В той 
же час вона може працювати  e всіх основних сучасних операційних системах. Maxima має 
декілька графічних інтерфейсів  користувача і  надбудов:  Xmaxima, wxMaxima (заснований 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=WxMaxima&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mathematica
http://ru.wikipedia.org/wiki/Maple
http://soft.proindependent.com/project.html
http://soft.proindependent.com/matrix.html
http://soft.proindependent.com/fit.html
http://soft.proindependent.com/fit.html
http://soft.proindependent.com/fit.html
http://soft.proindependent.com/fit.html
http://soft.proindependent.com/analysis.html
http://soft.proindependent.com/analysis.html
http://soft.proindependent.com/analysis.html
http://soft.proindependent.com/analysis.html
http://soft.proindependent.com/table.html


на wxWidgets) і  інших, а також може працювати в режимі командного рядка з викорисанням 
псевдографіки. Для  редагування  наукових  текстів  в  Maxima можна використовувати 
програму   texmacs,  яка  дає  змогу експортувати  документи  в  ряд  популярних форматів 
включно з TeX/LaTeX і HTML/MathML.

Рис. 10. 

RKWard

RKWard — це інтерфейс до мови програмування  R. Розробники  RKWard прагнули 
сумістити  потужність  R з  простотою  використання,  що  надається  комерційними 
статистичними  пакетами  (такими,  як  наприклад SPSS). Автори  RKWard взяли  курс  на 
якомога  повнішу  інтеграцію  функцій  R в  графічне  середовище:  присутній  переглядач 
поточного середовища (environment), редактор даних. Є менеджер пакетів, що вміє не тільки 
встановлювати  їх,  але  і  стежити  за  оновленнями;  забезпечується  прозора  інтеграція  з 
довідковою системою. Крім того, RKWard уміє «перехоплювати» створення графічних вікон 
і  додавати  до  них  дуже  зручні  функції   збереження  вмісту  у  файл  один  із  стандартних 
форматів,  підтримуваних  R (PDF, EPS,  JPEG, PNG). Інтерфейс  RKWard надзвичайно 
гнучкий: користувач може розширювати його за рахунок написання власних модулів (до речі, 
всі вбудовані засоби аналізу, доступні відразу ж після запуску з меню, – це такі ж модулі, але 
тільки створені авторами RKWard).

http://ru.wikipedia.org/wiki/PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/EPS
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/MathML
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://ru.wikipedia.org/wiki/TeX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Texmacs
http://ru.wikipedia.org/wiki/WxWidgets


Рис. 11. 

R Commander

R Commander - графічний інтерфейс для мови програмування  R.  Розповсюджується 
під ліцензією GNU GPL. Мова програмування R із вбудованим Rcmdr разом з R Commander-
плагінами є  вільною  альтернативою  комерційному  пакету SPSS.  Додаток  корисний  для 
новачків, оскільки виконання аналізу супроводжується виведенням коду R. Rcmdr може бути 
проінстальований прямо з R, як пакет R. Rcmdr версії 1.4-4 підтримує наступні плагіни: 
 RcmdrPlugin.Export  графічний експорт об'єктів в LaTeX або HTML;
 RcmdrPlugin.FactoMineR  графічний  інтерфейс  призначений  для  користувача 

FactoMineR;
 RcmdrPlugin.HH  підтримка для пакету HH;
 RcmdrPlugin.IPSUR  статистика з використанням R;
 RcmdrPlugin.SurvivalT; 
 RcmdrPlugin.TeachingDemos;  
 RcmdrPlugin.epack. 

OMOptim

OMOptim є  підсистемою оптимізації  для  платформи  OpenModelica.  OMOptim 
розширює  можливості  OpenModelica до  оптимізації  конструкції.  Вона  може  бути 
використана  для  підвищення  енергоефективності  в  промисловому процесі  або для  різних 
завдань, як наприклад оптимізація конфігурації (оптимальний вибір компонентів), параметрів 
оптимізації, динамічної оптимізації управління.
Застосування:

http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.epack/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.TeachingDemos/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.SurvivalT/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.IPSUR/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.HH/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.HH/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.HH/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.FactoMineR/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.FactoMineR/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.FactoMineR/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.Export/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.Export/index.html
http://cran.at.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.Export/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/R_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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• Дизайн-оптимізація; 
• Аналіз чутливості;
• Оптимальне управління;
• Гібридні системи;
• Плановані методи оптимізації;
• Еволюція стратегії (наприклад, генетичні алгоритми);
• Градієнтні методи (наприклад, ПМК);
• Технічні релаксації;
• Гібридні алгоритми.

Рис. 12. 



Gmsh

Gmsh є автоматичним 3D-генератором, який вбудований в САПР з обробкою об'єктів. 
Мета його дизайну полягає в наданні простої інструментальної сітки  для академічних тестів 
з параметричним входом і  сучасною можливостю візуалізації.  Gmsh побудований навколо 
чотирьох модулів: геометрії, сітки,  обробника і  організатора. Специфікації будь-якого входу 
здійснюється  або  інтерактивно  за  допомогою  графічного  інтерфейсу  користувача,  або  в 
ASCII-текстових файлах з використанням власної  мови сценаріїв Gmsh.

Рис. 13. 

OpenFOAM
OpenFOAM — відкрита  інтегруюча платформа для  чисельного моделювання  задач 

механіки.  OpenFOAM (англ. Open Source Field Operation And Manipulation CFD ToolBox — 
вільно  поширюваний  інструментарій  обчислювальної  гідродинаміки  для  операцій  з 
скалярними, векторними і тензорними полями). На сьогоднішній день є одним з  відомих 
засобів, які застосовують для FVM-обчислень.
Особливості:

• Гідродинаміка ньютонівських і неньютонівських в'язких  нестискуваних/стискуваних 
рідин з урахуванням конвективного теплообміну і дії сил гравітації. Для моделювання 
турбулентних течій можна використовувати RANS-моделі, LES і DNS-методи;

• Задачі теплопровідності в твердому тілі;
• Багатофазні задачі, зокрема з описом хімічних реакцій компонент потоку;
• Задачі, пов'язані з деформацією розрахункової сітки;



• Зв'язані задачі;
• Деякі інші задачі, в яких потрібне розв’язання диференціальних рівнянь в частокових 

похідних  умовах із складною геометрією середовища;
• Розпаралелювання розрахунку як в кластерних, так і багатопроцесорних системах.
В основі коду лежить набір бібліотек, що надають інструментарій для розв’язання систем 

диференціальних рівнянь як в просторі, так і в часі. Робочою мовою коду є C++. В термінах 
цієї мови більшість математичних диференціальних і тензорних операторів в програмному 
коді (до трансляції у виконуваний файл) рівнянь можуть бути подані в легкій для читання 
формі, а метод дискретизації і розв’язання для кожного оператора може бути вибраний вже 
користувачем  в  процесі  розрахунку.  Таким  чином,  в  коді  повністю  інкапсулюються  і 
розділяються  поняття  розрахункової  сітки  (метод  дискретизації),  дискретизація  основних 
рівнянь  і  методів  розв’язання рівнянь алгебри.  Наприклад,  рівняння збереження кількості 
руху для ньютонівської нестискуваної рідини без дії масових сил можна записати так:

solve
   ( 
       fvm::ddt(rho, U) 
     + fvm::div(rho, U, U) 
     - fvm::laplacian(mu, U) 
       == 
     - fvc::grad(p) 

   );

OpenDX 

OpenDX  -  це  потужний,  повнофункціональний  пакет  програм  для  візуалізації 
наукових,  інженерних та аналітичних даних:  його відкрита дизайн-система побудована на 
стандартних  середовищах  із  знайомим інтерфейсом. Його  складні  моделі  даних   надають 
користувачам велику гнучкість у створенні візуалізації.

OpenDX  надає   можливість  використання  сотень функцій. Щоб  зробити  систему 
простішою, ці  функції  були  об'єднані  в  потужний,  поліморфний модуль. В  OpenDX 
використовується об'єктно-орієнтований  опис моделі даних.  Оскільки   OpenDX   обробляє 
всі вхідні дані, незалежно від джерела, в єдиному порядку,  це дає  змогу  окремим модулям 
діяти відповідним чином.

OpenDX не  має  жодних  проблем  з  некоректними  даними  (наприклад  відсів 
даних). Він може обробляти  їх з легкістю. OpenDX  призначений для роботи в середовищі 
клієнт/сервер та для роботи з багатопроцесорними конфігураціями.

Розподілена  обробка  дає   більше  потужності,  підвищує  ефективність.  З  OpenDX 
можна  поширювати  візуалізацію  на  декількох  робочих  станціях  в  гетерогенному 
середовищі. Ви  можете  розділити  вашу  візуалізацію  на відповідні  сегменти  і  працювати 
одночасно -  даючи, по суті,  паралельні  процеси. І  все це робиться без програмування. Ви 
тільки вказуєте і клацаєте по кнопці.
Основні компоненти OpenDX :

Модель даних
Це набір  визначень,  правил і  угод,  використовуваних для опису  користувачів  Data 

Explorer  (включно з полями даних, геометричними об'єктами і зображеннями).
«Суфлер»
Інтерфейс користувача для опису даних, які будуть імпортовані в Data Explorer.



Переглядач даних 
 Інтерфейс користувача для перегляду файлів даних, що визначають розташування і 
організацію його даних, а також передачі цієї інформації «суфлеру» даних.

Мова сценаріїв
Мова високого  рівня  для  створення  сценаріїв  візуалізації. Вона  також  може  бути 

використана безпосередньо в командному режимі для виконання різних завдань. Візуалізація 
програм –  відображення  програм у вікні  редактора.  Ці програми,  як мережі модуля ікон - 
також написані на мові сценаріїв. Візуальна програма, внесена у  вікно редактора, дає змогу 
користувачу зберігати її у файлі з однотипним записом.

Візуальний редактор програми (VPE)
Графічний  інтерфейс  для  створення  і  редагування  візуальних  програм 

(мереж). Програми, створені за допомогою цього редактора, переводяться на мову сценаріїв 
за допомогою Data Explorer і зберігаються в такому вигляді.

Модулі
Будівельні  блоки (візуалізація інструментами),  які  є візуальним  відображенням 

програми. Вони  можуть  бути  доступні  безпосередньо  і   ними  можна  маніпулювати 
у візуальному редакторі програми .

Модуль Builder
Інтерфейс  користувача  для  створення  індивідуальних  модулів,  які  будуть 

використовуватися у візуальній програмі.
Вікно зображення
Інтерактивне вікно для перегляду та зміни подання зображення, одержуваного  після 

візуалізації програми.
Панель управління
Інтерфейс користувача для зміни значень параметрів.

Рис. 14. 



Використані джерела:
1. http://www.caelinux.com/CMS/  
2. http://www.linuxjournal.com/content/computer-aided-engineering-linux

http://www.caelinux.com/CMS/
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