O PROGRAMU ARMCAD 7
ARMCAD 7 je profesionalni software za risanje detajlnih armaturnih načrtov, avtomatsko izdelavo specifikacij / rekapitulacij /
izvlečkov armaturnih palic in mrež ter izdelavo načrtov razreza z optimizacijo stroškov.

ARMCAD 7 je nastal kot rezultat našega večletnega dela na izboljšavah programa ARMCAD 6 in predstavlja njegov vsesplošni
napredek, ki omogoča hitrejši , lažji in točnejši proces risanja armaturnih načrtov. Veliko število novosti v programu ARMCAD7
izhaja iz praktičnih in funkcionalnih zahtev uporabnikov, katerih doprinos je neizmeren pri razvoju programa ARMCAD.

GLAVNI ELEMENTI PROGRAMA ARMCAD 7
ARMCAD 7 omogoča risanje, pozicioniranje, kotiranje, označevanje in urejanje palic, serij palic in mrežne armature. Formiranje
kompletnih in detajlnih poročil specifikacije, rekapitulacije in načrta razreza palic ter mrež je popolnoma avtomatsko, poročila
so pa visoko profesionalna in popolnoma prilagodljiva različnim standardom in stilom, tako po formi, kot tudi po vsebini.

ARMCAD 7 vsebuje kompletno podporo za uporabo palic omejene, vnaprej definirane dolžine (nabavna, oziroma transportna
dolžina). Program nudi možnost avtomatizirane porazdelitve in nastavitve palic ter serij palic (konstantnih in spremenljivih) na
nekaj vnaprej definiranih načinov. Pozicije s palicami, katerih dolžine prekoračujejo nabavno dolžino, se posebej označujejo,
izdelava optimalnega načrta razreza palic z najmanjšo količino odpada pa je avtomatska.

ARMCAD 7 omogoča večkratne mehanizme optimizacije pokrivanja z mrežno armaturo z več nivoji prihrankov stroškov in
zmanjšanjem odpada.

ARMCAD 7 je dvosmerno kompatibilen s programi ARMCAD 6 in ARMCAD 2005, kar pomeni, da lahko bere risbe narisane v
starih verzijah in shrani svoje risbe v format za programa ARMCAD 6 in ARMCAD 2005.

ARMCAD 7 omogoča tudi avtomatsko generiranje gotovih izvajalskih risb na osnovi dimenzioniranja v programu Tower.

ARMCAD 7 je popolnoma integriran v programe AutoCAD in BricsCAD ter je kompatibilen s 64-bitnimi verzijami programa
AutoCAD (verzija 2010 in novejše) in s 64-bitnimi verzijami programa BricsCAD (verzija v14 in novejše). Podprt je operacijski
sistem Windows verzije 7, 8, 10 in 11.
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KRATEK PREGLED NOVOSTI V PROGRAMU ARMCAD 7
NOVOSTI V POROČILU
V tej skupini med najpomembnejše novosti spada zmožnost prikaza radija krivljenja, nastavitev faktorja širine fonta, prikaz
poševnih segmentov palice preko kotov upogiba, nastavitev orientacij palice v prikazu specifikacije, dodatna poročila, dodatne
kolone in novi načini ločevanja ter grupiranja podatkov, podpora za Britanski standard kreiranja specifikacije - preko kod oblik
(Shape Codes), ki se avtomatski določajo itd.

NOVOSTI V PRIKAZU ENTITET
Med najpomembnejše novosti v prikazu entitet spada podpora za tehnologijo mehanskega nadaljevanja armature (spojnice z
navoji), vključujoč tudi označevanje, specifikacijo in rekapitulacijo spojnih sredstev, zmožnost nastavitve izgleda kot za vsako
entiteto posebej, novi načini prikaza palic, serij, kot, novi načini za njihovo nastavitev, prikazovanje oznak vgradnega sloja palice
ali serije, prikazovanje orientacije mreže v prerezu, nove vrste prikaza konstruktivne armature itd.

NOVOSTI V KOTIRANJU, POZICIONIRANJU IN REFERENCIRANJU
Najvažnejše novosti v teh področjih so novi uvedeni uniformni specifikatorji in zmožnost njihovega avtomatskega generiranja
(uniformni v smislu dimenzij box-ov v katere se nameščajo), kote s centralnim ravnanjem po višini, zmožnost preskakovanja
palic pri postavljanju kote s presekom, pomembne izboljšave v postavljanju prečnih prerezov in urejanju prečnih prerezov,
zmožnost dodelitve dodatne oznake poziciji palice, dodatne možnosti sortiranja in numeracije pozicij, zmožnost kreiranja
specifikatorja za mreže v prerezu itd.

NOVOSTI V KREIRANJU IN UREJANJU GEOMETRIJE ENTITET
Najvažnejše novosti v kreiranju in urejanju geometrije so uporaba tipske geometrije mreže v prerezu, zmožnost dodajanja
segmentov mreži v prerezu, podpora za loke v tipskih geometrijah palic itd.

NOVOSTI PRI NADALJEVANJU IN SIDRANJU ARMATURE
Med najvažnejše novosti spada zmožnost avtomatskega nadaljevanja (prekinitve) serij palic z izmeničnim položajem mesta
preklopa (vsaka druga), nadaljevanje v serijah palic z ločno geometrijo, nadaljevanje krožnih palic (deljenje na ločne palice
transportne dolžine), sidranje (podaljševanje) mrežne armature itd.

NOVOSTI V UPORABNIŠKEM VMESNIKU
V tej skupini izboljšav med najpomembnejše dajemo možnost grupiranja stilov kotiranja, kontrolo avtomatskega zagona
ARMCAD-a pri odpiranju risbe z entitetami ARMCAD-a, nekoliko dodatnih filtrov vidnosti, hiter izbor pozicije in opaža v dialogih
preko izhoda v risbo, kontrola ujemanja tež in dimenzij mrež med risbo in podatki v bazi tipskih mrež, direktni orbit geometrije
palice v dialogih, izboljšava uvoza armature iz Tower-ja itd.

NOVOSTI V PRERAČUNU KOLIČIN IN OPTIMIZACIJI STROŠKOV
Kot najpomembnejše spremembe dajemo možnost uporabe preostalih razrezanih delov mreže v okviru istega opaža z
zmožnostjo določevanja najoptimalnejšega vrstnega reda vgradnje pozicij mrež, možnost vnosa korekcije dolžine ukrivljene
palice glede na premer palice in radija krivljenja itd.

V nadaljevanju so prikazane detajlnejše informacije o najpomembnejših novostih programa ARMCAD 7.

WWW.RADIMPEX.RS

NOVOSTI V POROČILU
01 PRIKAZ PREMERA KRIVLJENJA PALICE
Izgled palice v poročilu specifikacije palic lahko vsebuje
tudi grafični prikaz podatka o premeru krivljenja.
Prikazovanje se lahko vključi za vsako posamezno pozicijo
posebej, za vse pozicije naenkrat in bo avtomatsko
vključeno v primeru uporabniško podanih parametrov za
oblikovanje palic.

Prikazovanje premera
krivljenja v poročilu
specifikacije palic.

02 NASTAVITEV ŠIRINE FONTOV
Omogočena je uporaba fontov z uporabniško podanim
faktorjem širine. To omogoča uporabo ožjih fontov in
prihranek prostora, ali poudarjanje naslova s širšimi fonti,
tako za poročilo, ki se tiska, kot tudi za poročilo, ki se
vgrajuje v risbo. Možni obseg faktorja širine je od 20-200%.

Poročilo specifikacije mrež z zmanjšano širino
fontov na 70% za tekst v tabeli in nazive kolon
ter povečano na 150% za tekst v naslovu.

03 POLARNO OZNAČEVANJE POŠEVNIH SEGMENTOV
V poročilu specifikacije palic in prikazu izgleda palice je
omogočen novi način kotiranja poševnih segmentov –
“polarno”. Ta način prikaza je lahko izbran za vsako
pozicijo posebej, ali za vse pozicije naenkrat. Pravi koti se
ne označujejo, če segmenti pravega kota niso “poševni”.

Polarno označevanje
poševnih segmentov palice
v poročilu specifikacije.

04 PODPORA ZA BRITANSKE OBLIKE PALIC (“SHAPE CODES” - BS8666)
Uvedena je možnost avtomatskega prepoznavanja oblik in
parametrov tipske geometrije palic po Britanskih
standardih BS8666, kot tudi kreiranje specifikacije v
skladu s tem standardom.
Poročilo specifikacije po BS8666 z
avtomatsko prepoznavo oblik palic.

NOVOSTI V POROČILU
05 NASTAVITEV ORIENTACIJE PALICE
Za vsako pozicijo palice je omogočen vnos transformacije
(orientacije) za prikaz izgleda palice v poročilu. Kot je to
omogočeno za 1D in 2D palice, je nastavitev orientacije
omogočena tudi za 3D palice (po drugačnem algoritmu).

Streme pozicije 1 se v poročilu
specifikacije prikazuje
“pokončno”, kot je to tudi podano
v dialogu ukaza Baza pozicij.

06 NOVO POROČILO – REKAPITULACIJA MREŽ ZA EN OPAŽ
Uvedeno je novo poročilo - “Mreže rekapitulacija opaža”. Dostopno je, ko se ne dela
enoten načrt razreza za vse opaže. Tiska se za
vsak opaž posebno poročilo.

07 PRIKAZ DODATNIH PODATKOV PORABE MREŽ
V poročilu specifikacije mrež je dodana možnost
prikaza podatka “Neto vgrajena teža”, ki se nanaša na
težo točno izrezanih koščkov mrež (obstoječi podatek
“Teža” se nanaša na koščke pravokotne oblike). Prav
tako je v poročilo rekapitulacije mrež dodana možnost
prikaza podatka o skupni teži pravokotnih koščkov
razrezanih mrež.

08 IZVOZ POROČILA V RTF – NAREJENA MOŽNOST IZVOZA NUMERACIJE STRANI
Dodana je možnost izbora ali se bodo pri izvozu poročila v RTF izvozile
tudi številke strani.
Izbor izvoza numeracije
strani poročila v RTF.

NOVOSTI V POROČILU

09 PRIKAZ VSOT TEŽ V POROČILU SPECIFIKACIJE PALIC
V poročilu specifikacije palic je dodana vrstica s skupno
vsoto dveh stolpcev tež pozicije (Teža pozicije in Teža
pozicije brez popravka).

Skupna vsota tež
pozicije v poročilu
specifikacije palic.

10 LOČEVANJE POROČILA PO OPAŽIH
Omogočeno je, da se za vsako poročilo posebej lahko
določi, ali se začne na novi strani za vsak opaž ali ne. Ta
podatek je sedaj del nastavitve za poročilo, s čimer se
omogoča generiranje poročila vedno na isti način.

Vključeno je, da se poročilo
specifikacije začne na novi
strani za vsak opaž.

KMALU (1) SPECIFIKACIJA IN NAČRT RAZREZA UKRIVLJENIH MREŽ
Ukrivljenost mrež bo na zahtevo uporabnika lahko vplivala na načrt razreza. V poročilu specifikacije mrež bo omogočen prikaz
oblik ukrivljenosti (v prečnem prerezu), a v načrtu razreza bodo označene linije ukrivljenosti mreže (v pogledu).

NOVOSTI V PRIKAZU ENTITET

11 MEHANSKO NADALJEVANJE PALIC S SPOJNICAMI
Omogočena je podpora za mehansko nadaljevanje
armature s spojnicami z navoji. Pozicijam palic na koncih
se lahko definira obstoj navoja, a na instancah (palicah in
serijah) se lahko postavijo spojnice. V poročilu specifikacije
je omogočeno prikazovanje navoja, v poročilih
rekapitulacije pa je omogočeno štetje porabljenih spojnic.
Vnos navoja in spojnic v
dialogu ukaza Poljubna
palica.

12 IZGLED ENTITET I
V ukazu “Izgled entitet” je omogočeno neodvisno
postavljanje štirih uporabniško izbranih nastavitev (tri
barve in vrste oznak) za izpisovanje teksta kote izbranih
entitet.

Parametri za nastavitve
izgleda kot entitet.

13 IZGLED ENTITET II
V ukazu “Izgled entitet” je omogočeno shranjevanje
uporabniških konfiguracij.

NOVOSTI V PRIKAZU ENTITET

14 IZGLED ENTITET III
V ukazu “Izgled entitet” sta dodana dva nova prikaza z
debelino: “kontura” in “polna kontura ” (kontura reagira
na OSNAP).

Z debelino kontura.

Z debelino –
polna kontura.

15 NASTAVITEV ŠIRINE FONTOV II
Za kotiranje in označevanje armature v risbi je omogočena
uporaba fontov s podanim faktorjem širine. Možni obseg
faktorja širine je od 20-200%.

Vnos širine fonta za
izpis števca pozicije.

16 PRIKAZ PALIC Z DEBELINO – KONSTANTNA DEBELINA
Uvedena je možnost, da se za risanje palic in serij z
debelino uporabi način “Enoten premer (ACU)” (da se
konstantna debelina v ACU enotah, ki ni odvisna od
merila).
Podana je enotna
debelina za risanje palic
3 ACU.

NOVOSTI V PRIKAZU ENTITET

17 KROŽNI KAZALEC NA KONCU PALICE IN SERIJE
Dodana je nova vrsta kazalca – krogec (lahko služi za prikaz
ukrivljenega konca palice v smeri gledanja). Za konstantne
in spremenljive serije v vzdolžnem prerezu je mogoče
postaviti njihov izris na začetku in koncu vsake dolžine
reprezenta palice.

Na levem koncu palice je
podana nova vrsta kazalca.
kazalcapokazivača - tačk
Točkovni kazalci serije v
vzdolžnem prerezu.

18 PRIKAZ OZNAKE VGRADNEGA SLOJA
Omogočen je vnos oznake vgradnega sloja (za palice in
serije palic v osnovi). Sloj se označuje s simbolom
trikotnika, ki se izrisuje na palici usmerjenega na eno ali
drugo stran in ga je možno premikati vzdolž palice. Lahko
jih je do 5, usmerjenih na eno ali drugo stran.

Postavitev oznake vgradnega
sloja v seriji v osnovi.

19 PRIKAZ SPECIFIKATORJA Z DEBELINO
Nastavitev prikaza
specifikatorja z ali
brez debeline.

Omogočena je nastavitev prikaza geometrije palice v
specifikatorju (z ali brez debeline), v prikazu z debelino je
omogočena tudi nastavitev enega od štirih načinov
računanja debeline - kot za vse ostale entitete.

NOVOSTI V PRIKAZU ENTITET

20 PRIKAZ ORIENTACIJE MREŽE V PREREZU
Za mreže v prerezu je dodana možnost shematskega
izrisovanja točk prečnih palic z ene ali druge strani.

Shematsko
izrisovanje točk
prečnih palic.

21 POENOSTAVLJENI PRIKAZ SERIJE MREŽ
V stilu kotiranja mrež je uvedena možnost izrisovanja
samo konture serije mrež, brez prikaza mrež.

Vključen je samo
prikaz konture serije
mrež.

22 MOŽNOST NASTAVITVE GOSTOTE PREKINJENE LINIJE
Za linijo mreže v prerezu in linijo simbola prereza na izvoru
je omogočen vpliv na gostoto prekinjene linije s podatkom
o Line Scale entiteti (nastavi se preko AutoCAD-ove
funkcije Property).

Menjanje gostote prekinjene
linije mreže v prerezu.

NOVOSTI V PRIKAZU ENTITET

23 NOVE VRSTE PRIKAZOV KONSTRUKTIVNE ARMATURE
Uvedena sta dva nova prikaza konstruktivne armature – območje in v prerezu. Konstruktivna armatura je armatura za
pokrivanje določenih površin brez specifične geometrije in brez oznake pozicije, ki gre v rekapitulacijo armature.

NOVOSTI V KOTIRANJU, POZICIONIRANJU
IN REFERENCIRANJU
24 UNIFORMNI SPECIFIKATORJI
Omogočeno je avtomatizirano masovno generiranje
uokvirjenih (formatiranih) specifikatorjev istih dimenzij.

Check box za postavitev
specifikatorja celega opaža
istih dimenzij z okvirjem.

25 KOTE S CENTRALNIM RAVNANJEM
Nova vrsta prikaza kot palic, serij, mrež in prečnih prerezov
– centralno ravnanje po višini.

Vklop check box-a v risbo postavi koto z
ravnanjem po sredini.

26 NOVI NAČINI PRIKAZOV V KOTI
Dodani so še štirje načini risanja okvirja okoli številke
pozicije za kote. Vsi štirje predstavljajo prečrtane obstoječe
oblike.

NOVOSTI V KOTIRANJU, POZICIONIRANJU
IN REFERENCIRANJU
27 UREJANJE PREČNEGA PREREZA I
Narejen je poseben ukaz “Urejanje prečnega prereza”, ki
omogoča, da se točke (palice) prečnega prereza iste
pozicije prenesejo iz ene skupine točk v drugo.

28 UREJANJE PREČNEGA PREREZA II
V dialogu za kreiranje prereza se pri izbiri segmenta opaža
izpisuje tudi njegova dolžina, a pri premikanju miške nad
neko palico v prerezu se prikazuje pozicija, premer in
skupina kateri palica pripada. Omogočena je tudi
nastavitev debeline plošče z ene in druge strani prereza.
Neodvisen vnos debeline plošče z
leve in desne strani prereza.
Prikaz dolžine izbranega
segmenta.
Prikaz pozicije, premera in skupine
palic nad katero se nahaja miška.

29 UREJANJE PREČNEGA PREREZA III
V dialogu za kreiranje prereza iz vzdolžnih serij je sedaj omogočeno, da se lahko izbere poljubno grupiranje prečnih palic (točk)
iste pozicije za skupno kotiranje.
S klikom na poljubno palico v
prerezu se prikazuje obroč okoli
vseh palic iste pozicije. Ista
barva kroga označuje skupno
grupiranje in kotiranje.

NOVOSTI V KOTIRANJU, POZICIONIRANJU
IN REFERENCIRANJU
30 IZBOLJŠAVA PRI KOTIRANJU
V ukazu “Kota” se pri preseku večih palic omogoča izključitev (preskakovanje)
kotiranja posameznih izbranih palic.
Palica, ki je izključena pri
kotiranju, oz. se ne
prikazuje kota.

31 NOVI NAČIN KOTIRANJA SERIJ - AVTOMATSKA MEDKOTA
Za vse serije je narejen novi način umika in postavitve kot, ki se lahko izbere v stilu kotiranja (“Avtomatska medkota”). V tem
načinu se kote postavijo pod pravim kotom glede na kotno linijo. Tudi za stari in za novi način se sedaj lahko menja smer teksta
kote, vendar je menjanje kota omejena na lokalne smeri kotne linije in globalne smeri (paralelne in pravokotne).

Izgled medkote z vklopljenim check
box “Avtomatska medkota”.

Možne smeri teksta kote.

Vklop check box-a v risbi postavi
medkoto pod pravim kotom glede
na kotno linijo.

32 DODELITEV ISTIH ŠTEVILK ENAKIM POZICIJAM
V dialogu “Baza pozicij” je uvedena možnost, da se
geometrijsko enakim pozicijam palic iz različnih opažev
dodelijo iste številke.

Vklop check box-a iste
pozicije iz različnih opažev.

NOVOSTI V KOTIRANJU, POZICIONIRANJU
IN REFERENCIRANJU

33 DODATNA OZNAKA POZICIJE
V pozicijah palic in pozicijah mrež je uvedena “Dodatna oznaka”.
Dodatna oznaka se lahko prikazuje skupaj s številko pozicije ali
brez nje.

Seznam za izbor enega od štirih
vrst prikazov dodatne oznake.

34 VEČSEGMENTNA KOTA – POSEBEN UKAZ
Uveden je poseben ukaz za večsegmentno koto (do sedaj se je večsegmentna kota klicala z ukazom “Kota”, vendar samo ko je
v funkcionalnosti bil vklopljen tak način dela).

Kota je postavljena z
izborom točk 1, 2 in 3.

Večsegmentna kota je postavljena
z izborom točk 1, 2, 3, 4 in 5.

35 SPECIFIKATORJI ZA MREŽE V PREREZU
Specifikator in specifikator s tabelo se lahko naredi tudi iz mreže v
prerezu.

Specifikator mreže v
prerezu.

Specifikator s tabelo
mreže v prerezu.

NOVOSTI V KOTIRANJU, POZICIONIRANJU
IN REFERENCIRANJU
36 NOVI PARAMETRI V STILIH KOTIRANJA I
V stilih kotiranja za več entitet so dodane tri nove možnosti, da bi se prikazal ali
upošteval faktor števila opaž pri izpisu podatkov o številu palic ali številu sekanih
delov mrež.

37 NOVI PARAMETRI V STILIH KOTIRANJA II
Omogočeno je, da se serije v vzdolžnem in prečnem prerezu
lahko rišejo brez kotne linije.

Prikaz serije bez kotne linije.

Izklop check box-a prikaza brez
kotne linije.

38 NOVI PARAMETRI V STILIH KOTIRANJA III
Pri spajanju kot, ko ena kota preseka več posameznih instanc palice ene pozicije,
je omogočen izbor med dvema načinoma prikaza v koti: “N” ali “Nx1” (nastavi se
v dialogu “Stili kotiranja”).

39 NOVI PARAMETRI V STILIH KOTIRANJA IV
V stilu kote specifikatorja se lahko izključi prikazovanje dolžin
segmentov palice.

Specifikator s prikazom
dolžine segmentov palice.
Specifikator brez dolžin
segmentov palice.

NOVOSTI V KREIRANJU IN UREJANJU
GEOMETRIJE ENTITET

40 TIPSKE MREŽE V PREREZU
Narejen je novi ukaz za tipsko mrežo v prerezu in dodan je
novi ukaz za uporabo baze tipskih mrež v prerezu.

41 SPREMEMBA GEOMETRIJE MREŽ V PREREZU
Omogočeno je, da se ukazi za dodajanje, izločevanje in vrivanje segmentov uporabljajo tudi za mreže v prerezu.

Z izborom točk v risbi je na
koncu mreže v prerezu
dodan novi segment.

Izločen je izbrani segment
iz mreže v prerezu.

Na izbranem mestu je
vrinjena nova “grip” točka.

42 PODPORA ZA LOKE V TIPSKI GEOMETRIJI
Omogočeno je, da se pri vnosu tipske palice
lahko podajo tudi ločni odseki.

Seznam za izbor
ravnega ali ločnega
segmenta.

NOVOSTI PRI NADALJEVANJU
IN SIDRANJU ARMATURE
43 VEČKRATNO NADALJEVANJE Z IZMENIČNIMI PREKLOPI
Omogočeno je nadaljevanje serij palic z izmeničnim položajem mesta preklopa.

Izmenično pol na začetku.

Izmenično pol na koncu.

44 VEČKRATNO NADALJEVANJE LOČNIH PALIC I
Omogočeno je večkratno nadaljevanje palic in konstantnih serij, kjer je segment ločni.
Privedba ločne konstantne serije na
transportno dolžino je izvršeno
tako, da se serija s palicami krajšimi
od podanih nahaja na levem koncu.
Privedba ločne konstantne serije na
transportno dolžino je izvršeno
tako, da se serija s palicami krajšimi
od podanih nahaja izmenično na
začetku in koncu.

45 VEČKRATNO NADALJEVANJE LOČNIH PALIC II
Omogočeno je večkratno nadaljevanje krožnih palic - deljenje na segmente
podane (transportne) dolžine.

46 SIDRANJE (PODALJŠEVANJE) MREŽNE ARMATURE
Narejen je novi ukaz - “Sidranje mreže”, ki omogoča da se
na enostaven način kontura serije mrež razširi na katerokoli
stran v smeri poteka mrež.

NOVOSTI V UPORABNIŠKEM VMESNIKU

47 GRUPIRANJE STILOV KOPIRANJA
Aktivni skupini sta pridružena dva stila kotiranja,
PBAB_4 i PBAB_5.

Uvedena je možnost grupiranja stilov kotiranja zaradi
njihovega filtriranja. Mogoče je narediti 32 skupin, vsaka
lahko vključuje poljuben skupek obstoječih stilov. Med
delom bodo v dialogih za risanje in urejanje entitet
dostopni samo tisti stili kotiranja, ki pripadajo aktivni
skupini.

V vseh dialogih v katerih se podajajo stili kotiranja,
so za izbor dostopni samo tisti, ki so pridruženi
aktivni skupini in ki so že v uporabi.

Dodane so 3 skupine stilov kotiranja,
aktivna je skupina “Palica”.

48 OPIS STILA KOTIRANJA
Vsi stili kotiranja imajo sedaj možnost vnosa lastnega
opisa.

Opis nakazuje, da je v
izbranem stilu kotiranja
izključen prikaz
medkote.

49 SPISEK RAZPOLOŽLJIVIH STILOV KOTIRANJA
V dialogu za stile kotiranja iz seznama stilov kotiranja se ne
izločajo neuporabljeni stili kotiranja iz trenutno odprte
risbe. Zraven tega je omogočeno brisanje stila kotiranja, ki
je shranjen z risbo, vendar se ne uporablja.

Z risbo so prebrani vsi stili, ki so v njej
shranjeni. Tisti, ki niso v uporabi, se lahko
tudi brišejo.

NOVOSTI V UPORABNIŠKEM VMESNIKU
50 KONTROLA NEŽELENEGA ZAGONA ARMCAD-A
Uvedena je možnost nastavitve obnašanja ARMCAD-a pri
odpiranju DWG risbe z ARMCAD-ovimi entitetami v
AutoCAD-u (v katerem ARMCAD trenutno ni aktiven), da
se bi preprečil neželen zagon ARMCAD-a.

Nastavitve obnašanja programa pri
odpiranju DWG risbe v AutoCAD-u.

51 DODATNI FILTRI VIDNOSTI
V dialogu za vidnost so dodani trije novi filtri (po več
premerov, samo stremena in samo palice/serije v osnovi
brez izvlečene kote). Prvi od njih je nadgradnja
obstoječega, ki se nanaša samo na en premer.

52 LAŽJI IZBOR AKTIVNE POZICIJE V DIALOGIH
V nekaj dialogih (baza pozicij palic, baza pozicij mrež,
obstoječa palica in reprezent) je uvedena možnost izhoda
v risbo zaradi izbora entitete (palice, mreže, serije…)
katere opaž in pozicija se aktivirata pri vrnitvi v dialog.

Izbor entitete v risbi.
Gumb “Prevzemi iz risbe” v
dialogu ukaza “Baza pozicij”.

53 KONTROLA TEŽ IN DIMENZIJ UPORABLJENIH MREŽ
V dialogu baze pozicij mrež se sedaj lahko spremlja ali so
podatki Gama (masa mreže po m2), L (dolžina mreže) in B
(širina mreže) v risbi usklajeni s podatki, ki se nahajajo v
bazi tipskih mrež in se po potrebi ti podatki lahko uskladijo.

Usklajevanje razlik v
dimenzijah mreže.

NOVOSTI V UPORABNIŠKEM VMESNIKU

54 DIREKTNI ORBIT V DIALOGIH
Uveden je novi način 3D rotacije (orbit) geometrije palice
v dialogih. Zažene se direktno s pritiskom na levi gumb
miške in vlečenjem po sliki. Vlečenje po zunanji coni rotira
sliko v ravnini pogleda, a vlečenje v notranji coni rotira
sliko pravokotno na ravnino pogleda. Desni klik na sliko
menija v spodnjem desnem kotu odpre meni za postavitev
aktivnega pogleda.

55 IZBOLJŠAN UVOZ IZ TOWER-JA
Omogočeno je, da se pri uvozu območja armiranja iz
Tower-ja lahko povozi podatek za mreže zgoraj in spodaj
ter da uporabnik po setih območja armiranja lahko določi
kreiranje mrež ali palic.
Z izborom iz liste se določa ali se iz
območja armiranja danega seta
kreirajo mreže ali palice.
S klikom na gumb se odpre dialog za
nastavitev načina armiranja.
Seznam za izbor cone za
postavitev v plošči.

56 SKUPINSKI VNOS KOLIČINE/ŠTEVILA PONOVITEV OPAŽEV
V dialogu pozicije opaža je dodana možnost, da se preko
menija količin opažev to dodeli vsem ostalim opažem.

Desni klik miške na polje za količino
opaža odpre meni za dodelitev le-te
vsem opažem v risbi.

NOVOSTI V UPORABNIŠKEM VMESNIKU

57 POHITRITEV ODPIRANJA RISBE
Dodana je nova opcija v Funkcionalnosti, ki omogoča
izklop samokontrole pravilnosti risbe pri odpiranju. Ta
funkcija je istočasno delovala tudi v popravku eventualnih
napak v bazi. V primeru, ko je risba velika in ima mnogo
entitet v posameznih pozicijah, lahko kontrola traja tudi
več minut, pa ta izklop kontrole zelo pohitri odpiranje
risbe.

Opcija za izklop in vklop
samokontrole pravilnosti
risbe pri odpiranju.

SKORAJ (2) NOVI UKAZ – PREGLED OPAŽEV
Ta ukaz funkcionira kot nemodalni dialog (vedno prisoten) in omogoča pregled aktivnega opaža, spremembo vidnosti opaža,
enopotezno generiranje poročila specifikacije in aktiviranje opaža z izbiro določene entitete.

NOVOSTI V PRERAČUNU KOLIČIN
IN OPTIMIZACIJI STROŠKOV
58 NOVA OPTIMIZACIJA NAČRTA RAZREZA MREŽ
Omogočen je še en nivo optimizacije načrta razreza mrež, ki bazira na uporabi preostalih rezanih delov mrež v okviru istega
opaža. Vrstni red vgradnje mrež je določen s števcem pozicij mrež, a programu se lahko določi, da poišče najoptimalnejši vrstni
red in spremeni numeracijo, če obstaja optimalnejša rešitev.

Načrt razreza mrež brez uporabe
optimizacije. Potrebne so 4 cele
mreže, a procent odpada
(nabavljene in nevgrajene
armature) je 31.31%.

Načrt razreza mrež z uporabo
optimizacije. Potrebne so 3 cele
mreže, a procent odpada je samo
0.15%.

59 KOREKCIJA DOLŽINE UKRIVLJENE PALICE
Omogočeno je računanje “popravka” dolžine palice po
osnovi oblikovanja in krivljenja palice. Funkcija za računanje
popravka dolžine se definira s faktorjem premera palice in
faktorjem polmera krivljenja. Vnesene so razumevane
vrednosti za karakteristične oblike dane v Britanskem
standardu, vendar je faktorje mogoče vnesti tudi ročno.

Popravek dolžine palice.

60 SPIRALNA PALICA Z VRAČUNANIM PREKLOPOM ZARADI NADALJEVANJA
V spiralno palico je uveden podatek
“skupna dolžina preklopa”, ki se nanaša
na dodatno dolžino spirale, ki izvira od
internega nadaljevanja spirale.

61 DODATNA OPTIMIZACIJA NAČRTA RAZREZA PALIC
Vsesplošni algoritem za optimiziranje načrta razreza palic je izboljšan z dodajanjem še enega postopka, ki se vrši skupaj z vsemi
obstoječimi postopki in od katerih se izbere najboljši rezultat.

O PODJETJU RADIMPEX

Radimpex Software je podjetje, ki se od leta 1989 bavi izključno samo z razvojem profesionalnih računalniških programov za
gradbeništvo. Naši programi Tower, ARMCAD, Metal Studio in NormaBase se neprekinjeno izpopolnjujejo s strani tima
izkušenih strokovnjakov, s spremljanjem sodobnih trendov, kot tudi iskanjem originalnih in edinstvenih rešitev.

Glavna odlika in prioriteta, ki nas določa, je skrb o uporabnikih, kar pomeni tradicionalno tesno sodelovanje, kvalitetni tehnični
podpori in pripravljenosti, da programe prilagodimo novim zahtevam. Zahvaljujoč temu smo vedno razvijali vrhunske
programe, ki se lahko uporabljajo in s katerimi se hitro dela ter pride do cilja.

Kvalitetno sodelovanje z uporabniki, kot tudi znanje in izkušnje vrhunskih ekspertov so doprinesli k temu, da imajo naši
programi veliko širino uporabe in so prilagodljivi za različne načine uporabe ter posebne zahteve vsakega projekta. Naše
programe ustvarjajo inženirji za inženirje, pa so tako glavne odlike učinkovitost in optimalnost.

V bogati referenci seznama naših uporabnikov se nahajajo gradbene fakultete, znanstveno raziskovalne inštitucije in veliko
število projektivnih podjetij in birojev, ki so z uporabo naših programov projektirali in zgradili mnoge velike ter pomembne
objekte širom po svetu.
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