Geometry Editor

Геометричен редактор

EDM Modal Geometry/ODS/Animation is the
primary EDM Modal software module, and is
required for every EDM Modal system. This
option provides fast and efficient structural
model generation and full 3D visualization of
test and analysis results.

EDM Modal Geometry / ODS / Animation е
основният модул за EDM Modal и се изисква за
всяка EDM Modal система. Тази опция осигурява
бързо и ефективно генериране на структурни
модели и пълно 3D визуализиране на
резултатите от теста и анализа.

The base elements (points, lines, and surfaces)
can be added/deleted graphically, or through
typed Model Editor entry. Components can be
specified for each part of the structure when
they are created. Each component can have its
own origin, as well as its directions and Euler
angles. The basic component library includes:
line, plane, cube, cylinder and sphere. Any of
these can be added to the geometry model by
specifying origin, direction, dimensions, and
the number of cells of the component.

Основните
елементи
(точки,
линии
и
повърхности) могат да се добавят/изтриват.
Компонентите могат да бъдат определени за
всяка част от структурата, когато са създадени.
Всеки компонент може да има свое начало, както
направления и ойлерови ъгли. Основната
библиотека за компоненти включва: линия,
равнина, куб, цилиндър и сфера. Всеки от тях
може да бъде добавен към модела на геометрията
чрез определяне на началото, посоката,
размерите и броя на клетките на компонента.

The geometry model can be saved and later
recalled by other tests. Also, the model can be
cleared when the user wants to start over with
a new geometry model for the structure under
test. Several types of format from 3rd party
applications are supported for geometry model
import. The Universal File Format (UFF)
format of point and line models is widely used,
and may be imported to EDM Modal
Geometry.

Геометричният модел може да бъде запазен и покъсно да бъде извикан за други тестове. Също
така моделът може да бъде изчистван, когато
потребителят иска да започне с нов модел
геометрия за тестваната структура. За импорт на
геометричен модел от други приложения се
поддържат няколко типа формати. Универсалния
файлов формат (UFF) на точковите и линейни
модели е широко използван и може да бъде
импортиран в EDM Modal Geometry.

Geometry Editor is designed to help users to
create the geometric models for modal
analysis including adding and deleting the
points, lines, surfaces, cubes, spheres, and
cylinders.

Geometry Editor е предназначен да помогне на
потребителите да създават геометрични модели
за модален анализ, включително добавяне и
изтриване на точки, линии, повърхности, кубове,
сфери и цилиндри.
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Figure 27. An Overview of Geometry Editor

On above Geometry Editor tab window, there
are icons on the left side of the window, as well
as icons on the top of the window. The left side
one icons are grouped for the icons related to
create, edit, remove or save the model. While
the icons on the top side are related to the
display of the geometry model.

В горния прозорец на раздела "Геометрия" има
икони в лявата част на прозореца, както и икони
в горната част на прозореца. Иконите от лявата
страна са групирани и свързани със създаването,
редактирането, премахването или запазването на
модела. Докато иконите в горната част са
свързани с показването на модела на
геометрията.
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Here’s the example of creating a geometric shape as
shown above.
Click the Add Object button and then click the
Add Panel button.

Пример за създаване на геометрична форма, както е
показано по-горе.
Кликнете върху бутона Добавяне на обект и след това
върху бутона Добавяне на панел.

Figure 28. Add Panel Window

Choose the panel direction as X-Y. Therefore, the
panel created will be on the X-Y plane.

Изберете посоката на панела като X-Y. Следователно
създаденият панел ще бъде на равнина X-Y.

Origin of X, Y, and Z is the initial center
coordinates of the panel. User can choose to add a
displacement to either direction if necessary.

Началото са началните централни координати на
панела X, Y и Z. Потребителят може да избере да добави
преместване в двете посоки, ако е необходимо.

Size is the total width and height of the panel.

Размерът е общата ширина и височина на панела.

Cell defines the number of cells along each
direction.

Клетката определя броя на клетките по всяка посока.

Rotate is the rotational movement on specific axis
such as XY axis, XZ axis, and YZ axis. With above
parameters set, press OK to finish creating such a
geometric shape.
Click the Perspective button on the top right
corner of the graph window to display a 4-pane
view window as shown below.

Завъртане е ротационното движение по специфична ос,
като например оста XY, XZ и YZ. При настроените погоре параметри натиснете OK, за да завършите
създаването на такава геометрична форма.
Кликнете върху бутона "Изглед" в горния десен ъгъл на
прозореца на графиката, за да се покаже прозорец за
преглед в 4 панела, както е показано по-долу.
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Figure 29. Geometry Editor in 4-Window View

Add/remove object

Добавяне / премахване на обект

The first group icons on the left side of the
Geometry window can be used to add/remove
object to/from the model graphically.

Иконите от първата група от лявата страна на прозореца
Геометрия могат да се използват за добавяне/премахване
на обект към/от графиката.

Following 3 toggle buttons are used to specify
the object type to be operated on,

Следните 3 бутона за превключване се използват за
определяне на типа обект, който ще се използва,

Point
Line
Surface
Only one of the above objects can be selected.
The selection of the other one, will disable the
previous selected one.

Точка
Линия
Повърхнина
Само един от горните обекти може да бъде избран.
Изборът на другия ще забрани предишно избрания.

Add object
This is a toggle button too. When it is toggled
on, the selected Point object will be added to the
graph area by a left mouse click.
For the case of Line object is toggled on, left
mouse click the starting point, and drag to the
next point, followed by a left mouse click, will
create a line between these two points.

Добавяне на обект
Това също е бутон за превключване. Когато се включи,
избраният обект Point ще бъде добавен към графичната
област с левия бутон на мишката.
В случай че обект "Линия" е включен, кликване с левия
бутон на мишката върху началната точка и плъзгане до
следващата точка, с левия бутон на мишката, ще се
създаде линия между тези две точки.
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Similarly, for the Surface object, left mouse click
the first point, drag to the second point, left mouse
click, and drag to the 3rd point, will create a
triangle surface.

По същия начин, за обект повърхнина, кликване с левия
бутон на мишката върху първата точка, плъзнете до
втората точка, левия бутон на мишката и плъзнете до
третата точка, ще създадете триъгълна повърхност.

Remove object.
To remove an object graphically, first select
the object type, i.e., point. Then, on the
geometry model, left mouse click the object
which needs to be removed. The selected
object will be highlighted as red. Now, click the
“Remove Object” button to delete the object.
Note: when a point is removed, the related
lines and surfaces will be removed too!

Премахнете обекта.
За да премахнете графично обект, първо изберете типа
обект, т.е. точка. След това, върху модела на геометрията,
левия бутон на мишката щракнете върху обекта, който
трябва да бъде премахнат. Избраният обект ще бъде
маркиран като червен. Сега кликнете върху бутона
"Премахване на обект", за да изтриете обекта.
Забележка: Когато се премахне една точка, съответните
линии и повърхности ще бъдат премахнати също!

Decimate Model.
When import a FEA or CAD geometry model,
the number of points could be too big for modal
testing. The Decimate Model button will reduce
the number of points per Tolerance or Scale
definition user specified.

Дециматен модел.
Когато внасяте модел FEA или CAD геометрия, броят на
точките може да е твърде голям за модално тестване.
Бутонът "Decimate Model" ще намали броя на точките,
зададени за потребителя.

Component operations

Операции с компонентни

Going down along the left

От ляво и по-надолу

selects current component.
Click this icon, following
Component” window popes up,

“Select

Current

избира текущия компонент.
Кликнете
върху
тази
икона,
следвайки
прозореца "Избор на текущ компонент",

Figure 30. Select Current Component Window

Choose the Component from the pull-down list,
and click “OK”, the operation from this point on
will be on the Component selected.

Изберете компонента от падащия списък и кликнете
върху "OK", операцията от тази точка ще бъде върху
избрания компонент.

move component
Click this button, the Move Component window
will popes up. It allows user to specify the
component to be moved. The entries to the X, Y,
and Z are the amount of translation required,
while the entries to the XY, XZ, and YZ are the
rotation angle (in degree) along each plane.

преместване на компонент
Щракнете върху този бутон, прозорецът Move Component
ще изскача. Тя позволява на потребителя да определи
компонента, който да бъде преместен. Записите към X, Y
и Z са количеството необходим превод, а записите към
XY, XZ и YZ са ъгъла на завъртане (в степен) по всяка
равнина.
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Figure 31. Move Component Window

Edit Model

Редактиране на модела

The Edit Model window provides the tabular tool to
create/modify the geometry model.

Прозорецът Редактиране на модела предоставя
табличния инструмент за създаване / промяна на
модела на геометрията.

Edit Model.
The tabs of the Edit Modal windows are for the
operation of Component, Point, Line and Surface. The
action buttons of Delete and Accept apply to each and
all tabs.

Редактиране на модела.
Раздели на прозорци Редактиране на мода са
предназначени за работа с компонент, точка,
линия и повърхност. Бутоните за действие на
"Изтриване" и "Приемане" се отнасят за всеки и
всички раздели.

Figure 32. Edit Model Window

Component

Компонент

Each geometry model will consist of at least one
component. Typically, multiple components can be
defined for a complicated structure.

Всеки геометричен модел ще се състои от поне един
компонент. Обикновено множество компоненти
могат да бъдат дефинирани за сложна структура.
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Figure 33. Edit Model Window

To add a component, click the bottom empty line
of the component table, a new component will be
added. Click any line, that component is selected.
The available coordinate systems are Cartesian,
Cylindrical, and Spherical. They can be specified
per nature of each component. The X, Y and Z
coordinates defines the origin of the component
center. While the XY, XZ, and YZ are the Euler
angles of the component. With these location
and orientation settings, the component can be
places at any desired location and orientation.
Click the Accept button to save the changes, and
this will make the other tabs available. To
remove a component, highlight the component,
and click the Delete button.

За да добавите компонент, кликнете върху долния празен
ред на таблицата на компонентите, ще бъде добавен нов
компонент. Кликнете върху който и да е ред, този
компонент е избран. Наличните координатни системи са
картезиански, цилиндрични и сферични. Те могат да
бъдат уточнени по природа на всеки компонент. X, Y и Z
координатите определят произхода на центъра на
компонента. Докато XY, XZ и YZ са ъглите на елемента. С
тези настройки за местоположение и ориентация
компонентът може да бъде поставен на всяко желано
място и ориентация.
Кликнете върху бутона Приемане, за да запазите
промените, и това ще направи останалите налични
раздели. За да премахнете компонент, маркирайте
компонента и кликнете върху бутона Изтриване.

Point

Figure 34. Edit Point Window
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The points tab lists Point information, and provides tools
to operate on the points. Each point has a number as
Name, which is corresponding to the point number in the
later discussed input channel setting.
The visible column defaults to be checked. It can be
unchecked, in case a point needs to be disabled.
The X, Y and Z coordinate columns define the location of
the point; while the XY, XZ, and YZ angle columns define
the orientation of the point. These are the angles with
respect to the angles of the component.
Color can be specified for each point, using the pull-down
button at the Color column.

В раздела за точките се изписва информация за
точката и се предоставят инструменти за работа
по точките. Всяка точка има число като Name,
което съответства на номера на точките в покъсната настройка на входния канал.
Видимата колона е видима за проверка. Той може
да не е проверен, в случай че точка трябва да бъде
деактивирана.
Колоните X, Y и Z координират разположението
на точката; докато ъгловите колони XY, XZ и YZ
определят ориентацията на точката. Това са
ъглите по отношение на ъглите на компонента.
Цветът може да бъде зададен за всяка точка, като
използвате падащия бутон в колоната Цвят.

Figure 35. Color Editor in Geometry Editor

The Direction column allows the selection of the
deformation direction of the point. While the last
column of the Deform checkbox specifies whether the
point will show the deformation when the geometry
model is used to run animation.
To add a new point, scroll down to the bottom, and
click the empty line. To delete a point, highlight the
line of that point, and click the Delete button on the
right top corner.

Click Accept button will save the changes made, and
make the other tabs available.

Колоната за посока позволява избор на посоката на
деформация на точката. Докато последната колона
от квадратчето за отметка Deform указва дали
точката ще покаже деформацията, когато моделът на
геометрията се използва за стартиране на анимация.
За да добавите нова точка, превъртете надолу до долу
и кликнете върху празната линия. За да изтриете
точка, маркирайте реда на тази точка и кликнете
върху бутона Изтриване в горния десен ъгъл.

Щракнете върху бутона "Приемам", за да направите
промените направени и да направите останалите
налични раздели.
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Lines
Line tab lists the line information, and provide the
operation of lines. Each line has a number as its name.
The line is defined by connecting two points, V1 and
V2. The visible column defaults to be checked. It can
be unchecked, in case a line needs to be disabled.
Color of each line can be selected using the pull down
button at the Color column.

Разделът за линии изброява линейната
информация и осигурява функционирането на
линиите. Всеки ред има име като неговото име.
Линията се определя чрез свързване на две точки,
V1 и V2. Видимата колона е видима за проверка. Той
може да не е проверен, в случай че линията трябва
да бъде деактивирана.
Цветът на всеки ред може да бъде избран с помощта
на бутона за издърпване в графата Цвят.

Figure 36. Line Editor in Geometry Editor

To add a new line, scroll down to the bottom, and click
the empty line. To delete a line, highlight the line of that
line, and click the Delete button on the right top corner.

За да добавите нов ред, превъртете надолу до долу
и кликнете върху празната линия. За да изтриете
линия, маркирайте реда на този ред и кликнете
върху бутона Изтриване в горния десен ъгъл.

Click Accept button will save the changes made, and
make the other tabs available.

Щракнете върху бутона "Приемам", за да направите
промените направени и да направите останалите
налични раздели.

Surface

Повърхнина

Surface tab lists the surface information, and provide
the operation of surfaces. Each surface has a number as
its name.

Разделът за повърхност изброява информацията за
повърхността и осигурява работата на
повърхностите. Всяка повърхност има своето име.
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Figure 37. Surface Editor in Geometry Editor

The surface is defined by connecting three
points, V1, V2, and V3. And each surface is of the
triangle shape. The visible column defaults to be
checked. It can be unchecked, in case a line
needs to be disabled.

Повърхността се определя чрез свързване на три точки,
V1, V2 и V3. И всяка повърхност е с триъгълна форма.
Видимата колона е видима за проверка. Той може да не е
проверен, в случай че линията трябва да бъде
деактивирана.

Color of each surface can be selected using the
pull-down button at the Color column.

Цветът на всяка повърхност може да бъде избран с
помощта на падащия бутон в цветовата колона.

To add a new surface, scroll down to the bottom,
and click the empty line. To delete a surface,
highlight the line of that surface, and click the
Delete button on the right top corner.

За да добавите нова повърхност, превъртете надолу до
долу и кликнете върху празната линия. За да изтриете
дадена повърхност, маркирайте линията на тази
повърхност и кликнете върху бутона Изтриване в горния
десен ъгъл.

Click Accept button will save the changes made,
and make the other tabs available.

Щракнете върху бутона "Приемам", за да направите
промените направени и да направите останалите налични
раздели.

Previous/Next buttons
These two buttons provide the operation of cancel
and redo.

Тези два бутона осигуряват действието на
анулиране и ремонтиране.

Undo
This will cancel the previous editing action. The button
is available, only after a change is made to the
geometry model. And it allows to go back only 1 step.

стъпка назад
Това ще анулира предишното действие за
редактиране. Бутонът е достъпен само след
промяна в модела на геометрията. И това
позволява да се върне само с една стъпка.

Redo
This will redo the canceled action. It is active after
the “Undo” button is clicked.

стъпка напред
Това ще повтори отмененото действие. Той е
активен след като кликнете върху бутона "Отмяна".

Component library
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EDM Modal Geometry Editor has a library of built in
component library to help build geometry model more
efficiently.

EDM Modal Geometry Editor разполага с библиотека
от вградена библиотека с компоненти, която помага
за по-ефективно изграждане на геометричния
модел.

Line

Линия

Add Line
To add a beam type of structure to the geometry model,
click the Add Line icon, following window popes up.

Добавяне на линия
За да добавите тип структура на лъча към модела
на геометрията, кликнете върху иконата за
добавяне на линия, след прозореца с прозорец.

Figure 38. Add Line Window

The entries to the Starting Point, X, Y, and Z define one
end of the line. While the End Point entries of X, Y and
Z define the other end. The Cell count is the number of
sections will be added to this line. The number of points
on the line will be the cell count plus 1. Click OK will
result in a model of a beam, shown as following.

Записите до началната точка, X, Y и Z определят
единия край на линията. Докато вписванията на
крайните точки на X, Y и Z определят другия край.
Броят клетки ще бъде добавен към този ред. Броят
на точките на линията ще бъде броя на клетките
плюс 1. Щракнете върху OK, за да се получи модел
на греда, показан както следва.

Figure 39. Sample Beam Model in Geometry Editor
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Panel
Add Panel
This deals with the plane structure geometry
model. Following Add Panel window allows the
definition of a plane to be created.

Добавяне на панел
Това се отнася до модела на геометрията на структурата
на равнината. Следният прозорец Добавяне на панел
позволява да бъде създадена дефиниция на самолет.

Figure 10. Add Panel Window

The Panel can be placed in either X-Y, X-Z, or
Y-Z plain.

Панелът може да бъде поставен на равнина X-Y, X-Z
или Y-Z.

The Origin of the plain is defined by the X, Y and
Z coordinates, which is the center of the plain.

Произходът на равнината се определя от координатите
X, Y и Z, които са център на равнината.

The sizes of the width and height are defined per
structure measurements. The unit follows the
global displacement setting of the EDM software.

Размерите на ширината и височината са определени за
структурни измервания. Устройството следва
настройката за глобално изместване на софтуера EDM.

Width Count and Height Count are used to define
the number of sections along each direction of
the plain. Note that the number of points alone
each direction will be the cell count plus 1.

Широчината на графиката и височината се използват
за определяне на броя на секциите по всяка посока на
равнината. Обърнете внимание, че броят на точките
само на всяка посока ще бъде броят на клетките плюс 1.

Rotate values entered to XY, XZ, and YZ plain
define the Euler angle of the plane. These values
need to be set per orientation of the plane under
the global coordinate system.
Following geometry model of the plain is on the
XY plane, with 8 sections along X axis, and 4
sections along Y axis. The number of points is 9
by 5, which equals to The model consists of all
the points, lines, and surfaces.

Завъртането на стойностите въведени в XY, XZ и YZ
plain определя ъгъла на опор на равнината. Тези
стойности трябва да бъдат зададени по ориентация на
равнината под глобалната координатна система.
Следващият геометричен модел на равнината е на
равнината XY, с 8 секции по оста X и 4 секции по оста Y.
Броят на точките е 9 на 5, което се равнява на Моделът
се състои от всички точки, линии и повърхности.
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Figure 41. Geometry Editor in 4-Window View
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Cube

Куб

Add Cube

Добавяне на куб

This icon handles the creation of a cube component.
The points/lines/surfaces on the 6 surfaces of the
cube will be created.

Тази икона обработва създаването на кубов
компонент. Ще бъдат създадени точките / линиите /
повърхностите на 6-те повърхности на куба.

Figure 42. Add Cube Window

The Origin of the Cube is defined by X, Y and Z
coordinates, which is the center of the Cube.

Произходът на куба се определя от координатите X, Y
и Z, което е центърът на куба.

The sizes along the X, Y and Z axis are entered per
cube dimensions. The unit follows the global
displacement setting of the EDM software.

Размерите по оста X, Y и Z се въвеждат на размери на
куба. Устройството следва настройката за глобално
изместване на софтуера EDM.

The Cell counts for X, Y and Z axis are used to define
the number of sections along each direction of the
cube. Note that the number of points alone each
direction will be the cell count plus 1.

Клетките за оста X, Y и Z се използват за определяне на
броя секции по всяка посока на куба. Обърнете
внимание, че броят на точките само на всяка посока
ще бъде броят на клетките плюс 1.

Rotate values entered to XY, XZ, and YZ plane
define the Euler angle of the plane. These values
need to be set per orientation of the plane under the
global coordinate system.

Завъртането на стойностите, въведени в равнините XY,
XZ и YZ, дефинира ъгъла на опората на равнината.
Тези стойности трябва да бъдат зададени по
ориентация на равнината под глобалната координатна
система.
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Figure 43. Sample Cube Model in Geometry Editor

Above geometry model of the cube consists of 5 sections
along X axis, 3 sections along Y axis, and 4 sections
along Z axis. The model consists of all the points, lines,
and surfaces.

Горният геометричен модел на куба се състои от 5
секции по оста X, 3 секции по оста Y и 4 секции по
оста Z. Моделът се състои от всички точки, линии и
повърхности.
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Sphere
Add Sphere
This icon handles the creation of a Sphere
component. The points, lines and surfaces on the
sphere will be created.

Добавяне на сфера
Тази икона обработва създаването на компонент
Сфера. Точките, линиите и повърхностите на
сферата ще бъдат създадени.

Figure 44. Add Sphere Window

The Origin of the Sphere, is defined by its shift
along X, Y and Z coordinates, which is the
center location of the Sphere.
The size of Radius is the sphere dimension. The
unit follows the global displacement setting of
the EDM software.
The Cell counts are defined for longitudinal and
latitudinal directions respectively.
Rotate values entered to XY, XZ, and YZ plane
define the Euler angle of the Sphere. These
values need to be set per orientation of the
Sphere under the global coordinate system.

Произходът на сферата се определя от нейното
преместване по координатите X, Y и Z, което е централното
място на сферата.
Размерът на радиуса е измерението на сферата.
Устройството следва настройката за глобално изместване
на софтуера EDM.
Клетките са определени съответно за надлъжни и ширини.
Завъртането на стойностите, въведени в равнините XY, XZ
и YZ, дефинира ъгъла на океана на сферата. Тези стойности
трябва да се задават по ориентация на сферата под
глобалната координатна система.

Стр. 16 / 28

Figure 45. Sample Sphere Model in Geometry Editor

Above geometry model of the Sphere consists of all the
points, lines, and surfaces.

Горният геометричен модел на сферата се състои от
всички точки, линии и повърхности.

Cylinder
Add Cylinder

Добавете цилиндъра

This icon handles the creation of a Cylinder component.
The points/lines/surfaces on the Cylinder will be
created.

Тази икона обработва създаването на компонент
на цилиндъра. Точките / линиите /
повърхностите на цилиндъра ще бъдат
създадени.
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Figure 46. Add Cylinder Window

The First and End center points are defined by their
X, Y and Z coordinates, which is the center line of
the Cylinder.

Първите и крайните централни точки се определят от
техните координати X, Y и Z, което е централната
линия на цилиндъра.

The Circle Size defines the radius of the cylinder.
The unit follows the global displacement setting of
the EDM software.

Размерът на кръга определя радиуса на бутилката.
Устройството следва настройката за глобално
изместване на софтуера EDM.

The Cell counts for Arc defines the number of
sections of the cylinder circle. While the height
count defines the sections along the height of the
cylinder.

Стойностите на клетките за Arc определят броя на
участъците от цилиндъра. Докато размерът на
височината определя участъците по височината на
цилиндъра.

Rotate values entered to XY, XZ, and YZ plane
define the Euler angle of the cylinder. These values
need to be set per orientation of the cylinder under
the global coordinate system.

Завъртането на стойностите, въведени в равнините XY,
XZ и YZ, дефинира ъгъла на опор на бутилката. Тези
стойности трябва да се задават по ориентация на
цилиндъра под глобалната координатна система.
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Figure 2. Sample Cylinder Model in Geometry Editor

Above geometry model of the Cylinder consists of all
the points, lines, and surfaces. And it is shown with
the quad view mode, Perspective, Top, Side, and
Front. For this model, the directions of each points
are modified to have the local Y axis be
perpendicular to the cylinder surface.

Над геометричния модел на цилиндъра се състоят
всички точки, линии и повърхности. И това е показано
с режима за четворен изглед, перспектива, горна,
странична и предна. За този модел посоките на всяка
точка се модифицират, така че локалната ос Y да е
перпендикулярна на повърхността на цилиндъра.

Circle
Add a circle
This icon handles the creation of a circular
component. The points, lines and surfaces on the
circle, and its surfaces will be created.
The Origin of the Sphere, is defined by its shift along
X, Y and Z coordinates, which is the center location
of the Sphere.
The Size defines the Start and End radius of the
circle. Also available are the Start and End Angle.
When the end Angle is 360 degrees, it is a complete
circle.
The Cell counts for Arc defines the number of
circular sections; while the Radius count defines the
number of sections along the radius of the circle.
Extrude allows the surface to extrude along the Axis
selected. The length defines the extruding length
along the defined axis. Count specifies the number
along the extruding axis.
Rotate values entered to XY, XZ, and YZ plane
define the Euler angle of the cylinder. These values
need to be set per orientation of the cylinder under
the global coordinate system.

Добавете кръг
Тази икона обработва създаването на кръгов
компонент. Ще бъдат създадени точките, линиите и
повърхностите на кръга и неговите повърхности.
Произходът на сферата се определя от нейното
преместване по координатите X, Y и Z, което е
централното място на сферата.
Размерът определя радиуса на началото и края на
кръга. На разположение също така са Ъгълът за
начало и край. Когато крайният ъгъл е 360 градуса,
той е пълен кръг.
Клетките за Arc определят броя на кръговите
секции; докато броят на радиусите определя броя
на секциите по радиуса на кръга.
Екструдата позволява повърхността да се
екструдира по избраната ос. Дължината определя
дължината на екструдирането по определената ос.
Броя посочва числото по оста на екструдиране.
Завъртането на стойностите, въведени в равнините
XY, XZ и YZ, дефинира ъгъла на опор на бутилката.
Тези стойности трябва да се задават по ориентация
на цилиндъра под глобалната координатна
система.
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Figure 48. Add a Circle

Click Ok, the following circular components is
created,

Кликнете върху Ok, създават се следните кръгови
компоненти,

Figure 49. Sample of Circle component
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Model file operation
Import model

Импортиращ модел

This icon will allow user to select a geometry model
file to import. The .unv files are of the UFF format,
and it is fully supported. EDM Modal software saves
its geometry model to .xml format files. And these
saved .xml file geometry model can be opened here.
The CAD and FEA models can be imported too.
These supported types are .dxf, .stl, .obj, .3ds, and
.nas.

Тази икона ще позволи на потребителя да избере
файл с геометричен модел, който да се импортира.
Файловете .unv са с формат UFF и се поддържат
напълно. Софтуерът EDM Modal запазва модела си
на геометрия във формат .xml. И тези запазени .xml
модел геометрия на файла може да се отвори тук.
CAD и FEA моделите също могат да бъдат внасяни.
Тези поддържани типове са .dxf, .stl, .obj, .3ds и .nas.
Модел за експортиране

Export model
This will save the current geometry model to a
geometry model file in the format of XML. The
saved .xml geometry files can be imported using the
previous import model icon.

Това ще запази текущия модел на геометрията в
геометричен модел във формат XML. Запазените
.xml геометрични файлове могат да бъдат
импортирани, като се използва иконата на
предишния модел за импортиране.
Ясен модел

Clear model
Click this icon will clear the geometry model. A
confirmation message window will pop up, and user
can confirm or cancel the action.

Кликнете върху тази икона, за да изчистите модела
на геометрията. Ще се появи прозорец за
потвърждение и потребителят може да потвърди
или отмени действието.

The above discussed controls are all the functions
related to geometry creation and edition. Following are
function buttons and icons associated with the
geometry display.

Обсъжданите по-горе контроли са всички
функции, свързани с създаването и издаването
на геометрия. Следват функционалните бутони
и иконите, свързани с дисплея на геометрията.

Geometry model positioning/scaling
Rotate

Завъртане

This is a toggle button. Once it is toggled on, the X, Y
and Z axis arrows and related circles will be shown on
the window. Drag the circle along each direction axis
will rotate the geometry model. This way the geometry
model can be positioned to the required orientation in
a controlled fashion.

Това е бутон за превключване. След като се
включи, стрелките от осите X, Y и Z и съответните
кръгове ще бъдат показани на прозореца.
Плъзнете кръга по всяка посока на въртене, ще
завъртите модела на геометрията. По този начин
моделът на геометрията може да се позиционира
по желания начин по контролиран начин.
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Figure 50. Rotate A Model in Geometry Editor

Without this Rotate icon toggled, left mouse click
and drag it on the geometry display, the model will
also rotate in a free form style. The rotation will be
following the dragging with respect to the origin of
the geometry model.

Без тази иконка за завъртане, щракнете с левия бутон
на мишката и го плъзнете на дисплея за геометрия,
моделът ще се върти и в свободен стил. Ротацията ще
следва плъзгането по отношение на произхода на
геометричния модел.

Translate
This is a toggle button. Once it is toggled on, the X, Y
and Z axis arrows will be shown on the window.
Drag the geometry model up/down, or left/right
within the display plane, will reposition it to the new
location.

превеждам
Това е бутон за превключване. След като се включи,
стрелките на осите X, Y и Z ще бъдат показани на
прозореца. Плъзнете модела на геометрията нагоре /
надолу или наляво / надясно в равнината на дисплея,
ще го позиционирате отново в новото място
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Figure 51. Position A Model

Zoom in/out

Увеличаване / намаляване на мащаба

These two are action buttons, designed to zoom
in or zoom out the geometry model. Click either
button will zoom in or zoom out the model.
Besides, these two buttons, the size of the
geometry model can be resized using the mouse
wheel.
Auto Scale
Click this button, the default setting values will be
applied to the geometry model. The origin,
orientation, as well as scale of the geometry
model will be reset to the defaults.

Тези две са бутони за действие, предназначени да
мащабират или мащабират модела на геометрията.
Кликнете върху който и да е бутон ще увеличи или
намали модела.
Освен това, тези два бутона, размерът на модела на
геометрията може да се променя с помощта на
колелото на мишката.
Автоматична скала
Щракнете върху този бутон, като стойностите по
подразбиране ще бъдат приложени към модела на
геометрията. Произходът, ориентацията, както и
мащабът на модела на геометрията ще бъдат върнати
към стандартните.

Show/Hide objects

Показване/скриване на обекти

Following toggle buttons control the display of
different objects.

Следните бутони за управление контролират
показването на различни обекти.

Point

Точка

Point
With the button toggled on, the points will be displayed
on the geometry model, as a small dot, with color
defined in the Edit Model, point tab.

Точка
При включен бутон точките ще бъдат показани
на модела на геометрията като малка точка с
цвят, определен в Редактиране на модела, точка.

Following screenshot illustrates the point, with line
depicted.

Следващата екранна снимка илюстрира точката,
с изобразена линия.

Figure 52. Show Points in A Cylinder Model
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Point Normal
The directions of the point will be shown, once this
button is toggled on. This illustrates the directions of
the points.

Точка Нормална
Посоката на точката ще се покаже, след като този
бутон бъде включен. Това илюстрира посоките на
точките.

Figure 53. Show Points Normal in A Cylinder Model

Point Label
Once the point label button is toggled on, the point
label, or point number are shown. Following screenshot
illustrates the point, point label with the Line on.

Точков етикет
След като бутонът за етикет на точката е
включен, се показва точният етикет или номерът
на точката. Следващата екранна снимка
илюстрира точката, етикета на точката с Line on.

Figure 54. Show Points Label in A Cylinder Model
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Line
Line

линия

The line object will be depicted when the Line
button is toggled on. Below screenshot illustrate the
cylinder geometry with only the line drawn.

Елементът на линията ще бъде изобразен, когато
бутонът Line (Линия) е включен. Под екранната
снимка се изобразява геометрията на цилиндъра
само с изчертаната линия.

Figure 55. Show Lines in A Cylinder Model

Surface
Model

Модел

When this button is toggled on, the surface will be
shown with the color defined for the component in the
Edit Model window. The default color is green.

Когато този бутон бъде включен, повърхността
ще се покаже с цвета, дефиниран за компонента
в прозореца Редактиране на модела. Цветът по
подразбиране е зелен

Figure 56. Show Surfaces in A Cylinder Model
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Surface Normal
An arrow illustrates the surface normal direction
will be drawn to each surface, once this Surface
Normal button is toggled on. The normal direction
of the surface is decided by the right-hand rule,
when the surface is created by connecting 3 points.

Повърхност Нормална
Стрелка показва, че повърхността ще бъде насочена
към всяка повърхност, след като този бутон Surface
Normal е включен. Нормалното направление на
повърхността се определя от дясното правило, когато
повърхността се създава чрез свързване на 3 точки.

Normal in A Cylinder Model

Surface
The surfaces will be drawn with the color
assigned to each surface in the Edit Model
window, Surface tab, when the Surface
button is toggled on. It overwrites the Model
toggle button, in case both are toggled on.

повърхност
Повърхностите ще бъдат изчертавани с цвета, приписан на
всяка повърхност в прозореца Редактиране на модела,
раздел "Повърхност", когато бутонът "Повърхност" е
включен. Той презаписва бутона за превключване на
модела, в случай че и двете са включени.

Show Surfaces in A Cylinder Model
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Origin
Origin

произход

Click this button, the origin of the geometry model
will be drawn to the origin location.

Щракнете върху този бутон, произхода на
модела за геометрия ще бъде насочен към
мястото на произхода

Save image
Save Image
Click this button, a Save As window pops up and
user can enter a name, and save the geometry graph
window graphical file. The supported graphical file
types are PNG, JPG, and BMP.

Запазването на изображението
Кликнете върху този бутон, се появи
прозорецът "Запиши като" и потребителят
може да въведе име и да запази графичния
файл на географския графичен прозорец.
Поддържаните типове графични файлове са
PNG, JPG и BMP.

Perspective and Quad view

Перспектива и изглед в квадрант

The geometry model window can be shown as one
window of Perspective view, or Quad window with
Perspective, Top, Side and Front views.

Прозорецът на геометрията може да се покаже
като прозорец на перспектива или прозорец
Quad с перспективи, отгоре, отстрани и отпред.

The switch can be achieved by clicking the
Perspective label on the top left corner of the
Geometry graph window. Following is the
perspective view of a cylinder model.

Превключвателят може да се постигне, като се
кликне върху етикета "Изглед" в горния ляв
ъгъл на прозореца на геометричната графика.
Следва перспективата на цилиндровия модел.
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Figure 4. Perspective View of Cylinder Model

Click the Perspective label, the display window will
illustrate the geometry in the following quad view
format. It consists of the Perspective, Top, Side and
Front view panes.

Щракнете върху етикета Perspective, като
прозорецът на дисплея ще илюстрира
геометрията в следния формат на четворка.
Състои се от перспективните, горните,
страничните и предните панели.

Figure 60. Perspective 4-Window View of Cylinder Model
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