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U-waarden en Opdek informatie HARINCK Link (3.38 P2 - 3460)
Voortaan worden ook de U-waarden en de notie opdek doorgegeven aan JoPPS tijdens het aanmaken van de
desbetreffende informatie in de Vulling en Uvulling tabel. Het Xml-bestand aangeleverd door HARINCK bevat
informatie betreffende:
Thickness
Opdek
ThermalCoeff
ThermalCoeffSp

dikte paneel
opgelegd paneel
UG waarde van het paneel
PSI waarde van het paneel

Per paneel zijn globale waarden voorzien (=Panel) die, indien nodig, per uitvoering (=Line) kunnen worden aangepast:
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De informatie getoond in de Harinck interface:

Deze informatie wordt overgenomen in de desbetreffende JoPPS basisgegevens tabellen Vulling:
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Voor de U-waarde berekening worden de Ug en Psi waarden overgenomen in de JoPPS basisgegevens tabel Uvulling:
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Project eigenschap ‘live’ (3.35 P6, 3.38 P2 - 3218)
Project prijsblokken wijzigen via script verloopt traag omdat voor elke wijziging in de lijst een refresh van
de user interface wordt getriggerd.
Daarvoor werd voor het object Project de extra eigenschap ‘Live’ voorzien:
• Ja elke wijziging wordt direct aangepast in GUI (=standaard oude gedrag)
• Neen wijzigingen pas zichtbaar in GUI nadat ‘Live’ opnieuw geactiveerd wordt
Deze project eigenschap kan langs scripting gemanipuleerd worden via de eigenschap ‘LIVE’ van het PROJECT object:

Onderstaand voorbeeld script toont het gebruik van deze nieuwe eigenschap:
...
pro.live := False;
time := Now(); blokndx := 0;
while blokndx < blokmax do
{
blokcnt := strtonum(tobelist.strings[blokndx]);
if pro.Priceblock[blokcnt] then
{
/* prijsblok bestaat, pas aan.. */
pro.Priceblock[blokcnt].ExchangeRate := 1.20;
pro.Priceblock[blokcnt].Loss := 10.0;
pro.Priceblock[blokcnt].Reduction := 5.0;
pro.Priceblock[blokcnt].Coef := False;
pro.Priceblock[blokcnt].System := True;
pro.Priceblock[blokcnt].Charge := 15.75;
pro.Priceblock[blokcnt].Profit := 30.0;
pro.Priceblock[blokcnt].Threshold := 3.5;
pro.Priceblock[blokcnt].Rebate := False;
}
else
{
ShowMessage('Prijsblok 10 bestaat niet!');
}
blokndx := blokndx+1;
};
MsgBox("Time expired = "+TimeToStr(Now()-time));
tobelist.free();
pro.Live := True;
...
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Vanaf JoPPS 3.38 P2 is elk ATOM object voorzien van de extra eigenschap ‘Live’ die via scripting kan worden
gemanipuleerd:
True elke wijziging wordt direct aangepast in GUI (=standaard oude gedrag)
False wijzigingen pas zichtbaar in GUI nadat ‘Live’ opnieuw geactiveerd wordt
,

In onderstaande screenshot wordt de ‘Live’ eigenschap van het ASSEMBLY object tijdelijk gedeactiveerd zodat de
interface niet wordt geactualiseerd voor elke aanpassing aan de groep gegevens:

TECHWIN Software 10/2020

6

Patch versie 3.38 P2 van 05/10/20

Extras' bogus groep via script (3.38 P2 - 3465)
Voortaan is het mogelijk om een groep aan te maken en te voorzien van extra profielen en beslag zonder een deel te
creëren.
Een groep zonder deel of delen is van het type “bogus”. Dit type kan aangesproken worden in script via de eigenschap
‘KIND’ van het ASSEMBLY object. Dit type groep kan lijsten bevatten van de onderdelen
zoals profielen, beslag, vullingen en afwerkingen.
Via de eigenschap ‘GLYPHIMAGE’ van het ASSEMBLY object kan een schets, die bv. wordt getoond in het grafisch
project overzicht, gekoppeld worden.

Via de eigenschap ‘PROFILEDATA’ van het ASSEMBLY object heeft men toegang tot de extra profielen van de groep:
PROFILEDATA[iLine].COUNT
PROFILEDATA[iLine].SERIES
PROFILEDATA[iLine].PROFILE
PROFILEDATA[iLine].LENGTH
PROFILEDATA[iLine].SIZE
PROFILEDATA[iLine].THICKNESS
PROFILEDATA[iLine].ANGLE1X
PROFILEDATA[iLine].ANGLE1Y
PROFILEDATA[iLine].ANGLE2X
PROFILEDATA[iLine].ANGLE2Y
PROFILEDATA[iLine].FINISH
PROFILEDATA[iLine].COLOUR
PROFILEDATA[iLine].INFO
PROFILEDATA[iLine].PRICEBLOCK
PROFILEDATA[iLine].ROUTE
PROFILEDATA[iLine].TASKOPTIONS
PROFILEDATA[iLine].POSITION
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aantal
reeks
profiel
lengte
breedte
dikte
beginhoek
eindhoek
beginhoek
eindhoek
uitvoering
kleurinfo
prijsinfo
prijsblok
route informatie
taak keuze
positie informatie
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Via de eigenschap ‘ACCESSORYDATA’ van het ASSEMBLY object heeft men toegang tot het extra beslag van de
groep:
ACCESSORYDATA[iLine].COUNT
ACCESSORYDATA[iLine].CODE
ACCESSORYDATA[iLine].LENGTH
ACCESSORYDATA[iLine].FINISH
ACCESSORYDATA[iLine].COLOUR
ACCESSORYDATA[iLine].INFO
ACCESSORYDATA[iLine].PRICEBLOCK
ACCESSORYDATA[iLine].ROUTE
ACCESSORYDATA[iLine].POSITION

aantal
beslag
lengte
uitvoering
kleurinfo
prijsinfo
prijsblok
route informatie
positie informatie

Via de eigenschap ‘FILLINGDATA’ van het ASSEMBLY object heeft men toegang tot de extra vullingen van de groep:
FILLINGDATA[iLine].COUNT
FILLINGDATA[iLine].CODE
FILLINGDATA[iLine].WIDTH
FILLINGDATA[iLine].HEIGHT
FILLINGDATA[iLine].FINISH
FILLINGDATA[iLine].COLOUR
FILLINGDATA[iLine].PRICE
FILLINGDATA[iLine].INFO
FILLINGDATA[iLine].PRICEBLOCK
FILLINGDATA[iLine].ROUTE
FILLINGDATA[iLine].USENORM
FILLINGDATA[iLine].TASKOPTIONS
FILLINGDATA[iLine].POSITION

aantal
vulling
breedte
hoogte
uitvoering
kleurinfo
prijs
prijsinfo
prijsblok
route informatie
norm toepassen
taak keuze
positie informatie

Voor de extra vullingen kan men eventueel ook de vorm bepalen via de eigenschap ‘CONTOURDATA’ van
het ASSEMBLY object, dit is optioneel en niet noodzakelijk voor rechthoekige vormen:
CONTOURDATA[iLine].COUNT
CONTOURDATA[iLine].XB[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].YB[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].XE[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].YE[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].A[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].B[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].C[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].X[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].Y[iCntr]
CONTOURDATA[iLine].FROZEN[iCntr]

aantal contour lijnen
X-coordinaat begin lijn
Y-coordinaat begin lijn
X-coordinaat einde lijn
Y-coordinaat einde lijn
A-coefficient lijn
B-coefficient lijn
C-coefficient lijn
X-coordinaat midden
Y-coordinaat midden
midden bevroren

Via de eigenschap ‘FINISHDATA’ van het ASSEMBLY object heeft men toegang tot de extra afwerkingen van de
groep:
FINISHDATA[iLine].COUNT
FINISHDATA[iLine].CODE
FINISHDATA[iLine].WIDTH
FINISHDATA[iLine].HEIGHT
FINISHDATA[iLine].FINISH
FINISHDATA[iLine].COLOUR
FINISHDATA[iLine].PRICE
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aantal
afwerking
breedte
hoogte
uitvoering
kleurinfo
prijs
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FINISHDATA[iLine].INFO
FINISHDATA[iLine].PRICEBLOCK
FINISHDATA[iLine].ROUTE
FINISHDATA[iLine].USENORM
FINISHDATA[iLine].TASKOPTIONS
FINISHDATA[iLine].POSITION

prijsinfo
prijsblok
route informatie
norm toepassen
taak keuze
positie informatie

Als de gegevens op positie ‘iLine’ nog niet bestaan worden ze aangemaakt of anders gewijzigd, verwijderen kan
momenteel niet via script.
Zie ook voorbeeld script op de Wiki.
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Formaat versie aanpassing STURTZ STABA (3.38 P2 - 3462)
Voortaan kan men voor de STURTZ STABA kiezen tussen formaat versie 2.07 en versie 2.09.
Op de tab Parameters van de instellingen dialoog werd een extra keuze voorzien waar men kan kiezen tussen driver
format versie 2.07 en versie 2.09:
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De inhoud van de stuk informatielijn “KT” veld “E” in versie 2.09:

De inhoud van de stuk informatielijn “KT” veld “E” in versie 2.07:

TECHWIN Software 10/2020

11

Patch versie 3.38 P2 van 05/10/20

Bugfixes & Betters
3333

Editor

Soms foutieve groep afmetingen getoond

3449

Resultaat

Probleem maatlijnen kleinhouten op glas schetsen

3459

Resultaat

Vervolgmaten kleinhouten op glas schetsen

3325

Anaf link

Er werd geen rekening gehouden met eventuele algemene waarden voor U
waarden en opgelegd bij het paneel zelf

3461

Project

Gegevens van andere projecten in archiefbestand

3462

Machinecenter

Formaat aanpassingen protocol 2.07 voor STURTZ STABA

3463

Bibliotheek

Sommige modellen kunnen niet meer opgeladen worden in een project of
modellenboekje

3368

Basisgegevens

Exporteren en importeren JIE verwisseld de inhoud van velden "Vleugeltype" en
"Foutmelding" in beslagset

2977

Interface

Controle op geldige breedte en/of hoogte voor extra profielen op groep niveau was
te streng, graden symbool in SkyCAD interface uit vertaal tabel

3181

Doorsnede

DXF-versie AC1030 vervangen door AC1032 en herschikking versies t.o.v. AutoCAD
releases
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