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1. Splošne novosti in izboljšave v CGS Labs Civil Solutions 
2023.1 

1.1.  Kompatibilnost s CAD platformami 

Nova verzija programskih rešitev CGS Labs 2023.1 Civil Solutions deluje na najnovejši BricsCAD V23 
verziji.  

 

Verzija CGS Labs 2023.1 Civil Solutions deluje na različnih CAD platformah: 
 

Autodesk 
AutoCAD/Civil 3D 

BricsCAD  

2023 
2022 
2021 
2020 
2019 
2018 

V23 
V22 
V21 
V20 

 

 

1.2.  Nov CGS Labs logotip 

Nov CGSLABS logotip je odslej vključen v vse CGS Labs 2023.1 Civil Solutions rešitve. Prepoznali ga 
boste ob prvem kreiranju nove CGS Labs programske bližnjice na vašem namizju.    
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2. AUTOPATH Professional & AUTOPATH Ultimate (3D) 

2.1.  Podpora krmiljenju zadnjih koles 

Viličarji in kombajni so primeri vozil, ki uporabljajo krmiljenje zadnjih koles. Z novo verzijo 
AUTOPATH 2023.1 dodajamo novo možnost krmiljenja in izdelave analize zavijalnih krivulj za 
tovrstna vozila. Na voljo so nove knjižnice viličarjev in kombajnov, ki jih je možno prilagoditi gleda na 
parametre drugih podobnih vozil s funkcijo krmiljenja zadnjih koles.  
  

 

2.2.  Izboljšave horizontalne analize 

Horizontalna analiza odslej v uporabniškem vmesniku vključuje tudi možnost izbire sprednje ali 
zadnje osi vozila za sledenje izbrane polilinije/poti. Nadaljnji odmik po meri in možnosti poročila o 
analizi so na voljo v nastavitvah Animacije. V primeru uporabe vozil z zadnjim krmiljenjem je 
možnost zadnje osi samodejno onemogočena. 
  



©2022 CGS Labs. Vse pravice so pridržane Stran 5 / 11 

2.3.  Nadgrajena podpora enotam  

- Razrešene težave z ne-izpisom uporabljenih enot v poročilih analiz (pri uporabi m, cm, 
mm, palcev …);  

- Pravilen izris velikosti šablon vozil glede na uporabljene enote;  
- UI odslej vsebuje izpis izbranih enot: m, cm, mm, palci …;  

 
- Pot analize (polilinija) se odslej ustvari ne glede na to, kateri elementi vozila ali 

analizirane zavijalne krivulje so bili izbrani (zunanja meja, območje analize, obris vozila, 
pot vozila, pa tudi črta izvorne poti). 

2.4.  Nove in posodobljene knjižnice vozil 

AUTOPATH 2023.1 verzija vključuje nove in posodobljene knjižnice nacionalnih parametrov vozil ter 
vozil proizvajalcev ali drugih tipov vozil:  

- Spierings cranes 
- Bicycle (posodobljeno) 
- Auckland 2016 (posodobljeno) 
- Auckland 2022 (posodobljeno) 
- Australia_2018 (posodobljeno) 
- Canada TAC 2017 (posodobljeno) 
- Emergency AASHTO (posodobljeno) 
- Articulated crane Terex Franna (posodobljeno) 
- Sports car (posodobljeno) 
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Skupaj s podporo za krmiljenje zadnjih koles so bile v verzijo AUTOPATH 2023.1 dodane nove 
knjižnice tovrstnih vozil. Med njimi nove knjižnice viličarjev in knjižnica kombajnov.  
 

- Forklift Jungheinrich (krmiljenje zadnjih koles) 
- Forklifts Toyota  (krmiljenje zadnjih koles) 
- Harvesters   (krmiljenje zadnjih koles) 
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3. AUTOSIGN Professional & AUTOSIGN Ultimate 

3.1. AUTOSIGN Professional in AUTOSIGN Ultimate (3D) 2023.1 vključuje 
nove knjižnice prometnih znakov, talnih označb in drugih talnih simbolov: 

AASHTO 
knjižnica prometnih znakov 

Nova Zelandija 
knjižnica prometnih znakov 

Avstralija 
knjižnica prometnih znakov 
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4. Site Design 

Site Design prinaša nova orodja za produktivnost, ki so združljiva z vsemi drugimi programskimi 
rešitvami CGS Labs. Učinkovita orodja za manipulacijo z 2D ali 3D polilinijami in druge funkcije 
prinašajo inženirjem razširjene možnosti uporabe in pohitritev vsakokratnih opravil. 

4.1. Hipna pretvorba izbranih 2D polilinij v 3D 

Nova možnost pretvorbe 2D/3D polilinije omogoča uporabnikom, da takoj spremenijo več izbranih 
2D polilinij v risbi in jih pretvorijo v 3D polilinije z dodatnimi možnostmi segmentacije le-teh vzdolž 
lokov. Pretvorjene 3D polilinije lahko uporabnik nato učinkovito ureja v Urejevalniku pololinij. 

4.2. Oznake polilinij 

Nova verzija Site Design 2023.1 prinaša možnost postavljanja oznak na katerokoli izbrano 2D ali 3D 
polilinijo v risbi. Na ta način lahko opremimo polilinijo s podatki cevi, jaškov, kablovoda, komentarjev 
k liniji in njenim vozliščem idr. Povrhu možnost postavljanja oznak na polilinijo omogoča 
uporabnikom, da prilagodijo oznake svojim željam, tako po vsebini, izgledu in postavitvi na/ob 
polilinijo, pri čemer so oznake za odseke in oznake na vozliščih ločene iz zato še posebej prilagodljive.  
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5. PLATEIA / FERROVIA / AQUATERRA 

5.1.  Nove oznake v programskih rešitvah PLATEIA, FERROVIA in AQUATERRA 

• Oznaka osi – NOVA oznaka omogoča označevanje in lažjo prepoznavo osi v risbi;    
• Nova oznaka funkcije 21R1 – Vrednost stacionaže na podani točki osi;  
• Nova oznaka funkcije 21R5 – Vrednost radija na podani točki prehodne krivulje;  
• Nove oznake v vzdolžnem profilu – nove oznake nivelete;  
• Nova možnost dodajana oznak na poljubno polilinijo (Site Design).  

5.2.  Podpora uporabniško določenim risalnim ravnina izrisanim »Blokom« 
in »Linijam« v prečnih profilih 

Funkciji za Izris bloka in linije v prečnih profilih sedaj uporabniku omogočata izbiro risalne ravnine na 
katero se bo nov blok ali linija izrisala v risbi. Podatek o risalni ravnini se zapiše v MACRO, tako da se 
ta podatek uporablja tudi ob izrisovanju prečnih profilov na osnovi predhodno shranjenih macrov.  
Izrisani bloki in linije se ohranjajo na določenih risalnih ravnina tudi po osveževanju prečnih 
prerezov. 
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5.3.  Planimetriranje elementov tirne grede 

Ukaz za izris tirne grede, skupaj z izrisom pragov in tirnic, sedaj vsebuje možnost razdelitve 
vstavljenih blokov tirnic in pragov na podelemente ter tako omogoča možnost planimetriranja le-
teh. V kombinaciji z ohranjanjem lastnosti »by layer«, je zdaj mogoče risalne ravnine, na katerih so 
izrisani elementi tirne grede, poljubno nastaviti (barvo, tip linije, debelina linije), pri čemer se te 
lastnosti ohranjajo ob posodobitvah prečnih prerezov. 

 

5.4.  Vzporedna os / PLATEIA 

Ukazni trak v programu PLATEIA je sedaj bogatejši za nov ukaz z možnostjo izrisa vzporedne osi k 
obstoječi. Uporabnik nastavi novo ime osi, stran izrisa in vrednost odmika, program pa izdela novo os 
k obstoječi osi v risbi.  
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5.5.  Kopiraj os / PLATEIA in FERROVIA 

Izris vzporedne osi omogoča tudi izdelavo kopije osi z novim imenom. Preprosto uporabimo ukaz za 
izris vzporedne osi, določimo novo ime osi in nastavimo odmik z vrednostjo 0. Program bo izrisal 
novo os, ki v celoti sledi obstoječi. S tem lahko uporabnik hitro izdela številne variante osi in znatno 
pohitri proces analize več variant nove načrtovane trase.   
 

5.6.  Odpravljene pomanjkljivosti 

Pomembna nadgradnja v programskih rešitvah CGSLABS 2023.1 predstavlja možnost ohranjanja 
lastnosti risalnih ravnin v prečnih profilih, kjer sedaj elemente izrisujemo na risalne ravnine skladno z 
njihovimi lastnostmi »by layer«, kot so barva, tip črte, debelina idr. Lastnosti se ohranjajo tudi pri 
posodobitvah prečnih profilov ali pri izrisu karakterističnih prečnih profilov s pomočjo Macro ukaza, 
pri čemer smo predhodno že določili lastnosti posameznih risalnih ravnin za vse elemente prečnega 
prereza (npr. v .DWT datoteki).  
 
Za podroben seznam odpravljenih napak v verziji CGSLABS 2023.1 preverite spletno stran : 
https://cgs-labs.com/release_notes/  

https://cgs-labs.com/release_notes/
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	2.1. Novosti
	Projiciranje na zunanje, referenčne risbe, ki vsebujejo podatke povšin
	CGS Labs 2023 prinaša novo, dodatno možnost za projiciranje osi, linij vzdolž osi ter drugih elementov risbe na površine, ki so shranjene v drugi, zunanji risbi. S tem zmanjšamo potrebo po prenašanju DTM-jev ali nenehnem ustvarjanju novih v trenutni r...
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	Uporabniški vmesnik Google Zemljevidov je bil posodobljen, da lahko omogoča uporabo Google Zemljevidov v najnovejših operacijskih sistemih in brskalnikih, kar je povezano s spremembami, uvedene z operacijskim sistemom Windows 11, kjer Internet Explore...
	LandXML uvozi podatke o poravnavi iz najnovejših različic formata datoteke LandXML
	Uvoz in izvoz v LandXML format sedaj podpira najnovejšo definicijo zapisa LandXML, ki je združljiv z datotekami XML, ustvarjene z rešitvami drugih proizvajalcev (npr. Civil 3D 2023 …).
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	 Nove oznake nivelete
	Lokaliziran uporabniški vmesnik oznak
	Uporabniški vmesnik za nastavitev tekstovne vsebine oznak je sedaj lokaliziran in na voljo v vseh podprtih jezikovnih različicah programskih rešitev CGS Labs.
	Ohrani mesto prestavljene oznake
	Ko uporabnik ročno premakne oznako na nov poljuben položaj in se entiteta na katero je oznaka vezana spremeni ali posodobi, si oznake zapomnijo svoje premaknjeno stanje in ga ohranijo tudi po priklicu posodobitve.
	Prečiščene možnosti lastnosti oznak
	Parametri, povezani s starimi možnostmi oznak, ki ne veljajo več na novih definicijah oznak, so bili izločeni iz seznama parametrov.
	Dodatne možnosti oznak na glavnih elementih osi
	Možnost postavitve glavnih oznak na notranjo ali zunanjo stran krivine je odslej na voljo tudi na nove tipe oznak. Parameter omogoča uporabnikom nastavitev poravnave glavnih elementov na levi ali desni strani osi, pa tudi na notranji ali zunanji stran...

	2.3. Projiciranje na digitalne modele terenov shranjenih v zunanjih / referenčnih DWG risbah
	Osi, točke, polilinije in druge entitete, ki jih podpirajo CGS Labs rešitve, je odslej mogoče projicirati na površine, definirane v zunanjih datotekah DWG. Tako ohranimo majhno količino podatkov v načrtovalni risbi, s tem pa pridobimo na hitrosti obde...
	Podprti tipi digitalnim modelov terenov (površin) shranjenih v zunanjih risbah:
	 CGS Labs površine,
	 AutoCAD Civil 3D površine,
	 BricsCAD površine, ter,
	 osnovni 3D Face-i.
	Površine CGS Labs so podprte na vseh CAD platformah. Edina funkcionalna omejitev predstavljata platformi AutoCAD in BricsCAD ter njune vrste površin, kjer lahko znotraj izdelkov Autodesk projicirate Plateine elemente zgolj na Autodesk površine, ki se ...
	Primer pretvorbe 2D polilinije in projiciranja 3D polilinije na površino v Site Design:
	Izberimo polilinijo, z desno miškino tipko kliknemo na polilinijo v seznamu le teh, izberimo Pretvori v  3D polilinijo, nato izberemo možnost Projiciraj na površino. Odpre se okno Izberi površino, kliknemo gumb Zunanje referenčne površine, dodamo risb...
	Rezultat 3D polilinije s projekcijo višine površine na vozliša 3D polilinije, kjer je digitalni model terena shranjen v zunanji referenčni datoteki:


	3. Site Design
	Orodja za načrtovanje zunanjih ureditev so bogatejša za nove možnosti urejanja polilinij, pretvorbo  2D/3D polilinij, ustvarjanje 3D polilinije iz niza točk, ustvarjanje novih odsekov polilinije, odmik (offset) 2D/3D polilinije, ustvarjanje površin di...
	3.1. Nadgradnja urejevalnika polilinij
	Pretvorba 2D polilinije v 3D polilinijo
	Z naprednimi možnostmi segmentiranja krivin je sedaj možno pretvoriti 2D polilinije v nove 3D polilinije, ki jih je mogoče nadalje urejati. Možnosti segmentiranja ponujajo več načinov razdelitve loka na več ravnih odsekov, da jih lahko izkoristimo za ...
	Projiciranje 3D polilinij na višino izbrane površine
	Prenesti 2D polilinijo na višino površine digitalnega modela terena? Z urejevalnikom polilinij lahko pretvorite katerokoli 2D polilinije v 3D polilinijo, ki jo je nadalje mogoče projicirati na višino digitalnega modela terena. Projiciranje omogoča dve...
	 Projiciramo na višino površine le vozlišča polilinije, ali pa,
	 Projiciramo polilinijo tako, da se samodejno ustvarijo dodatna vozlišča na 3D poliliniji, povsod tam, kjer gre za spremembo višine na digitalnem modelu terena.
	Projiciranje 3D polilinij podpira najnovejšo možnost projiciranja na površine (DTM), ki se nahajajo v zunanjih referenčnih risbah DWG!
	Relativno dvig ali spust 3D polilinije
	Višine 3D polilinij je sedaj mogoče relativno spremeniti z uporabo novega ukaza za dvig ali spust polilinije. Spremembo višin je mogoče izvesti vzdolž celotne dolžine polilinije, ali zgolj na izbranem odseku polilinije. S tem je omogočeno enostavno ur...

	3.2. Nove Site Design možnosti:
	Ustvari nov odsek polilinije.
	Iz različnih entitet (črte, loki, polilinija, 3D polilinije, osi) lahko sedaj ustvarimo nov odsek te entitete z definiranjem začetne in/ali končne točke novega odseka.
	2D/3D odmik
	Ukaz omogoča izdelavo 2D/3D odmika na podlagi 2D/3D polilinije. Orodje omogoča številne možnosti določitve odmika, še posebej pri delu z odmiki 3D polilinij.
	Primer ustvarjanja terase z odmiki 3D polilinije:


	4. Autopath
	Analiza zavijalnih krivulj sedaj omogoča tudi animacijo 3D vozil. Ta je lahko izvedena na podlagi katere koli horizontalne analize zavijalnih krivulj in omogoča animirano 3D gibanje vozila vzdolž izdelane 2D poti vozila. Z uvedbo zmogljivosti 3D model...
	4.1. Autopath Ultimate
	Autopath 2023 prinaša uvedbo licenčnega paketa Autopath Ultimate poleg obstoječe licence Autopath Professional. Paket Ultimate vključuje možnost ustvarjanja 3D modeliranja vozil in funkcijo 3D animacije vozila.
	3D animiranje vozil
	Nov ukaz 3D animacija v programskem paketu Autopath Ultimate omogoča animacijo 3D modela vozila vzdolž katere koli 2D analize poti vozila, ki je na voljo v risbi. Edina trenutna omejitev je vezana na predvajanje 3D animacije vozila na ravnini s podano...
	3D modeliranje vozil
	Uporabniški vmesnik knjižnice vozil Autopath vsebuje novo možnost predogleda 3D trdnega (solid) modela vozila, ki ga je mogoče izdelati na podlagi katerega koli vozila, definiranega v knjižnicah vozil Autopath.

	4.2. Autopath izboljšave
	Izboljšave v uporabniškem vmesniku
	Izboljšave uporabniškega vmesnika knjižnice vozil vključujejo dodatne nove parametre vozil:
	 Višina vozila
	 Skupna dolžina vozila
	 Podprta vrednost polmera v možnosti od robnika do robnika / od stene do stene
	 Dodana je bila možnost izdelave obrisa prednjega dela/pogleda vozila za natančnejše ustvarjanja 3D modela vozila. Le ta se izdela na podlagi katerega koli vozila, definiranega v Autopath knjižnicah.

	4.3. Posodobljena poročila
	Kotiranje skupne dolžine vozila
	Poročilo vzdolžnega profila vozila je bogatejše za koto skupne dolžine vozila. Dodatno je bil na seznam podatkov vozila dodan tudi parameter višine vozila.

	4.4. Dodane nove knjižnice vozil:
	Seznam razpoložljivih knjižnic vozil v Autopath se vztrajno povečuje z dodanimi najnovejšimi nacionalnimi knjižnicami vozil, ter knjižnicami novih podprtih tipov vozil:
	 ŠPORTNI AVTOMOBILI / SPORT CARS
	 CROW NEDERLANDS
	 IZRAEL_2011
	 AVSTRALIJA MRWA


	5. Autosign
	Autosign prinaša nove izboljšave za optimalnejše načrtovanje prometne opreme, upravljanja prometa, izdelavi poročil (QTO), ter izboljšane zmogljivosti 3D modeliranja prometne opreme. Hkrati se stalno dopolnjujejo lokalizirane knjižnice prometne opreme...
	5.1. Autosign izboljšave
	Projiciranje na površine digitalnih modelov terena shranjenih v zunanjih risbah
	Prometne znake, talne označbe, portale in druge simbole je v verziji Autosign 2023 mogoče projicirati na površine, ki so shranjene v zunanjih (referenčnih) risbah. Glej ločeno poglavje podpore projiciranja na površine v zunanjih risbah zgoraj.
	Upravljanje risalnih ravnin ob vstavljanju prometnih znakov
	Ob vnosu prometnih znakov je v verziji Autosign 2023 mogoče nastaviti risalno ravnino, na katero se izrisujejo prometni znaki.
	Uporabniški vmesnik parametrov 3D elementov opremljen z grafičnimi namigi
	Uporabniški vmesnik za nastavitev lastnosti izrisa 3D elementov je bogatejši za grafično podporo pri posamezni nastavitvi, kar olajšuje pripravo 3D modeliranja elementov prometne opreme.
	Nove in posodobljene Autosign knjižnice:
	Kontinuirano se dodajajo nove in posodobljene knjižnice prometnih znakov, talnih oznak in drugih elementov za posamezne države, med drugim sta bili v obdobju do izida verzije CGS Labs 2023 dopolnjeni dve knjižnici in sicer:
	 Posodobljena slovenska knjižnica skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2021.
	 Posodobljena nemška knjižnica, skladna z Verkehrszeichenkatalog, 2017 - Neue Verkehrszeichen nach der Einführung des Verkehrszeichenkatalogs 2017.






