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Novinky 
 
1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů 
 
Paleta nástrojů poskytuje flexibilitu pro rychlý přístup k základním příkazům. Ta může být ukotvena nebo plovoucí, 
různě veliká a umístěna v různých polohách v uživatelském rozhraní. Lze je upravit také přidáním/odebrání nebo 
přejmenování karty a přidáním/odstraněním bloků. 

                  
 

 Obsahuje příkazy pro úpravy 2D/3D objektů; 
 Speciální karta pro uložení a vkládání bloků. 

 
2: Oříznutí výřezu 
 
Počínaje verzí Advance CAD 2015, mohou výřezy snadno měnit tvar a přitom stále zachovávat předchozí nastavení 
výřezu. 

 

 
 

 Výřez lze oříznout výběrem existujícího objektu, nebo zadáním polygonální hranice. 
 
3: Různé typy licencí 
 
Počínaje verzí Advance CAD 2015, jsou k dispozici nové typy licencí, rozdělené podle toho zda uživatel vyžaduje či 
nevyžaduje nástroje pro 3D modelování: 

 Standardní licence Advance CAD (bez ACIS modeláře); 
 Licence Advance CAD (s ACIS modelářem); 
 Advance CAD prohlížeč (zobrazení a tisk výsledků). 
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4: Uživatelské nastavení stránky 
 
V dialogu "Tisk" byla implementována nové funkce, které umožňuje uložení nastavení uživatelských úprav. 

 
 

 Uloží aktuální nastavení do pojmenovaného nastavení stránky, které může být změněno ve Správci 
nastavení stránky. 
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5: Nastavení barev pro šrafy 
 
Počínaje verzí Advance CAD 2015, byla implementována možnost přepsat existující barvu uživatelem definovanou 
barvou. 

 
 

6: Asociativita úhlových kót pro dynamické bloky 
 
Úhlová kóta obsažená v dynamického bloku bude stále asociativní i při úpravách parametrů bloku. 

 Úhlové kóty se aktualizují spolu se geometrií dynamického bloku jak ručně protažením uzlů nebo úpravou 
parametrů v dialogu "Vlastnosti". 
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Vylepšení 
 
1: Na pásu karet a v panelu nástrojů jsou k dispozici ikony "Publikovat" a "Délka oblouku" 
 
Pro zvýšení produktivity byly přidány do pásu karet a panelu nástrojů ikony pro funkce "Publikovat" a "Délka 
oblouku". 

 
 

 
 

  

 
2: Vylepšení na úvodní stránce: 
 

 Videoukázky a příklady programů Autodesk Advance Concrete a Autodesk Advance Steel 
 Nový vzhled tlačítek sociálních sítí, ikony a pozadí 
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3: Kóty a kótovací styly 
 

 Předpony pro alternativní jednotky se zobrazují správně. 

 
 

 Předpony a přípony primárních jednotek mají zvýšený počet povolených znaků. 
 Pro násobitel jednotek a toleranci jsou povoleny hodnoty menší než 0.1. 

 
 

 Do vlastností kóty byla přidána pevná délka vynášecí čáry kóty (systémová proměnná DIMFXL). 
 Byly opraveny ztráty asociativity u kót poloměru a průměru ve specifických případech. 
 Opraveno chování pro barvu pozadí kót a víceřádkový text. 
 Odkazy mohou být vytvořeny a umístěny v jiné výšce než 0. 
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4: Bloky a atributy 
 

 Zarovnání je použito správně pro atributy s více čarami. 
 Kopírované a zrcadlené prvky se stále ukládají do bloku i po provedení úprav na místě. 

 
5: Šrafování 
 

 Při šrafování jsou dočasně vypnuty body uchopení, což minimalizuje chyby. Po dokončení šrafování se 
obnoví nastavení pro body uchopení. 

 
Šrafování pomocí možnosti "Vybrat objekty" bylo vylepšeno v několika specifických případech: 

 Pro šrafování mohou být vybrány 3D křivky. 
 Při šrafování pomocí vzoru "Solid" můžete také vybrat objekty. 

 
6: Stabilita externích referencí při úpravách na místě 
 
Byl opraven problém stability, ke kterému docházelo při úpravách na místě externích referencí a bloků. 

 
7: Příkaz "Kopie vlastností" 
 

 Několik vylepšení a oprav bylo provedeno pro příkaz "kopievlastností" od základních objektů po texty a 
víceřádkové texty. 

 Vlastnost tloušťka čáry můžete přenášet z jedné čáry na druhou. 
 Vlastnost výška je správně použita v odkazech. 

 
8: Příkaz "Vícenásobně"  
 

 Příkaz "Vícenásobně" lze použít také pro 3D tělesa typu "krychle". 
 Příkaz "Vícenásobně" lze použít pro zaoblení a zkosení objektů 3D těles. 

 
9: Uchopovací body 
 

 Uchopovací body lze získat na plochách a objektech mnohoúhelníkových sítí. 
 Body uchopení lze nyní získat pro bloky a externí reference v rozvržení. 
 Mezi dvěma bloky jsou rozpoznány režimy uchopení "průsečík" a "zdánlivý průsečík". 
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10: Vysunutí oblastí, 3D křivka a dynamické vysunutí 
 

 Nyní mohou být vysunuty 3D křivky, pokud všechny vrcholy jsou ve stejné rovině. 

 
 Oblasti jsou vysunuty ve správném směru, v závislosti na kladné nebo záporné hodnotě výšky. 
 Dynamické vysunutí definované pomocí směru "polární" se provádí správně. 

 

 
 
11. Zaoblení úseček a křivek 
 

 V některých zvláštních případech lze připojit zaoblené segmenty čáry. 
 Zaoblení křivky při poloměru=0 ořízne správnou stranu objektu. 

 
12: Načítání souborů *.lin s typy čar 
 

 Uživatelské typy čar lze korektně načíst pomocí zadané cesty. 
 
13: Vypnutí/zapnutí řídících phledů 
 
Byla přidána nová systémová proměnná pro zapnutí/vypnutí ovládání pohledů (VPCONTROL).Chcete-li ovládat 
viditelnost tohoto ovládacího prvku, nastavte systémovou proměnnou "VPCONTROL" na 1 nebo 0. 

 Chcete-li skrýt ovládací prvky, nastavte ji na 0 (vypnuto).   
 Chcete-li zobrazit ovládací prvky, nastavte ji na 1 (zapnuto).  
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14: Vylepšení v tisku 
 

 OLE objekty se správně tisknou. 
 V několika specifických případech nebyly správné výsledky tisku při použití volby "Okno". Tato chyba byla 

opravena. 
 
15: Aktualizovaná nápověda 
 

 Byla aktualizována nápověda tak, aby obsah odpovídal programu. 
 
16: Vylepšení pro lepší použití s Autodesk Advance Steel 
 

 Byl opraven problém se stabilitou při vypnutí zobrazení kamery v detailu. 
 Při vytváření extraktu z modelu byla zvýšena rychlost. 

 
17: Zlepšení výkonu pro operace ve složitých výkresech 
 

 V několika specifických případech byla zvýšena rychlost programu. 





 

 

 


