Př ehled změn ve verzi 4.31 PAS Off-Line
Bizon
Ná sledující vlastnosti a funkce byly př
idá ny / upraveny od verze 4.30:

Nové funkce
Pro bě žnéuživatele
· Mož nost zobrazení Us nebo Uf na konci vedení v detailech rozvoden
· Mož nost zobrazit celkový výkon odebíraný odbě rateli v rá mci rozvodnice v její
visač ce
· Zobrazení konkrétního omezení verze v dialogu „O aplikaci“
· Pokud je poč ítač využ ívá n více už ivateli, kaž dému je otevírá na jeho posledně použ itá
studie
· Hodnota v obecném dialogu pro zadá ní hodnoty do DB se podbarvuje šedě , pokud
nenízadavatelná
· Doplně no tř
ídě ní objektů v dialogu výbě ru objektů dle jmen a/nebo popisů
· Okno „Svě t“ je aktualizová no změ nami provedenými v editoru př
i př
epnutí do rež imu
výpoč tů
· Změ ny v zobrazení polohy aktuá lního pohledu v okně „Svě t“
· Mož nost vytvoř
ení a zobrazení „trá mců“ v obrá zcích
· Př
i kresbě pomocných (T) uzlů a meziodbě rů je nabízen „malý“ dialog pro zadá ní
parametrů uzlu
· Z loká lního menu v editoru je mož né vyvolat př
epoč et délky vedení dle jeho
aktuá lního zá kresu
· Automatický odhad mě ř
ítka obrá zku na zá kladě mapy bez udaného mě ř
ítka
Pro privilegovanéuživatele
· V editoru doplně na spec.skupina funkcí pro pokroč ilé, která je samostatně
parametrizovatelná
· Spojová ní dvou vedení stejných typů, rozdě lených pomocným uzlem bez udaného
instalovaného výkonuj (zejména pro úpravy studií, př
enesených z GIS)

Nové volitelné moduly
·
·

Prá ce s mapami ve formá tu „Shape file“ (SHP) firmy ESRI
Parametrizovatelný modul statistik

Opravy a úpravy
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Znač né zjednodušení ruč ního zadá vá ní odbě rů př
i př
epoč tu po kmenových linká ch
Zjednodušení př
epoč tu odbě ratelů
Zobrazení hodnot visač ky v jedné ř
á dce
Barvení hodnot ve visač ká ch pro tisk
Ú prava výpoč tu výšky visač ky
Oprava zobrazení sprá vné verze v dialogu „O aplikaci“
Ú prava dialogů pro nastavení ně kterého dynamického chová ní tř
íd
Př
i změ ně už ivatele za chodu programu je provedeno nastavení jeho povolených
způsobů barvení (dř
íve bylo ponechá no původní nastavení barvení)
Oprava tvorby nové skupiny obrazových tř
íd

·
·
·
·
·
·
·

Oprava zobrazení sprá vných jednotek v dialogu a tisku průbě hu zkratu po vedení
Oprava otevírá ní oken s pevnou velikostí
Oprava hledá ní spinač ů v obrá zku
Př
i kresbě nového vedení je př
epoč ítá vá na jeho délka př
íslušnými koeficienty i když
nenízobrazen „malý“ dialog linky
Oprava kotvení visač ek k př
ípojnicím a vývodům linek
Změ na smě ru toku (znaménka) u odbě rových injekcí
Doplně ní jednotek mmS/km, S/km, A/km

