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Novinky
1: Nový vzhled rozhraní
Uživatelské rozhraní bylo změněno na nové, atraktivní a estetické: tlačítka přílkazů a prvky prostředí jsou na
světlém pozadí nyní výraznější.
 V Advance CADu 2016 bylo zvýšeno rozlišení pro pás karet a panely nástrojů. Nyní má rozhraní
jednotné téma.

2: Vylepšená a doplněná nápověda
Advance CAD 2016 nabízí uživatelům novou a aktualizovanou nápovědu, která obsahuje všechny příkazy,
které byly přidány v minulých verzích. Nová nápověda pomáhá uživatelům s podrobným vysvětlením všech
možností a detailů k jednotlivým funkcím.

3: Doplněna vlastnost PRŮHLEDNOST
S Advance CADem 2016 mají uživatelé možnost změnit průhlednost u všech prvků v projektu.
 Tato vlastnost je užitečná především pro vyplněné šrafy, které mohou být nakresleny s až 90%
průhledností.
 Vlastnost průhlednost dává uživatelům možnost vytvářet výkresy připravené k okamžité prezentaci.



Kromě okna Vlastností, lze hodnotu průhlednosti nalézt také ve Správci vlastností hladin. Ten se
používá k vytvoření hladiny a k zadání nebo změně vlastnosti průhlednost.

Spolu s podporou průhlednosti bylo přidáno několik dalších systémových proměnných:
 TRANSPARENCYDISPLAY - přepíná zobrazování průhlednosti objektů (0=Ne/1=Ano) v oblasti
kreslení.
 CETRANSPARENCY - určuje hodnotu průhlednosti přiřazenou nově vytvářeným objektům.
 HPTRANSPARENCY - určuje hodnotu průhlednosti přiřazenou nově vytvářeným objektům šraf.
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4: Nový příkaz EPŘENOS
S Advance CADem 2016 je nyní k dispozici nová funkce EPŘENOS (_ETRANSMIT). Tento příkaz snadno
vytvoří předávací balíček, což je ve výchozím nastavení soubor Zip.
 Zip představuje jediný, čistý a kompaktní balíček připravený k odeslání e-mailem. Obsahuje všechny
soubory DWG, DGN, DWF a PDF, rastrové obrázky, soubory písem a tabulky stylů vykreslení.

5: Nová proměnná PLINECONVERTMODE
K stávající možnosti převodu spline na křivky přibyla nová systémová proměnná s názvem PLINECONVERTMODE.
Výchozí hodnota je 0.
 Tato systémová proměnná určuje metodu používanou při převodu spline na křivku:
0 - Křivky jsou vytvářeny s přímými úseky.
1 - Křivky jsou vytvářeny s obloukovými úseky.

Spline před převodem
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Spline převedená na křivku:
PLINECONVERTMODE=0

Spline převedená na křivku:
PLINECONVERTMODE=1
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6: Nový příkaz OBNOVBLOK
Do této nové verze Advance CADu byl implementován příkaz OBNOVBLOK.
 Ten umožňuje uživatelům obnovit jednu nebo více referencí dynamických bloků na výchozí
hodnoty z definice bloku.
 Po použití příkazu se v příkazovém řádku zobrazí počet bloků, které byly obnoveny.

7: V Advance CADu 2016 jsou nově podporovány další grafické formáty
Od verze Advance CAD 2016 mohou uživatelé připojit také obrázky, které mají některou z následujících přípon:
*.ECW, *.ERS and *.NTF.

8: Nový příkaz k synchronizaci atributů: ATRSYNCHR
Od verze 2016 obsahuje Advance CAD příkaz, který aktualizuje reference bloků s novými nebo změněnými
atributy v definici bloku.
 Příkaz ATRSYNCHR odebere všechny změny ve formátu nebo vlastnostech provedených příkazem
ATREDIT.
 Odstraní také všechna rozšířená objektová data (Xdata) spojená s blokem, což může ovlivnit
bloky a dynamické bloky vytvořené aplikacemi třetích stran.

9: Nový příkaz: ZPLOŠTI
Nový příkaz ZPLOŠTI převede trojrozměrné entity v jejich průmětu do 2D zobrazení.
 Všechny vybrané entity jsou promítnuty do aktuální roviny USS, která nemusí být rovnoběžná
s rovinou GSS ani X a Y.

A. Vyberte prvek, který chcete zploštit.




Výsledek

Výsledkem příkazu ZPLOŠTIT jsou 2D objekty, které si zachovávají své původní hladiny, typy čar,
barvy a pokud je to možné, tak i typy objektů.
Pomocí příkazu ZPLOŠTI můžete vytvořit z 3D modelu 2D kresbu, nebo změnit tloušťku a zdvih
vybraných objektů na hodnotu 0.
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10: Nová funkce: možnost kopírovat rozvržení
Do dialogového okna Průzkumník obsahu byla přidána nová funkce umožňující kopírování rozvržení z
jednoho výkresu do druhého.
 Tato funkce pomáhá uživateli tak, že nové, zkopírované výřezy budou již naplněny příslušnou částí
projektu a ve stejném měřítku jako originál.
 Uživatelé mohou využít tento nástroj také pro "drag-and-drop" přesun bloků z jednoho výkresu do
druhého.

11: Do pásu karet byl přidán příkaz "Přepínání oken"
Uživatelé mají nyní možnost přepínání mezi otevřenými výkresy pomocí tlačítka speciálně určenému pro tento
účel.



Když se klikne na tlačítko "Přepínání oken", zobrazí se rozevírací seznam všech aktuálně otevřených
výkresů a uživatelé mohou zvolit, který z nich bude přenesen do popředí.

12: Do pásu karet byl přidán příkaz USS
Uživatelé mohou nyní spustit příkaz USS přímo z pásu karet pomocí nové ikony v kartě Pohled na
panelu USS:
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13: Pro příkaz PDFATTACH bylo nově přidáno dialogové okno
Toto nové dialogové okno umožňuje uživatelům snadno přizpůsobit připojování souborů PDF.
 Po spuštění nové verze příkazu PDFATTACH se objeví následující dialogové okno a uživatel v něm
může definovat některé vlastnosti pro soubor PDF, který bude připojen k výkresu.

14: Hodnoty atributů lze nyní upravovat v dialogovém okně Vlastnosti
Dialogové okno Vlastnosti nyní obsahuje pole, ve kterém mohou uživatelé upravovat hodnoty atributů
definovaných v bloku.

15: Možnost "Přepsání textu" pro tolerance má nyní nové tlačítko "procházet"
Od verze Advance CAD 2016 má možnost "Přepsání textu" v okně Vlastnosti tlačítko, které otevře dialog
"Geometrická tolerance".

16: V náhledu tisku lze nyní také posouvat s výkresem
Jednou z nových funkcí ve verzi Advance CAD 2016 je možnost použití příkazu PAN (stiskem prostředního
tlačítka myši) v okně náhledu před tiskem.
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Vylepšení
1: Zvýšení rychlosti
 Bylo provedeno několik vylepšení v rychlosti překreslování objektů, a také při ukládání velkých


výkresů.
Pro konkrétní výkresy (které obsahují ve výběru zamknuté objekty), se změna vlastností jako hladina,
barva, typ čáry a tloušťka čáry výrazně zrychlila. Došlo ke zvýšení rychlosti při úpravě projektu,
především ve výkresech, které obsahují externí reference. Výběry, v kombinaci s dalšími příkazy, nyní
pracují podstatně rychleji.

2: Příkazy
 V této verzi Advance CAD mohou uživatelé použít příkaz EKVID na složité entity spline s vysokým
stupňem přesnosti ve výsledku.








Volba "Zmraz" příkazu HLADLEPRV byla vylepšena a nyní funguje správně i pro prvky obsažené
v externích referencích.
Byly opraveny chyby, které se objevovaly, když se uživatel pokusil vytvořit vybrané prvky (kružnice,
elipsy).
Bylo opraveno několik problémů týkajících se příkazů ZAOBLI a ZKOS.Navíc nyní oba příkazy při
použití na více prvků najednou, vytvoří ve výkresu jediný objekt.
V Advance CADu 2016 se výkres zobrazuje ve správné pozici i po úpravě souřadnic více úseček
najednou, v jiném než globálním USS.
Bylo mnoho situací, kdy se příkaz na editaci křivky nechoval korektně. Použití tohoto příkazu na křivky
bylo vylepšeno.
Příkaz PŘERUŠ je nyní správně aplikován na uzavřené, periodické křivky.

3: Šrafy
 Vlastnosti šraf (včetně barvy) jsou nyní správně kopírovány na jiné objekty.
 Příkaz pro editaci šraf byl opraven a nyní může být použit pro různé objekty šraf.
 Šrafovací vzor SOLID může nyní vyplnit různé hranice správným způsobem.
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4: Kóty
 V Advance CADu 2016 byly opraveny problémy týkající se spojování kót (především při přesunu




a kopírování těchto prvků).
Nyní je dostupná a také správně funguje možnost potlačit vynášecí čáry pro některé kóty ve výkrese.
Uživatele nemůže odpojit plně asociativní kóty. Tato operace je nyní dostupná, pro takové objekty
v rámci výkresů.
Sloučování přímých kót ve vztahu k blokům bylo v této verzi Advance CADu podstatně vylepšeno. To
zahrnuje mimo jiné také možnost použití příkazu _DIMCONTINUE u kót s očekávaným výsledkem.
Vylepšeno bylo také slučování všech typů kót při použití mezi prvkem na výkresu a blokem.

5: Dynamické bloky
 Bylo provedeno mnoho vylepšení v chování dynamických bloků: kóty asociované s prvky v rámci












bloku (čáry, křivky) jsou nyní při aktualizaci dynamického bloku správně upraveny, protaženy,
přesunuty nebo zkopírovány.
Při změně hodnot různých parametrů bloku, již není přerušeno spojení kót.
Při jakékoliv změně v dynamickém bloku se šrafy uvnitř bloku nyní chovají korektně. Připojení šraf je
zachováno i po úpravě parametrů bloku.
Příkaz čisti je nyní správně aplikován na dynamické bloky (použité bloky již nejsou ovlivněny tímto
příkazem).
Příkaz PROTÁHNI použitý na dynamické bloky se nyní chová podle očekávání.
Uzlové body pro editaci dynamických bloků jsou nyní graficky správné.
Problémy ohledně možnosti úprav vlastních parametrů v dynamických blocích byly opraveny.
Vazby použité uvnitř dynamických bloků jsou nyní správně aplikovány a lze je změnit podle potřeby.
Vylepšení najdete v následujících bodech: lineární vazby, vertikální vazby, horizontální vazby, vazby
poloměru a průměru.
Příkaz zpět nyní funguje podle očekávání i při změně hodnoty jakéhokoliv parametru v dynamickém
bloku.
Shodná vazba v dynamickém bloku je nyní rozpoznána a brána v úvahu.
Úhlová kóta v dynamickém bloku zadaná pomocí 3 bodů nyní funguje správně.
Uživatelé mají nyní možnost přejmenovat dynamické bloky a tyto změny jsou aktualizovány bez
jakýchkoliv problémů.

6: Podložení PDF
 Byly provedeny opravy pro konkrétní případy připojení PDF. Barvy z původního souboru PDF jsou


nyní správně zachovány a zobrazeny uvnitř výkresu.
Několik vylepšení se také kvalitu obrázků, vyplývajících z úprav PDF souborů uvnitř výkresu.Vlastnosti
"Kontrast" a "Útlum" lze nyní měnit s optimálním výsledkem.

7: Externí reference
 Při vkládání určitých výkresů jako externí reference, se nelze uchopit na objekty v těchto výkresech.





Tento problém je nyní opraven.
Výchozí formát souboru při vkládání Xref pomocí průzkumníku Advance CAD, je nyní DWG namísto
původního DWF.
Uživatelé zjistily několik problémů souvisejících s načítání souborů s přílohami jako externí reference.
V této verzi Advance CAD již k těmto problémům nedochází.
Nyní jsou možné změny názvu referencovaného výkresu.
Pro opětovně připojené externí reference se nyní zobrazí zpráva o načtení.
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8: Uzly
 Byly nějaké problémy ohledně posunutí uzlů ve výkresu ve směru Z. Problémy se vyskytovaly



při práci v rovině (XOY), nebo když byl aktivován režim ORTHO. V aktuální verzi již tyto situace
nenastávají a všechny uzly mohou být posunuty ve svislém směru bez problémů.
Při připojování souboru PDF podél osy Z, mají nyní uzly správnou hodnotu pro všechny souřadnice.
V určitých výkresech byly problémy s možností úpravy křivek pomocí uzlů. Tyto problémy se již v této
verzi Advance CAD nevyskytují.

9: Bloky a atributy
 Při kopírování bloků s texty z výkresu do výkresu byly určité problémy. Tyto problémy byly




opraveny a nyní lze operace kopírovat/vložit provádět bez problémů.
Bylo provedeno vylepšení v příkazu pro definici atributu pro konkrétní případy, kdy nebyla data
v atributu korektně uložena.
Příkaz ATREDIT nyní umožňuje snadné úpravy všech atributů uvnitř bloku.
Byly provedeny opravy spojené s šířkovým faktorem textů unitř bloků vložených do výkresu.

10: Vylepšení v tisku
 Pro některé výkresy nebyl náhled tisku správný. Tyto problémy byly opraveny a nyní je zobrazení
náhledu výkresu přesné.

11: Výřezy
 V některých výkresech byl problém se správným zobrazením obsahu výřezu po přiblížení nebo
oddálení tohoto obsahu. Tyto problémy s překreslováním byly v Advance CADu 2016 opraveny.

12: Hladiny
 V předchozích verzích nebylo možné v průzkumníku hladin zadat do popisu hladiny některé speciální
znaky. Tento problém se již nevyskytuje a popis lze už správně upravit.

13: Dialogové okno "Možnosti"
 Nyní lze na kartě Zobrazení v dialogu Možnosti aktivovat posuvníky a tyto lze korektně použít ve
výkrese.

14: Dialogové okno "Barvy"
 Byly provedeny opravy týkající se výběru konkrétní barvy z ovládacího panelu.
15: Typy čar
 Byly konkrétní problémy s výběrem nového typu čáry v rámci výkresu. Tyto problémy byly v Advance


CADu 2016 opraveny.
U některých výkresů nebyla tloušťka čáry zobrazena podle nastavení. Byly provedeny opravy a
zobrazení výkresu je nyní správné.

16: Systémové proměnné
 Systémové proměnné LTSCALE a THICKNESS se nyní aktualizují správně podle hodnot zadaných v


12

dialogovém okně Vlastnosti.
Nyní lze měnit hodnotu proměnné XCLIPFRAME a tato změna je správně použita.
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17: Uživatelské rozhraní
 Špatné zadání od uživatele nyní vyvolá nové srozumitelné zprávy, které nabízí správné zadání nebo






označují aktuální chybu.
Byly provedeny opravy a vylepšení v chování některých příkazů a aliasů Advance CADu. Všechny
příkazy nyní fungují podle očekávání.
Existoval problém se změnou složky dočasných souborů zálohy v Advance CADu: Zadaná cesta k
souborům nebyla akceptována a soubory byly stále ukládány do dočasné složky systému Windows.
Tento problém byl v Advance CADu 2016 vyřešen.
Při otevírání výkresů v Advance CADu, který byl používán s dvěma monitory, docházelo k problémům
se zobrazením. Nyní se výkresy zobrazují správně, bez ohledu na konfiguraci monitorů.
V této verzi Advance CADu lze použít dva monitory s různým rozlišením a výkresy se zobrazují
korektně na obou monitorech.
Advance CAD nyní nabízí lepší možnosti zadání v několika příkazech, včetně: _MVIEW, _DVIEW,
_EDITEDATA, _PEDIT.

18: Texty
 Příkaz pro vyhledání textu byl vylepšen a nyní se správně přiblíží k požadovanému textu.
 Byly provedeny vylepšení týkající se úpravy entity Mtext a výsledkem je správně zobrazený text ve
výkresu.

19: Uchopení objektů
 Bylo opraveno několik problémů s uchopením na entitu spline.
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