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Hoofdstuk 1 
Introductie in DADS Graphic Environment 

1.1 Inleiding 

DADS sohzre ,  wit stmt veor I l~namis  &alysis eri Qesig,n, &stem sofbvare, is eea pakket 

programma’s voor kinematische edof dynamische analyse van mechanische systemen die bestaan 

uit meerdere (starre) lichamen. Deze lichamen zijn onderling verbonden met behulp van 

energetische- (veren, dempers, actuators) en kinematische verbindingselementen, die onderworpen 

kunnen zijn aan kinematische condities. 

Met behulp van de preprocessor kunnen de mechanische systemen worden gedefinieerd. Voor 

een lichaam betekent dit dat onder andere de massa, de massatraagheid, de ligging van het 

zwaartepunt en de verbindingspunten waar interacties met de omgeving van het lichaam plaats 

vinden, worden gedefinieerd. De geometrische vormen doen hierbij niet ter zake. Het 

rekenprogramma bepaalt vervolgens onder andere de posities, versnellingen en 

verbindingskrachten als functie van de tijd. In de postprocessor kunnen deze berekende waarden 

grafisch worden weergegeven. Schematisch ziet de analyse met DADS er als volgt uit: 

Postprocessor i-i 
DADS Graphic Environment 

! 

Afbeelding 1: Schematische voorstelling van de analyse van een mechanisch systeem met 
DADS 
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Een groot voordeel van het DADS multibody dynamica pakket is de mogelijkheid om 

geometrieën aan het gedefinieerde systeem toe te voegen en een visualisatie van het complete 

model te maken. Hiertoe heeft de gebruiker (vanaf versie DADS 6.0) de beschikking over een 

geavanceerd visualisatie programma, genaamd DGE, dit staat voor Qads Graphic Environment. 

Het doel van DGE is de gebruiker, in aanvulling op het reeds verkregen inzicht met de grafische 

uitvoer van de postprocessor, verder inzicht te verschaffen in de bewegingen van het model, door 

middel van onder andere animaties. Deze animaties zijn mogelijk door het koppelen van de 

gedefinieerde geometrieën aan de resultaten van het rekenprogramma. Deze handleiding beoogt 

een introductie te geven in het gebruik van DGE. 

1.2 Starten en stoppen van DGE 

De DADS software draait bij de faculteit Wertuigbouwkunde op een UNIX systeem: de Silicon 

Graphics (nummer O) computer. In deze handleiding wordt er van uit gegaan dat de gebruiker 

op zijn werkstation de beschikking heeft over een groot scherm en een muis. Van deze muis zijn 

alleen de linker- en rechtertoets gedefinieërd. Met de linkertoets kan de gebruiker iets selecteren 

of verplaatsen, met de rechter muistoets kan een selectie ongedaan gemaakt worden. 

Na het inloggen op de SGO machine en het geven van een password krijgt de gebruiker in eerste 

instantie het commando-venster, een workspace-venster en een windows-menu te zien. Voor het 

gebruik van DADS, en dus ook DGE, is alleen het commando-venster van belang. In dit venster 

kan een sessie met DGE worden gestart (zie ook hoofdstuk 3) door achter de % prompt in te 

tikken: 

Opmerking: In het vervolg van deze handleiding zullen 2 prompts in het commando-venster 

voorkomen. De reeds genoemde % prompt is die van het UNIX systeem, DGE gebruikt *:> als 

prompt. Voor de duidelijkheid zal hierna bij ieder commando de prompt worden weergegeven. 

De gebruiker kan aan de prompt zien op welk niveau hijhij zich bevindt. 
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Na het intikken van bovenstaand commando verschijnt het xmenu (zie paragraaf 1.3) in beeld. 

Deze menubalk dient de gebruiker op een voor hem/haar handige positie te plaatsen. Dit gebeurt 

door de muis te verplaatsen en met de linker muistoets te klikken indien het xmenu op de 

gewenste plaats staat. De derde en laatste handeling die de gebruiker moet verrichten voordat het 

programma voor gebruik gereed is, bestaat uit het kiezen van het juiste grafische scherm: 

YO ddev xi1 

Ook het grafische scherm dient de gebruiker op een handige positie te plaatsen. In onderstaande 

figuur is een gebruiksvriendelijke indeling gegeven: 

xmenu 

Commando-venster 

(vaste positie) 

Grafisch scherm 

Afbeelding 2: Indeling van het grafische scherm 

Naast het op de juiste plaats zetten van de window’s zijn er nog twee veel gebruikte opties bij 

het werken met pop-up window’s. Ten eerste is het mogelijk om het window te vergroten of te 

verkleinen. Dit kan de gebruiker doen door het streepje dat in de linker bovenhoek van ieder 

pop-up menu staat aan te klikken, size te kiezen, vervolgens de muis te verplaatsen tot de 

gewenste grootte is bereikt en tenslotte de linkertoets weer los te laten. 
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Ten tweede kan een een window op de voor- of achtergrond worden geplaatst. Dit is mogelijk 

door het streepje in de linker bovenhoek van het window aan te klikken en vervolgens maximize 

of minimize te kiezen. Bij minimize wordt het pop-up window in een icon opgeslagen 

(achtergrond) en bij maximize beslaat het window het volledige scherm (voorgrond). 

De gebruiker verlaat DGE door de EXIT button in het m e n u  aan te klikken. DGE zal hierna 

om een bevestiging vragen. Indien de gebruiker YES kiest, stopt de DGE sessie. In paragraaf 

1.3 zullen de diverse buttons van het m e n u  toegelicht worden, alle specifieke opties van de 

buttons volgen in hoofdstuk 4. 

1.3 Het m e n u  

-I 

Environment 
button I Geometry button 

Light button 

Camera button 

Primitives button 

Exit button 

Eye button 

Afbeelding 3: Het m e n u  

Door de Exit button aan te klikken verlaat de gebruiker DGE. Het programma zal om een 

bevestiging vragen: door YES aan te klikken stopt de DGE sessie, met NO blijft de gebruiker 

in DGE. 

Onder de Eye button kan de gebruiker parameters die samenhangen met de positie van de 

toeschouwer ten opzichte van het model instellen. Belangrijke optie hierbij is de mogelijkheid 

om het model aan alle zijden te bekijken. 
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Met de Camera button is de gebruiker in staat een specifiek printintervaltijdstip te bekijken of 

zelfs een complete animatie met het model uit te voeren. 

De Primitives button is van belang bij het definiëren van de object structuur (zie hoofdstuk 2). 

Ook kunnen hier parameters met betrekking tot het uiterlijk van een object worden ingesteld. 

Het samenstellen van basisgeometrieën tot een geometrie-item (zie hoofdstuk 2) gebeurt met de 

Geometry button. Ook kan hiermee een geometrie worden verplaatst, geschaald en geroteerd. 

Tenslotte kunnen deze geometrieën aan een object worden gekoppeld. 

Met de Light button kan de gebruiker het model op iedere gewenste wijze belichten. Kleur en 

positie van de lichtbron zijn met dit pop-up menu in te stellen. 

De Environment button tenslotte stelt de gebruiker in staat parameters die te maken hebben met 

de achtergrond en de schaduwwerking te definiëren. 

Belangrijk bij het aanklikken is het volgende. Na het selecteren (linker muistoets) van een 

willekeurige button uit het m e n u  verschijnt er een pop-up menu. Dit pop-up menu plaatst de 

gebruiker bij voorkeur op de lege plaatsen van het scherm. Hiertoe verschuift de gebruiker de 

muis en klikt met de linker toets indien het pop-up menu op de gewenste plaats staat. Zo houdt 

hij een optimaal overzicht. 
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1.4 Voorbeeld vliegwiel-svsteem 

In deze handleiding zal het mechanische systeem van een schijf die draait in een ashuis, 

opgehangen aan een staaf, worden gebruikt om de commando’s te verduidelijken. Schematische 

voorstelling: 

rev2 

Afbeelding 4: Vliegwiel-systeem 

In de modellering met DADS worden voor bovenstaand systeem (zie afbeelding 4) vier lichamen 

gedefinieerd: (vlnr) ground, staaf, ashuis en schijf. Verder zijn er drie verbindingspunten, en 

wordt er tussen de staaf en het ashuis een RSDA element (rotatie veeddemper element) 

gedefinieerd. Het systeem heeft drie graden van vrijheid. Twee daarvan worden met een 

beginvoonvaarde voorgeschreven: de hoeksnelheid van de schijf ten opzichte van het ashuis met 

initl en de beginpositie van het ashuis met init2. Het ronddraaien van de staaf om de Z-as wordt 

door een driver vastgelegd. Indien we de resultaten met de postprocessor analyseren zien we dat 

er een relatieve hoekverdraaing a in rev3 ontstaat. In bijlage 1 is het verloop hiervan tegen de 

tijd uitgezet. 

Deze handleiding beschrijft de visualisatie van het bovenstaande systeem en hoe met DGE een 

toegevoegd inzicht in de bewegingen wordt verkregen. In bijlage 2 is de verbose-file afgedrukt. 
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Hoofdstuk 2 
Object- en geometriestructuur van DGE 

2.1 Creëren van de Eulerfile 

Nadat het ELn$, reketenprogramma met succes is doorlopen ïerdteert dit in een saiital 

uitvoerfiles, waaronder de binary-file (.bin file). De enige gegevens die DGE uit de binary-file 

voor het uitvoeren van een animatie nodig heeft zijn de standen van alle lichamen op ieder 

printintervaltijdstip; DGE noemt deze tijdstippen frame’s. Door de binary file te strippen (buiten 

DGE) ontstaat een file met alleen nog de standen van de lichamen; dit is de Euler-file Ce.mod 

file). Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het conversie programma convdads: 

YO convdads bin 

please enter DADS binary file name (bin) ? 

Schematisch weergegeven: 

Rekenprogramma L=l 
.bin (? 

I Convdads 

e.mod o 
I DADS Graphic Environment I 

Afbeelding 5: Creëren van de Eder-file 
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2.2 Obiecten in DGE 

2.2.1 Organisatie van obiecten 

DGE kent met betrekking tot de objecten een hierarchische structuur. Dit houdt in dat een model 

door DGE wordt gezien als een boomstructuur van diverse objecten. Het allerhoogste element 

in die boom is, per definitie, het world object, daaraan vast zitten alle andere (lagere) objecten, 

te vergelijken met een parenuchild relatie. 

Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de gebruiker het principe van overerving van 

eigenschappen kan benutten. Dat wil zeggen dat eigenschappen van de parent (wielen, zie 

onderstaande afbeelding) worden overgenomen door het child (bijv. Ivwiel). Beschouwen we als 

voorbeeld een voertuig met vier wielen en een chassis, dan ziet de organisatie van de objecten 

er schematisch als volgt uit: 

world c 3  

Afbeelding 6: Object structuur van DGE 
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Door in het commando-venster Is in te voeren laat DGE de boomstructuur van het model zien. 

Voor het enkelvoudig vertakte voorbeeld van het vliegwiel-systeem is de structuur hieronder 

gegeven. Tussen haakjes is de visibility van het betreffende object vermeld, in hoofdstuk 4 zal 

hier nog nader op in gegaan worden. 

world( ) 

schij f(w) 

staaf(w) 

ground(w) 

ashuis(w) 

2.2.2 Definiëren van obiecten en hun volgorde 

Het definiëren van objecten wordt met het m e n u  als volgt uitgevoerd: 

PRIMITIVES button aanklikken 

OBJECT kiezen (bijv. chassis) 

ADD CHILDREN kiezen (bijv. lampen) 

Aaiankelijk van in hoeverre de gebruiker de vertakking wenst te definiëren, moet hij/zij opnieuw 

een object kiezen en children toevoegen, totdat de volledige vertakte structuur is vastgelegd. 

Met het commando set Eulerlist wordt de volgorde van de objecten vastgelegd. Voor het 

voorbeeld gaat de definitie van de volgorde (zie paragraaf 2.2.1) van de objecten als volgt: 

*:> set eulerlist schijf staaf ground ashuis 

Belangrijk is dat deze volgorde van de objecten, overeen moet komen met de volgorde van de 

lichamen in de verbose-file. De namen die bij het definiëren worden ingegeven mogen 

verschillen van die van de lichamen in de verbose-file, dit komt echter de overzichtelijkheid niet 



WFW stage rapport pagina 13 

ten goede. Met name bij meer uitgebreide modellen, met een groot aantal lichamen, is het aan 

te bevelen dezelfde namen aan te houden. 

2.3 Geometrieën in DGE 

2.3.1 Toevoegen van geometrieën aan obiecten 

Voordat met de invulling van de objecten kan worden gestart, moet de - e.mod file worden 

geladen, met het commando eload. Omdat daarin de beginpositie’s van de lichamen staan, zorgt 

dit commando ervoor dat de verschillende lichamen correct om de zwaartepunten worden 

gepositioneerd. Worden er vóór dit commando geometrieën aan de objecten toegevoegd dan 

zullen deze allemaal in het midden van het grafische scherm worden geplaatst. Voor het 

voorbeeld gebeurt het laden met: 

*:> eload vliegwiel - e.mod 

Alle geometrische vormen van de objecten binnen DGE bestaan uit één of meerdere primitieve 

(geometrische) vormen. Met deze basisgeometrieën (default geometrieën) kan de gebruiker 

tamelijk nauwkeurig de objecten invullen. Hiertoe klikt de gebruiker in het m e n u  de 

GEOMETRY button aan. Er verschijnt een pop-up menu waarin de optie ADD GEOMETRY 

moet worden verkozen: 

ADD GEOMETRY 

DELETE GEOMETRY 

EDIT GEOMETRY 

CANCEL 

Afbeelding 7: Pop-up menu van de GEOMETRY button 
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DGE zal de gebruiker de lijst tonen met objecten waaraan een geometrie kan worden toegevoegd. 

Na het aanklikken van het object waaraan men een geometrie wenst te geven, toont DGE een 

lijstje met basisgeometrieën. De gebruiker is nu in staat met deze basisgeometrieën het object 

vorm te geven en eventueel de (samengestelde) basisgeometrieën met de optie EDIT 

GEOMETRY (paragraaf 2.4) op hun plaats te zetten. Zodra er een geometrie gedefinieerd is kan 

die met het commando frame O zichtbaar gemaakt worden. Samenvattend: 

GEOMETRY button aanklikken 

ADD GEOMETRY kiezen en object selecteren 

Object invullen met default geometrieën 

*:> frame O 

In ons voorbeeld kan bijvoorbeeld voor de staaf een cube gekozen worden. Dit gaat als volgt. 

Na het aanklikken van de GEOMETRY button en ADD GEOMETRY selecteert de gebruiker 

de staaf uit het rijtje objecten. DGE toont hierna het lijstje met basisgeometrieën. Voor iedere 

basisgeometrie kent DGE een bewerkingsvenster. Hierin moet men een aantal parameters 

definiëren; deze zijn meestal vanuit het ontwerp bekend. Voor de cube betekent dit dat de naam 

van de geometrie (staaf) en de lengten x = 6.0 en bijvoorbeeld y = z = 0.1 nog ingevoerd dienen 

te worden (zie verbose-file in bijlage 2). 

Het ashuis is een voorbeeld van een geometrie die bestaat uit meerdere basisgeometrieën. Door 

diverse malen de opties ADD GEOMETRY en EDIT GEOMETRY voor het ashuis te gebruiken 

is de gebruiker in staat een aantal cubes aan elkaar te koppelen en zo een goed gelijkend ashuis 

te definiëren. Ook hier moet de gebruiker specifieke parameters in de bewerkingsvensters 

definiëren. Paragraaf 2.3.2 behandelt de basisgeometrieën van DGE. 
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2.3.2 Basisaeometrieën 

Zoals reeds gezegd bestaan alle geometrieën die men binnen DGE creëert uit één of meerdere 

basisgeometrieën. Door de beschikbare vormen te gebruiken is het mogelijk om de lichamen 

tamelijk nauwkeurig in te vullen en een goed gelijkend model te definiëren. In deze paragraaf 

worden de relevante parameters beproken die de gebruiker voor de basisgeometrieën kan 

instellen. Indien DGE default waarden voor de specifieke vorm kent staan deze achter de 

parameter vermeld. 

Sphere 

Radius in X Z  plane: 1.0 

Number of nodes around: 12.0 

Sweep angle about Y axis: 360.0 

End angle about X axis: 180.0 

Box (2D) 

Width along X axis: 1.0 

Number of nodes around: 2.0 

Q& 

Width in X direction: 1.0 

Width in Z direction: 1.0 

Circle (2D) 

Radius: 1.0 

Angle around: 360.0 

Cone 
Bottom Radius: 1.0 

Length: 1.0 

Radius along Y axis: 1.0 

Number of nodes along: 12.0 

Start angle about X axis: 0.0 

Width along Y axis: 1.0 

Number of nodes along Y axis: 2.0 

Width in y direction: 1.0 

Number of nodes around: 12.0 

Top Radius: 0.5 

Number of nodes around: 12.0 
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Cylinder 

Radius: 1.0 

Number of nodes around: 12.0 

Inner Radius: 0.9 

Length: 1 .O 

Wedge 

Width in X direction: 1.0 

Heigth in Z direction: 1.0 

Pwamid 

Width in X direction: 1.0 

Heigth in Z direction: 1.0 

Gear 
Tooth heigth: 0.1 

Number of teeth: 20.0 

Top base radius: 1.0 

Number of nodes along width: 2.0 

Spring 

Number of turns: 5.0 

Spring radius: 1.0 

Spring length: 5.0 

Length: 1.0 

Outer Radius: 1.0 

Number of nodes around: 12.0 

Width in Y direction: 1.0 

Width in Y direction: 1.0 

Tooth face angle: 0.0 

Gear width: 0.1 

Bottom base radius: 1.0 

Tooth angular rotation: 0.0 

Number of segments in one turn: 10.0 

Coil radius: 0.05 

De items ring en tetrahedron zijn nog niet geïmplementeerd; zij komen wel reeds in het lijstje 

met geometrieën van DGE voor. Polygon, extrude, en sweep moeten vanaf het commando- 

venster worden ingegeven. Met het commando help krijgt de gebruiker een overzicht van welke 

parameters voor deze geometrieën (polygon, extrude en sweep) ingesteld kunnen worden. 
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Door gebruik te maken van de commando’s add, list, delete, restore en edit kan de gebruiker 

de parameters een waarde geven. De definitie kan worden afgesloten met het commando done. 

In bijlage 3 is de DGE help file opgenomen waarin een aantal van deze specifieke commando’s 

opgezocht kunnen worden, verder is het altijd mogelijk om met help gevolgd door het 

commando de informatie te verkrijgen die men nodig heeft. Het zou te ver voeren om deze 

commando’s voor deze zelden gebruikte geometrieën verder toe te lichten. 

2.4 Translatie, rotatie en schalen van de objecten 

Door in het m e n u  van DGE de GEOMETRY button aan te klikken en vervolgens te kiezen 

voor de optie EDIT GEOMETRY is het mogelijk objecten, of geometrieën waaruit dat object 

bestaat, te transformeren. DGE zal vragen welk object de gebruiker wil bewerken. Daarna kan 

men nog kiezen of het gehele object bewerkt moet worden, of dat alleen een geometrie item 

waaruit dat object is opgebouwd moet worden veranderd. Het is mogelijk om een object te 

transleren, te roteren en de afmetingen te schalen. Met behulp van de in te stellen stapgrootte 

heeft de gebruiker een wijde range waarin hij het object kan manoeuvreren. De gebruiker wordt 

geadviseerd met deze opties enigzins ’spelenderwijs7 om te gaan, opdat hij/zij de juiste instelling 

bereikt. 
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Hoofdstuk 3 
Startedsaven van gedefinieerde files en visualisatie van het model 

3 , l  Saven van gedefinieerde geometrieën en omgeving 

Voordat cie gebruïíer het visuaiisatieprogramma veriaat dienen de gedefinieerde geometrieën en 

de informatie over de objectstructuur, kleur, schaduwwerking en belichting te worden bewaard. 

Daarvoor gebruikt DGE twee files: De al dan niet samengestelde geometrieën bewaard DGE in 

een aantal (zoveel als er objecten zijn gedefinieerd) -g.mod files. Het niet mogelijk om de 

geometrieën in één -g.mod file op te slaan. De informatie over de objectstructuur en de gegevens 

over kleur, schaduwwerking en belichting wordt opgeslagen in een .def file. Dit gebeurt in het 

commando-venster van DGE voor het voorbeeld als volgt: 

*:> gsave all 

*:> hsave vliegwiel.def 

Gsave all zorgt ervoor dat alle objecten waaraan een geometrie is toegevoegd worden bewaard. 

Het tweede commando creëert de file met de .def extensie. Voor het voorbeeld van het vliegwiel- 

systeem betekent dit dat bewaard worden: vliegwieLdef, schijf-g.mod, staaf-g.mod, 

ashuis-..mod en ground-g.mod. Het is natuurlijk ook mogelijk om maar één geometrie te 

bewaren of alleen een andere versie van de .def file te maken. 

Waarschuwing ! 

Saven alvorens DGE te verlaten 

Indien bovenstaande commando's niet worden uitgevoerd alvorens DGE te verlaten, gaat het 

programma er van uit dat de gebruiker de gemaakte definities niet wil bewaren en gooit dan ook 

alles weg! Door hierna in het m e n u  de EXIT button aan te klikken verlaat de gebruiker DGE. 

Op de volgende pagina is in afbeelding 8 schematisch de interactie tussen DGE en zijn in- en 

uitvoerfiles weergegeven. 
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3.2 Starten van DGE met gedefinieerde geometrieën en omgeving 

Het opnieuw starten van DGE met reeds eerder gedefinieerde geometrieën en .def file is mogelijk 

op een aantal manieren. Het is aan de gebruiker om te beoordelen welke methode voor hemíhaar 

het handigste is. Voor het vliegwiel-voorbeeld zijn in paragraaf 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 een drietal 

mogelijkheden om de files te laden aangegeven. 

Na het laden moet natuurlijk het grafische scherm nog worden gedefinieerd zoals dat in paragraaf 

1.2 is behandeld en om het model in initiële toestand te bekijken moet de gebruiker frame O in 

het commando-venster invoeren. 

Reken programma 

Convdads 

I DADS Graphic Environment I 
Afbeelding 8: Interactie tussen DGE en zijn in- en uitvoer files 
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3.2.1 In het commando-venster, buiten DGE 

YO dge -v vliegwieLdef vliegwiel - e.mod * - g.mod 

*:> ddev xnn 

*:> frame O 

De verbose mode, -v, zorgt ervoor dat er aanvullende informatie op het scherm wordt getoond 

bij het laden van files; bijvoorbeeld het aantal frame’s dat DGE geladen heeft. Het * teken bij 

het laden van de geometrieën zorgt ervoor dat alle geometrieën, die in de huidige (werkzame) 

subdirectory aanwezig zijn, geladen worden. Het is aan de gebruiker om te beoordelen of dit 

wenselijk is. Indien men problemen verwacht, bijvoorbeeld wanneer in de betreffende 

subdirectory geometrieën staan die niet voor de gewenste visualisatie van belang zijn, is het 

verstandiger voor een andere optie te kiezen. 

3.2.2 Gedeelteliik in het commando-venster, daarna binnen DGE 

YO dge -v 

*:> gload schijf - g.mod staaf-g.mod 

*:> gload ashuis - g.mod ground-g.mod 

*:> hload vliegwieLdef 

*:> eload vliegwiel - e.mod 

*:> ddev x l l  

*:> frame O 

De volgorde waarin bovenstaande commando’s zijn opgenomen is niet willekeurig. Ten eerste 

om waarschuwingen te vermijden dient gload .. . . . .-g.mod voor hload vliegwiel.def uitgevoerd 

te worden. Door hload vliegwiel.def voor ddev X11 in te typen wordt de eerder gedefinieerde 

achtergrond voor het grafische scherm gekozen en niet de default achtergrond zwart. Voorts dient 

de instructie frame O na eload wielashuis-e.mod uitgevoerd te worden, omdat er bij omwisseling 

van deze instructies nog geen frame’s bekend zijn bij DGE. 
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3.2.3 Via een commando-file. te laden in DGE 

Om het visualisatie pakket nog gebruiksvriendelijker te maken bestaat ook de mogelijkheid een 

aantal vaak terugkerende commando’s op te nemen in een zogenaamde commandofile e 
pa~ig~a&%2+), welke dan na het opstarten van DGE automatisch kunnen worden uitgevoerd. 

% dge -v 

*:> cmd comfile 

Verondersteld wordt dat de commando-file comfile heet, er kan natuurlijk ook een andere naam 

worden gekozen. Specifieke instructies die de comfile bevat zijn: 

gload schijf-g.mod staaf-g.mod ashuis-g.mod ground-g.mod 

hload vPiegwieP.def 

eload vliegwiel-e.mod 

ddev X11 

Het programmeren van de commando file geschiedt via de vi editor (buiten DGE). In 

bijvoorbeeld een UNIX handleiding staan een aantal veel voorkomende vi commando’s die de 

gebruiker nodig heeft voor het programmeren van de comfile. 

3.3 Visualisatie van het model 

Indien de gebruiker het gedefinieerde model in het grafische scherm zichtbaar wil maken moet 

de CAMERA button in het m e n u  worden aangeklikt. Met het bewerkingsvenster dat nu 

verschijnt kan hij/zij een specifiek fiame kiezen, meestal zal echter de initiële toestand (frame 

O )  gewenst zijn. Ook kan hier een animatie worden gestart. 
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Dit pop-up menu biedt de volgende opties: 

Met loop animation kan de gebruiker het aantal keren dat de animatie wordt uitgevoerd 

aangeven, als default heeft DGE hier de waarde 1. 

Frame increment geeft de stapgrootte in een animatie. Indien er een groot aantal frames voor 

een kleine simulatietijd bestaat is het verstandig de stapgrootte wat te verhogen. Dit zal ervoor 

zorgen dat de animatie wat vloeiender in de tijd verloopt en er minder schokkerig uit ziet. 

Tenslotte kan de gebruiker met een balkje en pijltjes aangeven welk specifiek frame hij wil zien 

en ook de waarde instellen waarbij de animatie start en eindigt. Meestal zal echter de default 

waarde worden aangehouden, namelijk start = O en end = frame max. 
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Hoofdstuk 4 

OPTIES VAN DE EYE, PRIMITIVES, LIGHT en ENVIRON button 

4.1 EYE button 

Zodra een model is gedefinieerd is het meestal noodzakelijk de parameters die samenhangen met 

de positie van de toeschouwer ten opzichte van het model in te stellen. De EYE button in het 

m e n u  ondersteunt deze optie. 

In het veld met het assenstelsel is het mogelijk om de positie van de waarnemer ten opzichte 

van het model in te stellen. In onderstaande afbeelding zijn de instelmogelijkheden aangegeven: 

afstand waamemer t0.v. model 

/ I  \ hoogte 
hoek pos'& model posiik waamemer 

Afbeelding 9: Positie van waarnemer en model 

Door de stip van de waarnemer te verplaatsen (linker muistoets) kan de gebruiker als het ware 

om het model heen lopen. Ook kan hij/zij met deze stip de waarnemer (binnen een zekere range, 

zie volgende pagina) dichterbij of verder van het model af brengen. Het model is met de stip, 

die op dit moment in de oorsprong staat, te verplaatsen en op een willekeurige positie in het 

grafische scherm te zetten. Met het rechter balkje is de hoogte van het model in het grafisch 

scherm in te stellen. 
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De hoek waaronder de waarnemer naar het model kijkt kan met het linker balkje worden 

verandert. Bijvoorbeeld door het balkje in het midden te plaatsen kijkt de waarnemer tegen het 

vlak Z = O aan. 

In het bekijken van een animatie zijn er een drietal mogelijkheden voor de positie van de 

toeschouwer: 

Ten eerste kan er op een vaste stationaire positie naar het model gekeken worden. Dit is 

vergelijkbaar met een persoon die langs de kant van de weg staat en een auto voorbij ziet rijden. 

Ten tweede is het mogelijk om het model of een specifiek object, of deel daarvan, te volgen. De 

toeschouwer blijk dan op een vaste positie ten opzichte van dat onderdeel. Indien dat object een 

beweging ondergaat beweegt de toeschouwer ook mee. Deze optie is met name handig wanneer 

een bepaald model een grote afstand aflegt gedurende de animatie. 

Tenslotte is het ook mogelijk om het model gedurende de animatie in een baan (orbit) 

daaromheen te volgen. Dit kan nuttig zijn indien er aan verschillende zijden van het model 

bewegingen optreden. 

Het assenstelsel van het model kan de gebruiker onder de change coördinate system optie 

instellen. Per definitie kiest DGE een X Y Z assenstelsel waarvan de Z - as omhoog is gericht. 

Vaak is het interssant om tijdens de animatie de aandacht op een bepaald object te vestigen. Met 

de optie target zorgt DGE er voor dat het object waarop de gebruiker de aandacht i1 richten in 

het midden van het grafische scherm blijft en op deze manier optimaal kan worden bekeken. 

Met behulp van de range en clipping mogelijkheden kan de gebruiker respectievelijk de afstand 

tot het model en de afstand tussen het voorste- en het achterste begrenzingsvlak van het model 

in stellen. Het is vanzelfsprekend dat de back clipping afstand een grotere waarde dan de front 

clipping afstand moet hebben. Gebeurt dit niet, dan is het model niet zichtbaar. 
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Tenslotte kan de gebruiker met de field of view optie het effect van een zoomlens nabootsen. 

Standaard staat deze hoek op 45", maar door deze bijvoorbeeld te verhogen zorgt DGE er voor 

dat het model zich van de toeschouwer verwijdert. Tevens neemt door het vergroten van de hoek 

het perspectief toe. Het tegenovergestelde effect wordt bereikt indien de hoek wordt verkleind. 

Vaak kan het inzicht in de beweging worden verhoogd door een specifiek object uit het model 

te lichten en in detail te bekijken; bijvoorbeeld de vering van een auto. Indien de opties range, 

en field of view niet aanwezig waren dan zou de toeschouwer op voldoende afstand moeten staan 

om het volledige model binnen het grafische scherm te bekijken en daardoor zou detail 

informatie verloren gaan. 

4.2 Primitives button 

DGE tekent de objecten van een model in perspectief. Deze worden in het grafische scherm 

weergegeven in een bepaalde kleur, schaduwwerking en met licht/donker zijden aan een object. 

Deze instellingen zijn tevens afhankelijk van de lichtbron. 

Bij het maken van een visualisatie van het systeem is het nuttig ook aan deze opties een optimale 

waarde te geven. Dit kan de duidelijkheid van een model verhogen voor zowel de ontwerper als 

degenen die het model gebruiken om zich een beeld van het systeem te vormen. Met de 

PRIMITIVES button kunnen deze definities gemaakt worden. 

Onder de diffuse optie kan de gebruiker de basiskleur van het object instellen. Door het 

verschuiven van de balkjes zijn de kleuren met hun rood, groen en blauw waarden in te stellen. 

Het is niet mogelijk om binnen één object meerdere kleuren te definiëren. 

De ambient parameter vertegenwoordigt de kleur van de donkere zijde aan een object, i.e. de 

zijde die niet wordt verlicht. Zonder deze optie zouden de donkere zijden volledig zwart zijn, 

dat is bijvoorbeeld in een goed verlicht model irreëel. 
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Onder de specular optie kan de kleur van de 'glimmende plek' op een glad, gepoetst oppervlak 

worden ingesteld. Deze optie is een benadering van het effect dat wordt bereikt door reflectie 

van het licht op een glad oppervlak. Omdat specular in essentie de reflectie van opvallend licht 

vertegenwoordigt, doet de gebruiker er verstandig aan om de kleur gelijk te kiezen aan die van 

de lichtbron. 

Met specular power kan de gladheid van een oppervlak worden ingesteld. Kleine waarden 

(1 - 30) betekenen een ruw oppervlak dat het licht diffuus verspreidt, terwijl hogere waarden 

(100) een glad en gepoetst oppervlak weergeven. 

Met de kubusjes kan de visibility van een object worden gedefinieerd. De (w) betekent dat het 

betreffende object als een wireframe wordt weergegeven. Van dat object worden dan alleen de 

omlijnende polygonen getoond. Disable (d) zorgt ervoor dat dit gedeelte van het model niet 

getoond wordt. Null ( ) heeft hetzelfde effect als disable, met als verschil dat null niet de totale 

subtree die onder haar valt uitzet. Solid (s) kleurt een object of een gehele boom in. Transparent 

(t) tenslotte maakt een gedeelte van een model doorzichtig. 

4.3 LIGHT button 

Om een model op de gewenste manier te verlichten dient de gebruiker de LIGHT button in het 

m e n u  aan te klikken. De lichtbron wordt verondersteld oneindig ver weg te staan, hierdoor 

lopen de invallende stralen parallel. De einige informatie die de gebruiker nog dient in te geven 

is de richting van de vector (vanuit de lichtbron) die naar de lichtbron wijst. Dit is in te stellen 

door de stip in het assenstelsel te verplaatsen en het juiste coördinaten systeem te kiezen. 

Tenslotte kan de gebruiker ook de kleur van het licht instellen. De default kleur die DGE kiest 

is wit, dat wil zeggen dat de rood, groen en blauw waarden alle drie 1 zijn. 
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4.4 ENVIRON button 

Onder de ENVIRON button kan de gebruiker een aantal parameters die te maken hebben met 

de achtergrond en de schaduwwerking instellen. 

Ground specificeert het basisniveau van het schaduwvlak. Dit is per definitie het X Z  vlak, ofwel 

het vlak waarvoor geldt Y = constant. Door het hoofdobject in de hierarchie te roteren kan de 

gebruiker ervoor zorgen dat het schaduwvlak correct wordt geplaatst. Met de in te stellen 

constante kan de hoogte van het vlak gedefinieerd worden. 

De opties skycolor en shadowcolor spreken voor zich; de gebruiker kan er de kleur van de 

achtergrond respectievelijk de schaduwkleur mee instellen. DGE zet beide parameters per 

definitie in zwart (O O O). 

Met backface-remove is het mogelijk om bij een object dat solid wordt weergegeven, de 

polygonen (begrenzingslijnen van een object) die voor de toeschouwer niet zichtbaar zijn, weg 

te laten. Dit zorgt ervoor dat de prestatie van DGE verbetert. 

Bij andere dan de solid visibility, is het niet verstandig de optie aan te zetten omdat dan delen 

van het model die duidelijk zichtbaar zijn worden weggelaten. Per definitie staat 

backface - remove op 'enabled'. 

Polygon-outline laat de polygonen zien die de objecten omkaderen. Soms kan dit handig zijn. 

Bijvoorbeeld wanneer er te weinig kleuren zijn om het model duidelijk zichtbaar te maken. 

Standaard staat deze optie uit. 

Tenslotte zorgt de optie clear-buffer ervoor dat het grafische scherm wordt schoongemaakt 

tijdens een animatie, zodat de animatie vloeiend verloopt. Autodraw laat iedere verandering die 

de gebruiker aan het model maakt direct in het grafische display zien. Dit is een 

gebruiksvriendelijke optie die het mogelijk maakt om snel wijzigingen te beoordelen. 
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Hoofdstuk 5 
Conversie van Geomake files naar DGE files 

5.1 Conversie van de .par file 

Een, nog in DADS aanwezig ouder visualisatie programma, is Geomake (zie pag 29 voor een 

schematisch overzicht). De gestripte file die Geomake nodig heeft is de parameter-file (.par) en 

kan met behulp van de postprocessor verkregen worden uit de binary-file met behulp van de 

volgende commando's: 

Het is mogelijk om de parameter-file te converteren naar een e .mod file, dit kan eveneens met 

het conversie programma CONVDADS: 

'YO convdads par 
please enter parameter file name (.par) ? 

5.2 Conversie van de .ge0 files 

De geometrie file die Geomake gebruikt voor de opslag van de geometrie definities en informatie 

over kleur en schaduwwerking kan voor gebruik in DGE geschikt worden gemaakt. Dit gebeurt 

met het C O W  conversie programma. Het CONV conversie programma heeft als input de 

Geomake-file (.geo) en een DADS verbose-file. Door deze beide files in te gegeven zorgt CONV 

ervoor dat de positieve Z-as tegengesteld wordt gekozen aan de zwaartekrachtrichting. Bovendien 

worden de namen van de objecten gelijk gekozen aan de namen van de lichamen zoals deze in 

verbose file zijn ingevoerd. Uit deze twee files worden vervolgens wederom twee files gevormd: 

de -g.mod file én de .def file. 
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Dus als volgt: 

'YO conv vliegwieLgeo vIiegwiel.vb3 

In de -g.mod files en de .def file staan zoals bekend de definities voor de geometrieën die bij 

de lichamen horen en de definities met betrekking tot de structuur en het uiterlijk van het model. 

Belangrijk verschil tussen Geomake en DGE is dat wanneer aan een bepaald object in Geomake 

meerdere kleuren zijn toegekend, dit in DGE dit niet mogelijk is; DGE kent maar èèn kleur per 

object. C O W  zal dientengevolge ook problemen geven, de objecten zijn dan niet gedefinieerd. 

De volgende pagina geeft een schematisch overzicht van de conversie van Geomake-files naar 

DGE-files. 
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Rekenprogramma 

Postprocessor 4 

DADS Graphic Environment 

Afbeelding 10: Conversie van Geomake files naar DGE files 
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BIJLAGE1 RELATIEVE HOEKVERDRAAING VAN ASHUIS T.O.V. SCHIJF 
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BIJLAGE 2 VERBOSE-FILE WIEL/ASHUIS SYSTEEM 

ANALYSIS 
CREATE SYSTEM.DATA 

UNITS 
ANALYSIS.TYPE 
STARTING. TIME 
XhTIXG. TIME 
PRINT.INTERVAL 
GRAVITY.SEA.LEVEL 
X. GRAVITY 
Y. GRAVITY 
Z .  GRAVITY 
SCALE.GRAVITY.COEF 
MATRIX.OPERATIONS 
REDUNDANCY.CHECK 
LU. TOL 
ASSEMBLY.TOL 
BYPASS.ASSEMBLY 
0UTPUT.FILE 
REFERENCE.FRAME 
DEBUG-FLAG 

UP 
CREATE DYNAMIC.DATA 

REACTION.FORCES 
FORCE.COORDINATES 
PRINT.METHOD 
=.INT.STEP 
SOLUTION.TOL 
INTEGRATION.TOL 
METHOD-INTEGRATION 
PRINT.FREQ 

UP 
UP 
FORCE 
CREATE RSDA 

NAME 
JOINT. NAME 
0RIENTATION.ANGLE 
SPRING.CONSTANT 

:= 'SI' 

:= 'DYNAMIC' 
:=  '0.0' 
:= ' 1 . 6 '  

:= ' . 005 '  

:= ' 9 . 8 0 6 6 5 '  

:=  ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= '-1.0' 

:= 'l.O'\ 

:=  'SPARSE' 
:= 'TRUE' 
:=  '1.OD-12' 
:= '1.OD-3' 

:=  'FALSE' 
:= 'ALL' 
:=  'GLOBAL' 
:= 'TRUE' 

:= 'TRUE' 
:=  'GLOBAL' 
:= 'INTERPOLATED' 
:=  ' 0 . 0 0 4 '  

:= '0.0002' 
:= '0.00002' 

: = 'VARIABLE' 
:=  'O' 

:=  'RSDA' 
:= 'REV3' 
:=  ' 0 . 0 '  

:= '1500.0' 
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DAMPING.COEFFICIENT 
ACTUATOR.TORQUE 
CURVE.SPRING 
CURVE.DAMPER 
CURVE.ACTUATOR 
ANGULAR. UNITS 
TYPE 

UP 
UP 
JOINTS 
CREATE REVOLUTE.JOINT 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
Q.ON.BODY.l 
Q.0N.BODY.2 
R.ON.BODY.l 
R.0N.BODY.2 
NODE. 1 
NODE. 2 

UP 
CREATE REVOLUTE.JOINT 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
Q.ON.BODY.l 
Q.0N.BODY.2 
R.ON.BODY.l 
R.0N.BODY.2 
NODE. 1 
NODE. 2 

UP 
CREATE REVOLUTE.JOINT 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
P.ON.BODY.l 

:=  '10.0' 
:=  '0.0' 
:=  'NONE' 
:=  'NONE' 
:=  'NONE' 
:= 'RADIANS' 
:= 'BIDIRECTIONAL' 

:= 'REV1' 
:= 'GROUND' 
:= 'STAAF' 
:= ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  1 
:=  ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  1 
:=  ( 0.0, 0.0, 1.0 1 
:=  ( 0.0, 0.0, 1.0 1 
:=  ( 1.0, 0 . 0 ,  0 . 0  1 
:=  ( 1.0, 0 . 0 ,  0 . 0  1 
:=  ' O '  

:= ' O '  

._  .- 

._ .- 

._  .- 

._  .- 

._  .- 

._  .- 

._  .- 

._ .- 

._ .- 

._ .- 

._  .- 

' REV2 ' 
' SCHIJF' 
' ASHUIS ' 
( 6 . 0 ,  0 . 0 ,  - 0 . 3  ) 

( 6 . 0 ,  0 . 0 ,  - 0 . 3  ) 

( 7 . 0 ,  0 . 0 ,  - 0 . 3  ) 

( 7 . 0 ,  0 . 0 ,  - 0 . 3  ) 

( 6.0, 0 . 0 ,  0 . 7  ) 

( 6 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 7  1 
' O '  

'O' 

:= 'REV3' 
:=  'STAAF' 
:=  'ASHUIS' 
:= ( 6.0, 0 . 0 ,  0 . 0  ) 
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P.0N.BODY.2 
Q.ON.BODY.l 
Q.0N.BODY.2 
R.ON.BODY.l 
R.0N.BODY.2 
NODE. 1 
NODE. 2 

UP 
UP 

CREATE BODY 
NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 

ANGLE. 3 

FIXED.TO.GROUND 
MAS s 
INERTIA-XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
1NERTIA.XZL 
1NERTIA.YZL 
XG . FORCE 
YG . FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL . TORQUE 
ZL . TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR.UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 

:= ( 6.0, 0 . 0 ,  0 . 0  ) 

:= ( 6.0, 1.0, 0 . 0  ) 

:= ( 6.0, 1.0, 0 . 0  ) 

:= ( 7 . 0 '  0 . 0 ,  0 . 0  1 
:= ( 7 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  1 
:= ' O '  

:=  'O' 

:=  'SCHIJF' 
:= ( 6 . 0 ,  0 . 0 ,  - 0 . 3  ) 

:= 'EULER' 
:= '0.0' 

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

: = ' FALSE' 
:= ' 3 2 . 0 '  

:= ' 1 . 0 '  

:=  ' 0 . 5 '  

:=  ' 0 . 5 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:=  '0.0' 

:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
: = 'POSITIVE' 
:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 
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CREATE BODY 
NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 
FIXED.TO.GROUND 
MAS s 
1NERTIA.XXL 
INERTIA-YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
INERTIA-XZL 
INERTIA-YZL 
XG . FORCE 
YG . FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL . TORQUE 
ZL . TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR.UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 
FIXED.TO.GROUND 
MAS s 

.- .- 'STAAF' 
:=  ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  ) 
.- .- 'EULER' 
:=  '0.0' 

:= ' 0 . 0 '  

.- .- '0.0' 
:= 'FALSE' 
.- r .- . 0 2 '  

:=  '5D-3' 
:=  '5D-3' 
:=  '5D-3' 
:=  '0.0' 

:=  ' 0 . 0 '  

.- * -  ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:=  ' 0 . 0 '  

.- ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= '0.0' 

:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:=  'NONE' 
:=  'NONE' 
.- 'NONE' 
:= 'NONE' 
: = 'POSITIVE' 
:= 'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

.- 

.- 

:= 'GROUND' 
:=  ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  ) 
.- .- 'EULER' 
.- - -  '0.0' 
.- - -  ' 0 . 0 '  

.- - -  '0.0' 
:= 'TRUE' 
:= '1.0' 
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1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
INERTIA-XZL 
1NERTIA.YZL 
XG . FORCE 
YG . FORCE 
ZG. FORCE 
XL . TORQUE 
YL . TORQUE 
ZL . TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CURVE. ZLT 
SIGN. EO 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE BODY 

NAME 
CENTER.OF.GRAVITY 
TYPE.ANGULAR.COORD 
ANGLE. 1 
ANGLE. 2 
ANGLE. 3 

FIXED.TO.GROUND 
MAS s 
1NERTIA.XXL 
1NERTIA.YYL 
1NERTIA.ZZL 
1NERTIA.XYL 
1NERTIA.XZL 
1NERTIA.YZL 
XG . FORCE 
YG . FORCE 
ZG. FORCE 

.- .- '1.0' 
:= '1.0' 

:= '1.0' 

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:=  ' 0 . 0 '  

:=  ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  
._ r n  n i  .- u.u 

:= ' 0 . 0 '  

:=  ' 0 . 0 '  

:= '0.0' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:=  'NONE' 
:=  'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
: = ' POSITIVE' 
:=  'RADIANS' 
:= 'FALSE' 
:= 'FALSE' 

:= 'ASHUIS' 
:= ( 6.0, 0 . 0 ,  -0.1 ) 

: = ' EULER' 
:=  ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:=  '0.0' 

:= 'FALSE' 
:= '100.0' 

.- '1.0' 
:= ' 2 . 0 '  

:=  ' 2 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

:=  ' 0 . 0 '  

:= ' 0 . 0 '  

.- 
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XL . TORQUE 
YL . TORQUE 
ZL . TORQUE 
CURVE. XGF 
CURVE. YGF 
CURVE. ZGF 
CURVE. XLT 
CURVE. YLT 
CÜXVE . ZLT 
SIGN.EO 
ANGULAR. UNITS 
FLEXIBLE 
SUPERELEMENT 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
EXTRA. COORD 
ANGULAR.UNITS 

UP 
CREATE INITIAL.CONDITION 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
ELEMENT.NAME 
TYPE.INITIAL.COND 
1NITIAL.VALUE 
TIME.DERIVATIVE 
OMEGA. Y 
OMEGA. Z 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 

:= ‘ 0 . 0 ’  

:=  ‘ 0 . 0 ‘  

:=  ‘0.0’ 

:= ‘NONE’ 
:= ‘NONE‘ 
:= ’NONE‘ 
:= ’NONE’ 
:= ‘NONE‘ 
:=  ‘NOKE’ 
: = ‘ POSITIVE‘ 
:= ’RADIANS‘ 
:= ‘FALSE’ 
:=  ‘FALSE’ 

:=  ‘INIT1‘ 
:=  ‘SCHIJF‘ 
:= ‘NONE’ 
:=  ’NONE’ 
:=  ’El’ 
:= ‘0.0’ 

.- ’ - 5 0 . 0 ’  

:= ’ 0 . 0 ’  

:=  ‘ 0 . 0 ’  

.- 

:=  ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  1 
:=  ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  1 
._ .- ’ O ’  

:=  ‘RADIANS’ 

._  .- 

._  .- 

._  .- 

._ .- 

._ .- 

._  .- 

._  .- 

._ .- 

._  .- 

._  .- 

._ .- 

’ INIT2 ‘ 
’ SCHIJF’ 
‘ NONE ‘ 
‘ NONE ’ 
‘E2’ 
‘0.0‘ 

‘0.0’ 

‘0.0’ 

‘ 0 . 0 ‘  

( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  1 
( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  1 
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EXTRA.COORD 
ANGULAR. UNITS 

UP 
CREATE DRIVER 

NAME 
BODY.1.NAME 
BODY.2.NAME 
TYPE.DRIVER 
DRIVING. PÜ3-CTION 

FUNCTION.PARAMETERS 
P.ON.BODY.l 
P.0N.BODY.2 
Q.ON.BODY.l 
Q.0N.BODY.2 
R.ON.BODY.l 
R.0N.BODY.2 
CURVE.DRIVER 
JOINT. NAME 
ANGULAR. UNITS 
NODE. NAME 

UP 

:= 'O' 

:=  'RADIANS' 

:= 'DRIV1' 
:= 'NONE' 
:= 'NONE' 
:= 'REL-ANGLE' 
:=  'POLYNOMIAL' 
:=  ( 0.0, 0 . 5 ,  0 . 0 ,  0 . 0  ) 

:= ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  ) 

:= ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  0 . 0  ) 

:=  ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  1.0 ) 

:=  ( 0 . 0 ,  0 . 0 ,  1.0 1 
:= ( 1.0, 0 . 0 ,  0 . 0  1 
:= ( 1.0, 0 . 0 ,  0.0 ) 

:= 'NONE' 
:= 'REV1' 
:= 'RADIANS' 
:= 'NONE' 
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BIJLAGE 3 DGE HELP-FILE 

COMMAND: display <light/object/environ/view/geometry> <structure 
name> [f ieldl 

The display command is used to view a data structure. The available 
data structures are the light, object, environment, and view structures. 
These structures contain various parameters that control the moäels 
graphical properties. 

The llstructure name" is the name associated with a particular structure, 
such as a light source call lllamplll or an object called I1chassisT1. 

By specifying the llfieldll a single parameter within the structure can be 
viewed. For example, to display the ambient color of the object 
llchassislg, type in lldisplay object chassis ambient". 

The primitive list obtained by the lldisplay geometry" command contains 
the geometry part name and all the primitives within that part. The 
number associated with a primitive must be specified to delete, scale, 
translate, or rotate that specific primitive. 

There are several abbreviations for the display command. Following is a 
list of the abbreviations or llaliasesll and their equivalent display 
commands. 

ALIAS : linq <lightname> [f ieldl 
EQUIVALENT: display light <lightname> [field] 

ALIAS : einq [ f ieldname] 
EQUIVALENT: display environ [field] 

ALIAS : vinq [ f ieldnamel 
EQUIVALENT: display view [fieldname] 

ALIAS : ginq [ f ieldnamel 
EQUIVALENT: display geometry [fieldnamel 
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COMMAND: list <light/hier/geometry/eulerlist> 

The list command is used to display the names of a model's structures. 
For example, typing "list hier" will display the names and visibility for 
all the object structures in the current model. In the hierarchy list the 
indentations specify rank and the letters (W), (T), (SI, (D) , stand for 
wireframe, transparent, solid, and disable, respectively. 
A n  empty set of parentheses 
to null. 

( )  means that the objects visibility is set 

There are several abbreviations for the list command. Following is a 
list of the abbreviations or llaliasesll and their equivalent list 
commands. 

ALIAS : 11s 
EQUIVALENT: list light 

ALIAS : Is 
EQUIVALENT: list hier 

ALIAS : gls 
EQUIVALENT: list geometry 

ALIAS : els 
EQUIVALENT: list eulerlist 

COMMAND: set <display/light/object/view/environ/geometry/eulerlist> 
<field> <value> 

The set command is used to set a field within a structure to a specified 
value. For example, to set the skycolor to blue type !!set environ 
skycolor O O .5". There are several aliases used with the set command, 
most of them are particular to a structure, such as "eset" which is short 
for !!set environment". 

Following is a list of the abbreviations or lvaliasesll, their 
equivalent list commands, and the definable fields within the structure 
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ALIAS : set environ <field> <value (s)  > 

EQUIVALENT: eset <field> <value ( s )  > 

Definable fields in the ENVIRONMENT structure are: 

SKYCOLOR = [red.level green.leve1 blue.level1 
GROUND = [value] (Specifies the ground level of the shadow 

plane) 
S~OWCOLOK = [red.levei green.ieve1 blüe.ievei1 
BACKFACE - REMOVE = [enable/disablel 
POLYGON - OUTLINE = [enable/disablel 
CLEAR - BUFFER = [enable/disablel 
AUTODRAW = [enable /di sable 1 

ALIAS : ddev [device name] 
EQUIVALENT: set display [device name] 

Typing "ddev" alone will list all of the available display devices. 

ALIAS : lset <lightname> <field> <value> 
EQUIVALENT: set light <lightname> <field> <value> 

Definable fields field within the LIGHT structure are: 

COLOR = [red.value green.value blue.value1 
POSITION = [X Y Z] 
TYPE = [local/infinite] 
ATTENUATION = [value] 

ALIAS : oset <name> <field> <value (s)  > 

EQUIVALENT: set object <name> <field> <value(s)> 

Definable field within the OBJECT structure are: 

GEOMETRY = [geometry label1 
AMBIENT = [red.value green.value blue.value1 
DIFFUSE = [red.value green.value blue.value1 
SPECULAR = [red.value green.value blue.value] 
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SPECPOW = [value] 
SHADEMODEL = [flat /gouraudl 
ANGLE-TOLERANCE = [value] 
SHADOW = [enable/disable] 
VISIBILITY = [null/disable/wireframe/transparent/solidl 
TMSLATE = [X.transiate Y.trans1ate Z.transiate1 [<>I 
ROTATE = [x.angle Y.angle Z.angle1 [<>I 
SCALE = [X.scale Y.scale Z.scaie1 [<>I 
i,mELS = ion/offl 
LABELPOS = [X Y Z] 
LABELCOLOR = [red-value green.value blue.value1 
XFRM = [ a b c  d 

e f g h  
i j k 1  
m n o p l  

CHILD = [list of child nodes1 

ALIAS : vset <field> cvaluel ( s )  > 

ALIAS: lookat <name> (same as "set view target [namel") 
ALIAS: eye cx Y z> ( same as !!set view eye [X Y Zl 
ALIAS: reference <name> (same as !Iset view reference 

<name > ) 

EQUIVALENT: set view <field> <valuel(s)> 

Definable fields within the VIEW structure are: 

EYE = [X Y Z] (Coordinates of viewers eye position). 
TARGET = [object name] 
TARGETPOINT = [X Y Z] (Coordinates of eye's target in 

space). 
UP = [X Y Z] (Unit vector that defines the up axis for the 

model ) 
ANGLE = [angle] (Defines the field of view) . 
FRONT = [distance] (Sets the front clipping distance) 
BACK = [distance] (Sets the back clipping distance) 
TYPE = [stationary/follow/orbitl 
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ALIAS: gset <name> <primitive number / ALL> <translate 
/ rotate / scale> <x Y z> 

EQUIVALENT: set geometry <name> <primitive number / ALL> 
<translate/rotate/scale> <x Y z> 

COMMAND: save <geometry/hier> <all/namelist> <filename> 
NOTE: for geometry only 
KCTE: for hierarchy only 

The save command is used to save the current hierarchy or geometry data. 
The hierarchy file includes the parameters for the object, lighting, 
view, environment, and eulerlist structures. Geometry is saved by 
writing the geometry data to a lrg.modll file. Either individual geometry 
parts can be saved by specifying the name of geometry part or all the 
currently loaded geometry can be saved by specifying llallrr. Whichever 
method is used each geometry part will be saved into its own ll-g.modlr 
file . 

Following is a list of the abbreviations or "aliases" and their 
equivalent save commands. 

ALIAS : gsave <all / namelist> 
EQUIVALENT: save geometry <all / namelist> 

ALIAS : hsave <filename> 
EQUIVALENT: save hier <filename> 

COMMAND: create <geometry/object> <partname> <primitivename> 
< (argi) . . . (argn) > [under] [parent name1 

The create command is used to create either a new object or a new 
geometry part. For example, typing "create object <objectname>" 
will create a new object structure with the name <objectnamei and a 
geometry pool member with the same name. If a geometry pool member with 
the same name already exists, there is no effect to the pool. Note that 
the create command will only link an object to geometry that is created. 
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This means that existing geometry will remain unlinked until the geometry 
field of the created object is explicitly set. 

The create object command allows the user to build their model's 
hierarchy piece by piece. By including the command llunderll and 
a valid parent object, the new object will be created as a child of the 
specified parent. If no under field is given, the child is 
created with the root object as it's parent. 

Following is a list of the abbreviations or lraliasesrl and their 
equivalent create commands. 

ALIAS : cr ob j <ob j ectname> [under] [parentname] 
EQUIVALENT: create object <objectname> [under] [parentname] 

ALIAS : gadd <partname> <primitivename> <(argl) . . .  
(argn) > 

< (argil . . . 
EQUIVALENT: create geometry <partname> <primitivename> 

(argn) > 

COMMAND: delete <object> <object name> 

delete <geometry> <part name> <primitive number list/all> 

The delete command is used to delete either an object structure or 
geometric primitives. To delete an object structure, type "delete object 
<object namei". To delete a single primitive within a geometry part, 
type "delete geometry <part namei <primitive number>". 
The number assigned to a particular primitive can be determined using the 
llginqll command. To delete all the primitives within a geometry part type 
"delete geometry <geometry part name> allT1. The primitive number can be 
obtained by using the "list geometryI1 command. 

Note that deleting I1allr1 of a geometry name removes it from the geometry 
pool altogether. This disconnects any objects which previously used this 
pool member. As a contrast, deleting each of the primitives individually 
from a geometry leaves a geometry pool member with no primitives. This 
is useful for keeping links to the geometry pool member intact so that 
new primitives can be added to the empty geometry and be displayed 
immediately. The alternative is to recreate the pool member and 
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explicitly set the geometry fields for all objects which used to point to 
that member. 
There is only an abbreviation for deleting geometry. Its syntax 
is as follows. 

ALIAS : gdel <name> <primitive number list / all> 
EQUIVALENT: delete geometry <name> <primitive number list / 

all> 

COMMAND: add cobjectnamei 

The add command adds a new object structure to the object list. The new 
structure is placed at the top level and has no parent. It must be 
explicitly declared to be the child of another existing object to have it 
be an actively drawn part of the hierarchy. This command is similar to 
the "create objectTr command, however it does not create a geometry part, 
set the object's visibility, or create a geometry pool member of the same 
name. 

COMMAND: load <euler/hier/geometry> <filename> 

When DGE is executed the initial data files are specified. Using the 
load command a new data file can be loaded and used in the current DGE 
session. Loading either a new hierarchy (.def extension) or euler 
(-e.mod extension) file will overwrite the current file. Loading a new 
geometry file (g.mod extension) will add that file's geometry to the 
current session without erasing the current data. If a geometry pool 
member already exists, any loading from a file will add the file's 
primitives to the end of the existing list of that pool member. 

Following is a list of the abbreviations or llaliasesll and their 
equivalent list commands. 

Note: the ll.defll extension must be typed 
ALIAS : hload <filename> 
EQUIVALENT: load hierarchy <filename> 
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Note: the II - g.modl1 extension can be left off 
ALIAS : gload <filename (s )  > 

EQUIVALENT: load geometry <filename(s)> 

Note: the ll-e.modll extension can be left off 
ALIAS : eload <filename> 
EQUIVALENT: load euler <filename(s)> 

COMMAND: exit [y1 

Exits the DGE system without saving current data. If the y parameter is 
left off, the user will be prompted to confirm the selection. 
Adding the y parameter forces an exit without confirmation. 

co-: frameinc <frameincrement> 

Sets the frame increment. Setting the frameinc field to greater 
than one will skip frames, effectively speeding up the animation. 
Setting the frameinc field to less than one will effectively slow down 
the animation by interpolating between frames. 

COMMAND: loop <numberloops> 

Sets number of times to run the animation sequence. 

COMMAND: shell 

The shell command allows the user to issue a single operating system 
command from within dge. If the desired shell command is also a dge 
command or macro, placing backslash character in front of each letter 
will allow the command to execute. For example, under unix, to get a 
directory listing using the irl~ll operating system command, the user would 
have to type: 

shell \i\s to obtain the desire effect. 
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COMMAND: help [<command/lines <integer greater than 4>>] 

The help command gives online user help. Issuing the help command 
alone gives a listing of available commands. Issuing the help command 
followed by a command gives help on that specific command. 

Typing "help lines" followed by an integer value resets the number of 
lines displayed at a time to that vaiüe. This is üsefüi when operating 
dge in a window or screen sized differently then normal. 
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