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TECHNOLOGIA
Synchronizacja przez plik STA

� Rozwiązano kilka problemów pojawiających się podczas korzystania
z synchronizacji za pomocą plików .STA.

Import / eksport

� Advance Design może zostać uruchomiony automatycznie po zakończeniu eksportu.

� Pliki IFC pochodzące z Revit Architecture są importowane bez żadnych problemów.

� Usunięto błędy powodujące problemy podczas importu plików GTC z modułu
Arche Reinforcement.

� Link GTC Arche jest dostępny dla wszystkich norm zbrojenia.

� Bryły 3D dołączone do elementów konstrukcyjnych są prawidłowo eksportowane
jako obiekty ACIS do pliku dwg.

Multi-user

� Długości osi siatki są poprawnie zapisywane w bazie danych Multi-user.

� Jednoczesne wprowadzanie zmodyfikowanych elementów do bazy danych
Multi-user działa poprawnie.

Zapis plików

� Znacząco skrócono czas zapisu plików.

� Poprawiono problemy pojawiające się podczas zapisu/wczytywania plików DXF.

� Naprawiono błąd powodujący występowanie komunikatu “Naciśnij Enter lub Ponów”,
który uniemożliwiał zapis pliku.

Wyświetlanie pasków narzędzi

� Paski narzędzi Advance Concrete są poprawnie wczytywane podczas gdy
program jest uruchamiany przez dwukrotne kliknięcie na plik dwg.

� Usprawniono proces generowania pasków narzędzi w zależności od rodzaju
posiadanej licencji (PROFESSIONAL, STANDARD, PREMIUM).
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Inne

� Poprawiono parametry klas betonu w bibliotece materiałów.

� Naprawiono problem braku pamięci podczas korzystania z polecenia tworzenia
pręta o dowolnym kształcie.

�  Można poprawnie stosować plik Config.ini licencji Advance Concrete.

� Polecenie AutoCAD “Odtwórz” (wykonaj ponownie) może być poprawnie
stosowane w Advance Concrete.

� Polecenie eTransmit działa również podczas gdy użytkownik pracuje w obrębie
arkusza.

Zwrot wypożyczonej licencji

� Użytkownik ma możliwość wcześniejszego zwrócenia wypożyczonej licencji.

Menadżer materiałów

� Naprawiono błąd związany z nazewnictwem klas betonu podczas eksportu
z Menadżera materiałów w AutoCAD 2006.

� Menadżer materiałów wyświetla objętość betonu w metrach lub stopach
sześciennych.
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MODELOWANIE
Otwory w płytach

� Niektóre otwory w płytach były niewidoczne na rysunkach podczas włączonego
cieniowania. Problem został naprawiony.

Funkcja orbity

� Usunięto problem powodujący zawieszanie się programu podczas działania orbity.

Poprawki funkcji filtrowania

� Zoptymalizowano szybkość działania funkcji filtrowania (pokazywania/ukrywania)
elementów.

� Korzystanie z funkcji filtrowania nie powoduje zmian w układzie rysunków.

Wysokość kondygnacji

� Usunięto błąd powodujący dodawanie do wysokości kondygnacji bardzo małych
wartości rzędu 0.01 mm.
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RYSUNKI SZALUNKOWE
Aktualizacja rysunków

� Zmiana stylu prezentacji rysunku powoduje dezaktualizację rysunku.

Prezentacja elementów strukturalnych na widokach

�   Poprawiono sposób prezentacji pali na przekrojach.

� Miejsce przecięcia się dwóch elementów konstrukcyjnych jest prawidłowo
prezentowane na płaskich widokach.

Bryły 3D w płaskich widokach

� Elementy konstrukcyjne przekonwertowane z brył 3D są wyświetlane w płaskich
widokach zgodnie z przypisanym stylem prezentacji oraz z uwzględnieniem właściwego
kreskowania.

� Etykiety (opisy, symbole) mogą zostać umieszczane również na elementach
utworzonych z brył 3D.

Wymiar poziomu

� Rozwiązano problem z niewłaściwym sposobem prezentacji symbolu koty
wysokościowej dla wymiaru poziomu.

� Poprawne wyświetlanie zer po przecinku przy oznaczeniach wysokości.
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Grupa wymiarowa

� Grupa wymiarowa działa poprawnie na widokach pochodzących z zewnętrznych
zbiorów rysunków.

� Usunięto problem powodujący wyświetlanie błędów podczas próby tworzenia grupy
wymiarowej dla ścian utworzonych z brył 3D.

Wymiar “punkt po punkcie”

� Wymiary utworzone za pomocą funkcji “wymiar punkt po punkcie” zachowują się
prawidłowo podczas korzystania z opcji „wartości po przecinku w wykładniku”.

Przekroje i elewacje

� Układ widoku był niepoprawny przy przekrojach oraz elewacjach z włączoną opcją
widoku równoległego do płaszczyzny przekroju/elewacji. Problem został naprawiony.
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RYSUNKI ZBROJENIA
Rozkłady 3D

� Opcja aktywacji funkcji rozkładów 3D jest dostępna z poziomu kreatora rysunku
zbrojenia.

Podgląd 3D i sprawdzanie kolizji

� Rozwiązano problem braku pamięci podczas korzystania z funkcji “Podglądu 3D”
oraz narzędzia “Sprawdzania kolizji”.

� Poprawiono działanie funkcji wykrywania kolizji dla strzemion okrągłych.

� Poprawiono działanie funkcji podglądu zbrojenia w 3D. Można teraz wyświetlać
pręty o geometrii zmiennej w dwóch kierunkach.
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Przekroje na rysunkach zbrojenia

� Prawidłowa prezentacja nazw oraz linii przekrojów na rysunku zbrojenia.

Nowy kod kształtu pręta

� Do biblioteki prętów o kształcie kodowanym dodano nowy kształt pręta (99).

Punkty lokalizacji na prętach

� Wprowadzono poprawki w zakresie punktów lokalizacji na prętach zbrojenia.

Nowe style prezentacji prętów zbrojenia

� W oknie ustawień Stylów prezentacji dodano nowe opcje w zakresie sposobu
prezentacji prętów zbrojenia: kontur bez wypełnienia, wypełniony kontur, prezentacja
liniowa.

Multi-symbol

� Symbol prętów w szyku oraz multi-symbol wyświetlają poprawną ilość docelowych
elementów.
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Symbole prętów

� Atrybut <TotalQuantity> nie był poprawnie obliczany w symbolach prętów. Problem
został naprawiony.

� Symbole prętów nie były aktualizowane w pewnych sytuacjach. Problem został
naprawiony.

Szyk ilościowy

� Cofnięcie zmian parametrów pręta również wpływa na aktualizację szyku
ilościowego.

Ilości prętów w zestawieniach

� Ilości prętów zmiennych są prawidłowo obliczane i wyświetlane w zestawieniach
oraz symbolach.

� Długość prętów w punkcie jest poprawnie wyświetlana w zestawieniach.

Normy brytyjskie

� Pręty mogą być poprawnie wybierane według znaku podczas numeracji według
standardu brytyjskiego.

� Dodano nowy format zestawienia stali oraz nowe symbole zbrojenia zgodne
z brytyjskim standardem.

Kontrola zbrojenia

� Kontrola zbrojenia nie wyświetla niespodziewanych ostrzeżeń jeżeli minimalna
długość haka nie spełnia warunków brytyjskich norm.

Wymiar rozkładu

� Kolor strzałki w wymiarze rozkładu został tak dopasowany aby zawsze był jednolity
z kolorem linii wymiarowej.

Szkice zbrojenia

� Zoptymalizowano układ oraz przejrzystość generowanych szkiców zbrojenia.

� Wymiar wyświetlany na szkicu pręta jest zgodny z długością osiową jeżeli ustawiona
jest metoda obliczania długości pręta po jego osi.

� Osiowa długość segmentów pręta w szkicu jest prawidłowo obliczana dla prętów
o kształcie z kątem rozwartym.

Odpady siatek

� Liczba warstw siatek jest uwzględniana podczas procedury optymalizacji.
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Rozkład siatek giętych

� Funkcja przycięcia siatek działa również dla rozkładów siatek giętych.

Zliczanie długości siatek giętych

� Długość siatki giętej może być obliczona jako suma długości osiowych jej segmentów.

Prezentacja siatek

� Zmiana stylu prezentacji siatki wykonywana w trakcie aktywnej komendy nie była
zapamiętywana jako domyślna. Problem został naprawiony.

� Dla rozkładu siatek giętych, Styl prezentacji 8 zawsze wyświetla ostatni panel
jeżeli jest on inny od pozostałych.

Zestawienie docięcia siatek

� Zestawienie zawierające schemat docięcia siatek jest właściwie dezaktualizowane.

Numeracja siatek

� Poprawiono szybkość numeracji siatek.

Symbol siatki

� Długości oraz szerokości podawane w symbolu przy przekroju siatek są poprawnie
obliczane.
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Zbrojenie Dynamiczne
Nowe rozwiązania zbrojenia

� Dodano nowe style zbrojenia dynamicznego dla ścian, belek oraz słupów.

Atrybuty elementów
� Dodano możliwość modyfikacji atrybutów dla warunków  charakterystycznych
wszystkich elementów uwzględnionych w rozwiązaniu zbrojenia dynamicznego.

Synchronizacja z Advance Design

� Rozwiązano problemy pojawiające się podczas synchronizacji Zbrojenia
Dynamicznego z Advance Design.
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Parametry sortowania

� Parametry rozwiązania zbrojenia dynamicznego mogą być przesuwane w górę lub
w dół podczas tworzenia listy parametrów.

Sprawdzanie formuły

� Kreator tworzenia rozwiązania został wzbogacony o algorytm rekurencyjny
zapobiegający zapisywaniu błędnych formuł.

Generowanie zbrojenia

� Zaczepy generowane na podstawie zbrojenia dynamicznego są prawidłowo
umieszczane na rysunkach.
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DOKUMENT
Eksport zestawień do Excel

� Poprawiono błędy występujące podczas eksportu zestawień do Excel.

Sortowanie w zestawieniach

� Sortowanie zestawień według określonej kolumny działa poprawnie.

Drukowanie zestawień

� Polecenie “Drukuj zestawienie” nie uwzględnia już żadnych sąsiadujących
z zestawieniem elementów.

Menadżer materiałów

� Zamówienia generowane z Menadżera materiałów zawierają poprawną ilość
wydanego zbrojenia.

� Naprawiono problem pojawiający się przy wyświetlaniu zbrojenia z zewnętrznych
plików .dwg w Menadżerze materiałów.
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