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Nowości 
 

1: Nowy styl dla interfejsu użytkownika 
Interfejs został zmieniony na nowy, atrakcyjny estetycznie: przyciski poleceń oraz obiekty rysunku są teraz 
bardziej widoczne na jasnym tle. 

 Rozdzielczości dla wstążek i pasków narzędziowych zostały zmodyfikowane i poprawione w Advance 
CAD 2016 i teraz wyróżniają się od motywu interfejsu. 

 

2: Nowa i ulepszona pomoc programu 
Advance CAD 2016 oferuje użytkownikom nową i zaktualizowaną pomoc, zawierającą opis wszystkich poleceń, 
które zostały dodane w poprzednich wersjach. Nowe pliki pomocy dostarczają użytkownikom szczegółowe 
wyjaśnienia na temat wszystkich funkcjonalności programu.  

3: Dodano właściwość PRZEZROCZYSTOSC 
Wykorzystując program Advance CAD 2016, użytkownicy mają możliwość zmiany przezroczystości dla 
wszystkich obiektów w projekcie. 

 Ta właściwość jest szczególnie przydatna do pełnego kreskowania i można narysować obiekt 
z przezroczystością do 90%. 

 Właściwość przezroczystości daje użytkownikom możliwość tworzenia gotowych rysunków. 
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 Oprócz okna Właściwości, wartość przezroczystości znajduje się również  w menedżerze właściwości 
warstw. Służy do tworzenia warstwy i określania lub modyfikacji właściwości przezroczystości. 

 
Wraz z przezroczystością dodano kilka zmiennych systemowych: 

 TRANSPARENCYDISPLAY - włącza/wyłącza wyświetlanie przezroczystości obiektów w obszarze 
rysunku. 

 CETRANSPARENCY - sprawdza wartość przezroczystości przypisaną do nowych obiektów. 
 HPTRANSPARENCY - sprawdza wartość przezroczystości przypisaną do nowych obiektów 

z kreskowaniami. 

4: Uwzględnione polecenie PRZEKAŻ 
W programie Advance CAD 2016 dostępne jest nowe polecenie PRZEKAŻ.  To polecenie tworzy w łatwy 
sposób pakiety przekazu, które są domyślnie plikami Zip. 

 Proces kompresowania tworzy pojedynczy, kompaktowy pakiet gotowy do wysłania pocztą 
elektroniczną. Zawiera wszystkie pliki DWG, DGN, DWF i PDF, oraz obrazy rastrowe, pliki 
czcionek i tabele stylów wydruku. 

 



Co nowego w Advance CAD 2016 
 

 7 

5: Zmienna systemowa PLINECONVERTMODE została zaimplementowana.  
Oprócz możliwości przekształcania splajnów w polilinie dodano nową zmienną systemową o nazwie 
PLINECONVERTMODE. Wartością domyślną zmiennej jest 0. 

 Ta zmienna systemowa określa metodę dopasowywania, używaną podczas przekształcania splajnów 
w polilinie: 

0 - polilinie są tworzone z odcinków liniowych 

1 - polilinie są tworzone z odcinków łukowych 

 

 
 

Splajn przed 
przekształceniem 

Splajn przekształcony na polilinię: 
PLINECONVERTMODE=0 

Splajn przekształcony na polilinię: 
PLINECONVERTMODE=1 

 
 

6: Dostępne polecenie PRZYWRÓĆBLOK 
W nowej wersji Advance CAD wprowadzono polecenie PRZYWRÓĆBLOK.  

 Pozwala to użytkownikowi na zresetowanie jednego lub kilku odniesień bloków dynamicznych 
do domyślnych wartości definicji bloku. 

 Po wykonaniu polecenia, w wierszu polecenia pojawia się komunikat, podający liczbę bloków, 
które zostały zresetowane.   

7: Dodatkowe formaty obrazów są obsługiwane w Advance CAD 2016 
Począwszy od Advance CAD 2016, użytkownicy mogą również dołączać obrazy, które mają jedno w poniższych 
rozszerzeń: *.ECW, *.ERS i *.NTF.  
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8: Nowe polecenie do synchronizacji atrybutów: ATRSYN 
Advance CAD w wersji 2016 zawiera polecenie, które uaktualnia odniesienia do bloków nowymi i zmienionymi 
wartościami atrybutów z określonej definicji bloków.  

 Polecenie ATRSYN usuwa wszelkie zmiany formatu lub właściwości wykonane poprzez polecenie 
ATRRED.  

 Usuwa również dane rozszerzone związane z blokiem, które mogą mieć wpływ na dynamiczne 
bloki i bloki utworzone przez aplikacje zewnętrzne. 

9: Dodatkowa komenda: SPŁASZCZ 
Nowe polecenie SPŁASZCZ konwertuje obiekty trójwymiarowe na rzutowane reprezentacje 2D.  

 Wszystkie wybrane obiekty są rzutowane na bieżącą płaszczyznę lokalngo układu współrzędnych, 
która nie musi być równoległa do płaszczyzny XOY GUW. 

 

A. Wybierz obiekt, który chcesz spłaszczyć. Wynik 

  
 Funkcja SPŁASZCZ tworzy obiekty 2D, które zachowują swoje oryginalne warstwy, typy linii, 

kolory i typów obiektów, gdzie jest to możliwe.  
 Aby utworzyć rysunek 2D z modelu 3D lub aby wymóc grubość (elewację) wybranych obiektów równą 

0, należy użyć funkcji SPŁASZCZ. 

10: Nowa funkcjonalność: możliwość kopiowania arkuszy 
W Eksplorerze programu Advance została dodana nowa funkcjonalność, umożliwiająca kopiowanie 
arkuszy z jednego rysunku do innego.  

 Ta funkcja określa jak nowe, skopiowane rzutnie zostaną wypełnione odpowiednią częścią 
projektu i z wykorzystaniem takiej samej skali jak oryginał.  

 Użytkownicy mogą także wykorzystać to narzędzie do "przeciągania i upuszczenia" bloków z jednego 
rysunku do innego. 

11:Dodano polecenie we wstążce "Przełącz okna" 
Użytkownicy mają teraz możliwość przełączania się między kilkoma rysunkami otwartymi w tym samym czasie, 
wykorzystując klawisz zaprojektowany specjalnie do tego celu.  

 
 

  Po wybraniu przycisku "Przełącz okna" wyświetlana jest lista wyboru zawierająca wszystkie otwarte 
rysunki; użytkownicy mogą wybrać, które z nich powinny zostać dostosowane do widoku z przodu. 
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12: Dodano polecenie LUW we wstążce 
Użytkownicy mają teraz dostęp do polecenia LUW bezpośrednio ze wstążki, poprzez nową ikonę w karcie 
Widok, panel LUW: 

  

13: Uwzględniono okno dialogowe dla polecenia PDFDOŁĄCZ. 
Nowe okno dialogowe, które pozwala użytkownikowi łatwo dołączać pliki PDF, jest obecnie dostępne. 

 Po otwarciu okna dialogowego dla polecenia PDDOŁĄCZ można zacząć definiować wszystkie 
właściwości dla pliku PDF, dołączanego wewnątrz rysunku. 
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14: Wartości atrybutów można obecnie edytować w oknie dialogowym Właściwości 
Okno właściwości zawiera teraz pole, gdzie użytkownicy mogą edytować wartości atrybutów zawartych 
w bloku. 

15: Opcja "Zastąpić tekst" dla tolerancji ma teraz przycisk przeglądania 
Wykorzystując program Advance CAD 2016, opcja "Zastąp tekst" w oknie dialogowym właściwości ma klawisz 
do przeglądania; naciśnięcie tego klawisza powoduje otwarcie okna dialogowego Tolerancja geometryczna.  

16: Polecenie NFRAGM została zaimplementowana w trybie podglądu wydruku 
Jedną z nowych funkcjonalności wprowadzonych w wersji 2016 Advance CADa jest możliwość używania 
polecenia NFRAGM (naciskając środkowy przycisk myszy), będąc w Podglądzie wydruku.  
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Usprawnienia 
 

1: Zwiększenie szybkości działania 
 Zostały wykonane optymalizacje dotyczące prędkości odświeżania obiektów, a także zapisywania 

dużych rysunków. 
 Dla poszczególnych rysunków (zawierających zablokowane obiekty zawarte w selekcji) zmiana 

właściwości takich jak warstwa, kolor, rodzaj linii, szerokość linii została znacznie przyspieszona.Dla 
rysunków zawierających dołączone odniesienia zewnętrzne (XRef), poprawiono szybkość podczas 
edycji projektu. Selekcje (oraz inne polecenia) działają teraz znacznie szybciej.  

2: Polecenia 
 W tej wersji programu Advance CAD można zastosować polecenie ODSUŃ na złożone obiekty typu 

splajn i wynikowy rysunek będzie miał dużą dokładność. 

 
 

 Opcja 'Zamrozić' polecenia WARSTWAWGO dla obiektów wewnątrz odnośnika (Xref) została 
ulepszona i teraz jest poprawnie stosowana dla wszystkich typów obiektów. 

 Poprawione zostały błędy, które pojawiały się, gdy użytkownik próbował utworzyć niektóre obiekty 
(okręgi, elipsy). 

 Poprawiono kilka problemów odnoszących się do definicji poleceń ZAOKRĄG i FAZUJ. Dodatkowo, 
zastosowanie obydwu poleceń dla wielu obiektów jednocześnie powoduje obecnie utworzenie 
pojedynczego obiektu na rysunku.  

 W programie Advance CAD 2016 edycja współrzędnych dla wielu linii w tym samym czasie (gdy LUW 
różni się od globalnego układu współrzędnych) powoduje wyświetlenie rysunku w poprawnym 
położeniu.  

 Było kilka przypadków, w których polecenie Edycja polilinii nie była wykonywana prawidłowo. 
Ulepszono zastosowanie tego polecenia dla polilinii.  

 Polecenie PRZERWIJ jest teraz poprawnie stosowane dla zamkniętych krzywych okresowych.  

3: Kreskowanie 
 Właściwości kreskowania (w tym kolor) są teraz poprawnie kopiowane do innych obiektów. 
 Polecenie do edycji kreskowania zostało poprawione i może być stosowane dla obiektów o różnych 

typach kreskowania.   
 Kreskowaniem typu pełne można wypełnić różne kształty w oczekiwany przez użytkownika sposób.  
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4: Wymiary 
 Problemy dotyczące połączeń wymiarów (zwłaszcza przesuwanie i kopiowanie takich obiektów) 

zostały poprawione w wersji 2016 Advance CADa. 
 Możliwość pominięcia linii pomocniczych dla niektówych wymiarów jest teraz dostępna i poprawnie 

stosowana na rysunkach.  
 Użytkownicy nie mogą odłączyć całkowicie zespolonych wymiarów. Ta operacja jest teraz dostępna 

dla takich obiektów w rysunkach. 
 Dla tej wersji CAD Advance ulepszono połączenia wymiarów liniowych w odniesieniu do 

bloków. Obejmuje to, między innymi, możliwość używania polecenia _DIMCONTINUE dla 
wymiarów w oczekiwany przez użytkownika sposób. Ulepszenia również odnoszą się do połączenia 
wszystkich typów wymiarów podczas tworzenia między elementem rysunku i blokiem.   

5: Bloki dynamiczne 
 Wprowadzono wiele usprawnień dotyczących zachowania bloków dynamicznych: Wymiary związane 

z obiektami w bloku (linie, polilinie) są teraz poprawnie modyfikowane, wyciągane, przenoszone lub 
kopiowane podczas aktualizowania bloków dynamicznych.  

 Połączenie wymiarów nie jest przerywane, gdy zmieniane są wartości różnych parametrów bloku.  
 Kreskowania wewnątrz bloku dynamicznego teraz poprawnie oddają wszystkie zmiany 

wykonywane w głównym elemencie.  Łączność kreskowania jest również uwzględniana po edycji 
parametrów bloku.  

 Polecenie Usuń jest teraz poprawnie wykonywane dla bloków dynamicznych (to polecenie nie dotyczy 
używanych bloków) 

 Polecenie Rozciągnij użyte dla bloków dynamicznych działa obecnie zgodnie z oczekiwaniami.  
 Uchwyty, używane podczas edycji bloków dynamicznych, są teraz graficznie poprawne.   
 Problemy dotyczące możliwości edycji niestandardowych parametrów wewnątrz bloków 

dynamicznych zostały poprawione w Advance CAD 2016.  
 Ograniczenia stosowane wewnątrz bloków dynamicznych są poprawnie definiowane i mogą być 

zmieniane zgodnie z oczekiwaniami. Usprawnienia odnoszą się do: więzów liniowych, więzów 
pionowych, więzów poziomych, więzów radialnych i promieniowych.  

 Operacja 'Cofnij' działa teraz zgodnie z oczekiwaniami, gdy jest używana po zmianie dowolnej 
wartości parametrów w blokach dynamicznych.  

 Przypadkowe ograniczenie jest teraz rozpoznawane i jest uwzględniane wewnątrz bloku 
dynamicznego. 

 Wymiar kątowy określony przez 3 punkty działa teraz poprawnie wewnątrz bloku dynamicznego. 
 Użytkownicy mają teraz możliwość zmiany nazwy bloków dynamicznych i zmiany są aktualizowane 

bez żadnego problemu. 

6: Odwołania do PDF 
 Poprawki zostały wykonane dla szczególnych przypadków dołączania plików PDF. Kolory z oryginalnego 

pliku PDF są obecnie zachowane i poprawnie wyświetlane na rysunku. 
 Dokonano również kilku ulepszeń w jakości obrazów, utworzonych poprzez edycję plików PDF 

wewnątrz rysunku.Można teraz zmienić właściwości "Kontrast" i "Zanikanie", aby uzyskać optymalne 
wyniki.  
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7: Odnośniki 
 Przy wstawianiu niektórych rysunków jako odniesień zewnętrznych, nie można uzyskać lokalizacji 

względem obiektu (odnoszących się do obiektów w rysunkach). Ten problem jest już poprawiony. 
 Domyślnym formatem pliku podczas wstawiania odnośnika (Xref) za pomocą Eksploratora Advance CAD jest 

teraz format DWG zamiast DWF. 
 Użytkownicy napotykali wiele problemów związanych z ładowaniem plików z załącznikami jako 

odnośnik (Xref). Te problemy już nie występują w tej wersji Advance CAD. 
 Zmiany (dla odnośników zewnętrznych) są teraz możliwe dla nazwy rysunku odniesienia.   
 Obecnie pojawia się komunikat o ponownym wczytaniu dla powtórnie podłączonego odnośnika 

zewnętrznego.  

8: Uchwyty 
 Pojawiły się problemy dotyczące przemieszczenia uchwytów wzdłuż kierunku Z rysunku. Problemy 

występowały podczas pracy w płaszczyźnie (XOY) lub gdy został uaktywniony tryb Orto. W obecnej 
wersji programu takie problemy nie pojawiają się i wszystkie uchwyty mogą być przesuwane wzdłuż 
osi pionowej. 

 Podczas dołączania pliku PDF wzdłuż osi Z, uchwyty mają teraz prawidłowe wartości dla wszystkich 
współrzędnych.  

 Dla niektórych rysunków były problemy dotyczące możliwości edycji polilinii za pomocą uchwytów. Te 
problemy nie występują w tej wersji Advance CAD.  

9: Bloki i atrybuty 
 Pojawiały się problemy dotyczące kopiowania z jednego rysunku do innego dla bloków zawierających 

tekst. Te problemy zostały poprawione i operacje kopiuj/wklej działają teraz poprawnie.  
 Wykonano poprawki dla polecenia definicji atrybutu; dane są obecnie prawidłowo przechowywane 

wewnątrz atrybutu. 
 Polecenie ATRRED pozwala obecnie na łatwe edytowanie wszystkich atrybutów wewnątrz bloku. 
 Poprawki dotyczyły współczynnika szerokości tekstu dla bloków wstawionych wewnątrz rysunku.  

10: Usprawnienia wydruku 
 Tryb Podgląd wydruku nie działał poprawnie dla niektórych rysunków. Problemy te zostały 

poprawione (rysunek wyświetlany jest dokładnie).  

11: Rzutnie 
 Dla niektórych rysunków operacja powiększania/pomniejszania wewnątrz rzutni nie działała 

prawidłowo i na rysunku nie były wyświetlane zmiany. Te problemy z przerysowywaniem zostały 
poprawione w Advance CAD 2016. 

12: Warstwy 
 W poprzednich wersjach podczas uruchamiania Eksploratora Warstw pojawiały się znaki specjalne, 

które nie były obsługiwane w opisie warstw. Ten problem już nie występuje i opis może być poprawnie 
edytowany. 

13:Okno dialogowe "Opcje" 
 Paski przewijania mogą być teraz aktywowane na zakładce Wyświetlanie w oknie dialogowym 

Opcje i są one poprawnie używane na rysunku. 

14: Okno dialogowe "Kolory" 
 Wprowadzono poprawki dotyczące wyboru poszczególnych kolorów w panelu sterowania. 
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15: Rodzaje linii 
 Pojawiały się problemy przy wyborze nowego typu linii na rysunku. Te problemy zostały 

poprawione w programie Advance CAD 2016. 
 W przypadku niektórych rysunków grubość linii nie była wyświetlana zgodnie z ustawieniami. 

Dokonano poprawek i wyświetlanie rysunku jest obecnie poprawne.   

16: Zmienne systemowe 
 Zmienne systemowe RLSKALA i GRUBOŚĆ są teraz poprwnie aktualizowane zgodnie z wartościami 

podanymi w oknie dialogowym Właściwości.  
 Można teraz zmienić wartości zmiennej systemowej XCLIPFRAME i te zmiany są poprawnie 

stosowane. 

17: Interfejs użytkownika 
 Niepoprawne dane wejściowe wprowadzone przez użytkowników powodują wyświetlenie 

szczegółowych informacji dotyczących błędów, sugerujących poprawę wpisanych danych.  
 Ulepszenia i poprawki zostały wykonane dla działania niektórych poleceń i aliasów w Advance CAD. 

Wszystkie komendy działają obecnie zgodnie z oczekiwaniami.  
 Pojawiał się problem odnoszący się do zmiany folderu plików tymczasowych w Advance CAD: Ścieżki 

plików nie były brane pod uwagę przez opcję Autosave, która wciąż zapisywała w folderze 
tymczasowym systemu Windows. Ten problem został rozwiązany w programie Advance CAD 2016.  

 Były pewne problemy z wyświetlaniem podczas otwierania rysunku w programie Advance CAD za 
pomocą dwóch monitorów. Rysunki otwierają się teraz poprawnie, gdy użytkownik ma ten typ 
konfiguracji komputera.  

 W tej wersji Advance CAD mogą być używane dwa monitory z różnymi rozdzielczościami i rysunki są 
poprawnie wyświetlane na obu ekranach. 

 Advance CAD pozwala obecnie na lepszą definicję dla niektórych poleceń: _MVIEW, _DVIEW, 
_EDITEDATA, _PEDIT. 

18: Teksty 
 Polecenie Szukaj tekstu zostało poprawione i teraz poprawnie pokazywany jest odpowiedni tekst.  
 Dokonano ulepszeń dotyczących edycji obiektu WTekst (tekst wielowierszowy); wynik działania jest 

poprawnie wyświetlany na rysunku.   

19: Punkty charakterystyczne obiektów 
 Poprawiono kilka problemów związanych z wykorzystywaniem lokalizacji względem obiektów na 

obiektach typu splajn.  
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