ADVANCE Concrete 2014 Service Pack 2

Acest document descrie îmbunătăţirile din ADVANCE Concrete 2014 SP2.
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GENERAL




Interacțiunea dintre ADVANCE Concrete și ADVANCE Steel. Elementele specifice
ADVANCE Steel sunt vizibile în desenele create cu ADVANCE Concrete și viceversa, inclusiv în cazul utilizării referințelor externe (XREF).
Corecții pentru comanda de anulare (Undo) în cazul utilizării anumitor funcții
(distribuție de tip secțiune, cote pentru distribuții, modificările de scală din Exploratorul
Proiectului).
Problemă de compatibilitate: ADVANCE Concrete funcționează acum și pe sistemul
de operare Windows 8.

LOCALIZARE
Au fost corectate următoarele probleme:




Polonia: taste rapide pentru comenzile de check-in, check-out sau actualizare în
modul de lucru multi-user.
Germania: modificarea scalei, prin utilizarea comenzii specifice din Exploratorul
proiectului, a fost corectată pentru anumite simboluri și cote (stilul textului)
Mai multe corecții în librăriile de bare "CSA A23I" şi "BS8666 2000

MODELARE
Au fost corectate următoarele probleme:


În anumite situații particulare, elementele din model dispăreau după utilizarea
succesivă a comenzilor de Copiere / Lipire și utilizarea tastei ESC.

DESENE
Au fost corectate următoarele probleme:






Fișiere externe: regulile de rotunjire a lungimilor de bară nu mai sunt disponibile în
desene; acestea pot fi accesate doar din modelul master DWG (setările proiectului)
Fișiere externe: setările proiectului sunt corect transferate către un desen nou de
ADVANCE Concrete (comanda 'grtcdnew')
Comportament incorect al Smartbar-ului la verificarea impactului elementelor în
vederile în plan
Fișiere externe: modificările efectute în setările proiectului sunt corect transferate
către cotele deja create în desenele externe
Fișiere externe: opțiunea de filtrare "Afișează barele pe desen" este aplicată corect pe
elementele de armare dintr-un desen
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ARMARE
Au fost corectate următoarele probleme:










Listă: atributul <ElementDistances> afișează valoarea corectă în lista de bare pentru
distribuția de tip secțiune.
Atributul <ElementDistances> afişează doar distanțele necesare dintre elementele
cuprinse într-o distribuție de tip secțiune.
Plase sudate: Informația "metru liniar" nu mai este afișată în cazul plaselor sudate
îndoite. (Acest lucru se întâmpla numai în cazuri specifice sau pentru anumite
combinații de elemente)
Vizualizare 3D: toate elementele de armare sunt vizibile dacă acestea sunt salvate ca
solide 3D din fereastra de vizualizare 3D a acestora.
Probleme de stabilitate în cazul modificării acoperirii de beton în cazul unei bare
întrerupte
Repartiţie de tip secţiune: modificările efectuate simultan pe mai multe distribuții de tip
secțiune sunt aplicate corect.
Repartiție de tip secțiune pentru bara în reprezentare de tip punct: Schimbare
nedorită a tipului de cârlig după accesarea proprietăților barei în reprezentare de tip
punct
Repartiție de tip secțiune pentru bara în reprezentare de tip punct: a fost corectată, pe
versiunea în limba germană, o problemă legată de unitățile de măsură în metri liniari.
Repartiţie de tip secţiune: spațierea cu valoarea "0" dintre barele transversale ducea
la apariția unui mesaj de eroare.

CREAREA PLANŞELOR
Au fost corectate următoarele probleme:





Probleme de stabilitate la re-încărcarea unei referințe externe ce conține o vedere
plană, după efectuarea unor modificări în setările proiectului
În anumite cazuri particulare, nu era posibilă așezarea unor desene într-un layout.
Așezarea unor desene într-un layout, ce conțineau cote de tip arc realizate cu
funcțiile ADVANCE Concrete, ducea la apariția unui mesaj de eroare.
Cote pentru repartiție: opțiunea "Culoare și etichetă în funcție de șablon" funcționează
acum și într-un layout.

IMPORT/EXPORT
Au fost corectate următoarele probleme:



Export în format DWG dintr-un layout: unele texte dintr-o cotă asociativă nu erau
exportate corect.
Export în format DWG dintr-un layout: unele referințe de tip bloc nu erau exportate în
anumite cazuri particulare.
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