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SOFTWARE FOR CREATING A DATABASE OF MATERIALS 
 

Manahil TONGOV 
 

Abstract: The specialized software (MatDataBas), designed for creating and managing 
databases in the field of material science containing different data classification and properties of 
materials was developed. For each material the following information is stored: a classification group, 
standard, material’s type, code of material, chemical composition, equilibrium diagram, nonequilibrium 
diagram and list of properties. Material properties due to their variety are organized into characteristic 
groups. For each of the properties of the material is suspected in whole or in part, the following 
information: name, minimum and maximum value, dimension, group to which it relates, a figure that 
clarifies it. Free defining of the database structure and each of the parameters can be provided by 
user. For searching with the set of criteria in the database a filter is provided. 

Key words: software, materials, specifications, databases 
 
СОФТУЕР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БАЗИ ДАННИ НА МАТЕРИАЛИТЕ 

 
Манахил ТОНГОВ 

 
Резюме: Разработен е специализиран програмен продукт (MatDataBase), 

предназначен за създаването и управляването на бази данни в областта на 
материалознанието, съдържащи различни данни за класификацията и свойствата на 
материалите. За всеки един материал се предвижда съхраняването на следната 
информация: класификационна група, стандарт, марка на материала, код на материала, 
химичен състав, равновесна диаграма на състоянието, неравновесна диаграма на 
превръщане и свойства. Свойствата на материала, поради тяхното голямо разнообразие 
са организирани в характеристични групи. За всяко едно от свойствата на материала се 
предполага наличието изцяло или частично на следната информация: наименование, 
минимална и максимална стойност, дименсия, група, към която се отнася, фигура, която да 
го пояснява. Предвидено e свободното дефиниране на структурата на базата данни както 
и на всеки един от параметрите, к които тя работи. За реализиране на търсене в базата 
данни е предвиден филтър, в който се задават критериите за търсене. Ключови думи: софтуер, материали, характеристики, бази данни 

 
1. УВОД 
 

В настоящият доклад е разгледан специализиран програмен продукт (MatDataBas), 
предназначен за създаването и управляването на бази данни в областта на 
материалознанието, съдържащи различни данни за класификацията и свойствата на 
материалите. Той не е строго ориентиран към създаването на определена база данни, а може 
да бъде използван в много различни приложения. За илюстриране на работата е използвана 
малка база данни с конструкционни материали. Този продукт е създаден в рамките на 
изпълнение на договор ДУНК-01/03.  

 
2. ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОДУКТА 
 

При създаването на различни бази данни се налага в различните случаи да бъдат 
дефинирани различни стандарти, групи материали, групи свойства и свойства на материала. 
Поради тази причина е предвидено свободното дефиниране на всеки един от тези параметри и 
запазването им в база данни с която програмният продукт работи. Достъпът и редактирането на 
тази база данни се извършва чрез опциите на продукта. При създаването на конкретна база 
данни се използват обикновено част от тези данни. Когато базата данни е създадена към нея 
могат да бъдат добавяни нови възможности (стандарти, групи материали, групи свойства и 
свойства на материалите) без това да се отразява върху опциите на продукта като цяло. 
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Промените в опциите на програмния продукт не се отразяват върху вече създадените бази 
данни. В базите данни могат да бъдат добавени нови материали или редактирани 
съществуващи такива. Не е задължително дефинирането на всички предвидени свойства на 
материалите в дадена база данни за всеки един материал.  

За реализиране на търсене в базата данни е предвиден филтър, в който се задават 
критериите за търсене. Полетата, които не са зададени се игнорират. В полетата за химичен 
състав и свойства могат да бъдат задавани няколко критерия. 

В разработваните бази данни за всеки един материал се предвижда съхраняването на 
следната информация: класификационна група, стандарт, марка на материала, код на 
материала, химичен състав, равновесна диаграма на състоянието, неравновесна диаграма на 
превръщане и свойства. Свойствата на материала, поради тяхното голямо разнообразие са 
групирани в характеристични групи. За всяко едно от свойствата на материала се предполага 
изцяло или частично наличието на следната информация: наименование, минимална и 
максимална стойност, дименсия, група, към която се отнася и фигура, която да го пояснява. 
Основният прозорец на програмния продукт е показан на фиг.1. 

 

 
 

Фиг.1. Основен прозорец на програмния продук 
 

 През основния прозорец на продукта има достъп до различните възможности на 
програмата. По-долу ще бъдат разгледани основните от тях. 

 
3. СТРУКТУРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА 
 

Както вече бе посочено е целесъобразно преди създаването на конкретна база данни 
да създаде прототип на такава. Това се реализира като от менюто Опции се избира 
Редактиране. Отваря се диалогов прозорец (фиг.2). Редактирането на опциите може да се 
извършва в произволна последователност, но трябва да се отчита, че при редактирането на 
свойствата може да се задава само дефинирана група свойства. Ще разгледаме отделните 
подпрозорци на този диалог последователно.  
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При натискане на бутона Групи м-ли се откриват следните 
възможности (фиг.3).  Преди 
всичко е даден списък на вече 
дефинираните групи материали. 
При позициониране на маркера на 
мишката върху някой ред от този 
списък и натискане на левия бутон 
се маркира съответната група. Тя 
може да бъде преместена нагоре 
в списъка или изтрита чрез 
натискане на съответния бутон. За 
създаването на нова група е 
необходимо да бъде изписано 
нейното наименования в 
прозореца за редактиране и 
натиснат бутона Добави .  
При натискане на бутоните Стандарти или Групи с-ва 
възможностите са аналогични 
(фиг.4). Диалогът за описване на 
свойствата е показан на фиг.5. 
Избира се група, към която се 
отнася, съответното свойство. Ако 
такава група е избрана се 
показват вече дефинираните към 
тази група свойства. Задава се 
наименованието на свойството, 
неговата минимална и 
максимална стойност, а също така 
и дименсията му. Минималната и 
максималната стойност се 
използват като лимитиращи при 
редактиране на свойствата на 
материалите. При натискане на 
бутона Добави свойството се 
добавя. За да премахнем 
свойство е необходимо да го 

маркираме и натиснем бутона Изтрий. Могат да бъдат използвани еднакви наименования за 
различни свойства (от гледна точка на потребителя е целесъобразно те да бъдат от различни 
групи). 
 

 
 

 

 
 Фиг.4. Диалогови прозореци за редактиране на стандарти и групи свойства 

 

 Фиг.2. Диалогов прозорец за 
редактиране на опциите 

 

 Фиг.3. Диалогов прозорец за редактиране на групите материали 
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За редактиране на пътищата до съответните папки се натиска бутона Директории. В 
отвореният диалогов прозорец при натискане на бутона ... се отваря втори диалогов прозорец, 
който ни дава възможност да посочим съответната папка. За да бъдат запомнени направените 
промени следва да излезем от диалоговия прозорец с бутона Добре. Структурата от данни, 
кореспондираща с разгледаните диалогови прозорци е показана на фиг.6. В разгледаните 
диалогови прозорци се проверяват дължините на стринговете и дали въведеният стринг е 
число за полетата в които се изисква числова стойност. При въвеждането на некоректна 
информация полето се маркира и курсорът се установява в него. 

  
 

 

 

 
 

Фиг.5. Редактиране на свойствата 
 

4. СЪЗДАВАНЕ НА НОВА БАЗА ДАННИ 
 
От менюто Файл се избира Нова база данни. Визуализира се диалогов прозорец 

(фиг.7). В този прозорец се задава името на базата данни и се изберат кои от зададените в 
опциите на програмата параметри да бъдат използвани. При създаването на базата данни 
избраните данни прехвърлят от опциите на програмата в опциите на базата данни. Те могат да 
бъдат редактирани като от менюто Материал се избере Редактиране на опциите. 
Редактирането на опциите на базата данни става по аналогичен начин както и редактирането 
на опциите на програмата. Промените, които се правят в опциите на базата данни не се 
отразяват върху опциите на програмата. След като базата данни е създадена тя може да бъде 
конфигурирана като от менюто Опции се избере конфигуриране на База данни.  

Конфигурирането на базата данни се извършва като в съответния диалогов прозорец 
(фиг.8) се изберат онези групи материали, стандарти, групи свойства, свойства и директории, 
които да бъдат използвани в конкретната база данни. Това се извършва като се натисне 
съответният бутон в диалоговия прозорец и чрез бутоните � и � се осъществи необходимото 
редактиране. 
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Фиг.7. Диалогов прозорец за създаване на 
нова база данни. 
 

 
 
type  TGroop = record 
        ID : integer; 
        Name : string[24]; 
      end; 
      TGroops = array of TGroop; 
 
      TProp = record 
        ID : integer; 
        Name : string[24]; 
        Min, Max : real; 
        Dim : string[8]; 
        HasPicture : boolean; 
        PictureFile : string[24]; 
        GroopID : integer; 
      end; 
      TProps = array of TProp; 
   
      POptions = ^TOptions; 
      TOptions = record 
        ProgVer : integer; 
        PathToDataBase : String; 
        PathToPictures : String; 
        PropGroops : TGroops; 
        MatGroops : TGroops; 
        Standards : TGroops; 
        Props : TProps; 
        IsChanged : boolean; 
      end; 
...................................... 
var   Options : TOptions; 

 

Фиг.6. Структура от данни, 
кореспондираща с диалоговите 

прозорци за редактиране на опции
 

 

 
 

Фиг.8. Конфигуриране на 
новата база данни 

 

 
5. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ МАТЕРИАЛ 

Въвеждането на нов материал във 
вече създадената база данни се 
осъществява като от менюто Материал се 
избере Добави нов (фиг.9). Добавянето на 
нов материал започва с неговата Класификация. В този диалогов прозорец 
се избира групата, към която материалът 
се отнася и стандартът, на който отговаря. 
Задават се марката на материала, кодът 
на материала, диаграмата на състоянието 
и АРА диаграма. Фигурите се добавят като 
се натисне съответния бутон и файлът се 
избере в отварящият се диалогов 
прозорец. Натиска се бутана Добави. 

Редактирането на Химичен състав е 
показано на фиг.10. Избира се елемент от 
падащия списък, задават се минималната и максимална стойност и се натиска бутона Добави. 
За основният елемент в материала не е необходимо да се изберат минимална и максимална 
стойност и в този случай се натиска бутона Основа. Данните автоматично се добавят за 
редактирания материал. При избиране на химичен елемент от списъка и натискане на бутона 
Премахни избраното той автоматично се изтрива от списъка на елементите за този материал 
(фиг.11). След като елементът е изтрит той може отново да бъде добавен с други стойности. В 

 

 
 Фиг.9. Конфигуриране на новата база данни 
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списъка на елементите последователността отговаря на тази на тяхното въвеждане (фиг. 12). 
Когато се добави съществуващ елемент то неговите стойности просто се променят (фиг. 13). В 
неактивното поле под списъка на елементите се изписва марката на редактирания материал. 
За един материал могат да бъдат задавани до 25 химични елемента. В списъкът на елементите 
фигурират всички известни химични елементи. За облекчаване избирането на елемент може от 
клавиатурата да се натисне първата буква на елемента, при което списъкът се позиционира на 
първият елемент започващ с тази буква. Последователността на елементите в списъка 
отговаря на поредният им номер в Менделеевата таблица. 

 

 
 

Фиг.10. Редактиране на химичен състав 
 

 

 
 

Фиг.11. Изтриване на елемент 
 

 
 

Фиг.12. Добавяне на елемент. 
 

 
 

Фиг.13. Редактиране на елемент. 
 

Редактирането на свойствата на материала е показано на фиг.14. От списъка на 
свойствата се избира съответното свойства чрез двойно натискане на бутона на мишката или 
чрез маркиране и натискане на бутона Избери свойство. Задават се минималната и 
максималната стойности (фиг.15). Натиска се бутона Обнови. Свойството се добавя към 
списъка от свойства за материала. 

 

 Фиг.14. Редактиране на 
свойствата на материала 

 

 

 Фиг.15. Задаване на минималната 
и максимално стойности 
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Свойствата, които са добавени към материала са маркирани със символа * (фиг.16). За 
да бъде дадено свойство премахнато от списъка свойства за материала е необходимо да бъде 
маркирано и да се натисне бутона Премахни. Когато списъкът от свойства е голям е удобно да 
се работи с групите свойства. При избирането на група свойства в списъка свойства се 
включват само тези, които са отнесени към тази група (фиг.17). За всяко едно от свойствата 
може да бъде избрана фигура, която да го илюстрира. За тази цел е необходимо да се натисне 
бутона ... и в отворилият се прозорец да се избере фигурата. 

За да се запазят зададените данни за въвеждания материал следва от диалоговия 
прозорец да се излезе с натискане на бутона Добре. 
 

 
 

Фиг.16. Маркиране на 
добавените свойства 

 

 

 
 

Фиг.17. Показване само на 
свойствата от дадена група 

 
6. РЕДАКТИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЪВЕДЕН МАТЕРИАЛ 
 

Редактирането на въведен материал може да се извърши като от менюто Материал се 
избере Редактирай. Отваря се диалогов прозорец, който е идентичен с този за въвеждането 
на нов материал. (фиг.18). Необходимо е от падащия списък с въведени материали да се 
избере този който искаме да редактираме и да се натисне бутона Редактиране на избрания. 
При това положение данните за този материал се въвеждат в обекта, управляващ диалоговия 
прозорец (фиг.19). При извършване на промени, които да бъдат запазени е необходимо да се 
натисне бутона Обновяване. Работата в този диалогов прозорец е аналогична с тази при 
задаването на нов материал, защото фактически се работи с един и същ програмен модул 
(фиг. 5.2.1.1.24). 
 

 
 

Фиг.18. Избиране на материал 
за редактиране 

 

 

 
 
Фиг.19. Редактиране на данните 
 за избрания материал 
 

Редактирането на опциите на базата данни е аналогично на редактирането на опциите на 
програмата. 

 
7. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛА. 

Визуализацията на свойствата на материала се извършва в основния прозорец на 
програмата (фиг.1). От падащия списък се избира групата на материала, а от списъка на 
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стандартите – стандартът на който отговаря материала. След това се избира марката или кода 
на материала (при избиране на марката кодът се попълва автоматично и обратно). При избран 
материал се визуализира неговият химичен състав и дефинираните за него свойства. След 
като има избран материал при натискане на бутона Диаграма се визуализира съответната 
фигура. При позициониране на указателя на мишката върху фигурата и натискане на левият 
бутон фигурата се показва в отделен прозорец за по-детайлно разглеждане (фиг.20). 
Аналогичен е ефектът и при натискане на бутона АРА. В случаят, когато за някое свойство е 
зададена фигура при двойно натискане на бутона на мишката върху него се визуализира 
фигурата, която го пояснява. Списъкът на свойствата може да бъде управляван чрез избиране 
на съответна група свойства. Когато към дадената група свойства за конкретният материал не е 
дефинирано такова то списъкът на свойствата остава празен. 
 

 
 

Фиг.20. Показано е визуализирането на свойствата на материала и диаграмата, 
посочена за този материал 

 
8. СЪЗДАВАНЕ НА ФИЛТЪР И ТЪРСЕНЕ В БАЗАТА ДАННИ 
 

Филтърът се създава в главния прозорец на програмата. При стартиране на програмата 
филтърът не дава ограничения в търсенето. Ако се натисне бутонът Търси ще се получи 
пълният списък на въведените материали (фиг.21). Различни комбинации във филтъра са 
илюстрирани на фиг.22 и фиг.23. 

 
9. ИЗВОД 
 

Разработен е програмен продукт, даващ възможност за създаване на бази данни в 
областта на с възможности за дефиниране на свойства и параметри на материалите в широки 
граници.  
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Фиг.21. Когато няма зададени ограничения във филтъра при търсене 
 се показва целият списък зададени материали 

 

 
 
Фиг.22. Филтърът ограничава визуализирането само до зададена група материали 
 

 
 

Фиг.23. Зададено е ограничение по химичен състав и граница на провлачване 
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