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1. Novosti in izboljšave v CGS Labs 2023 Civil Collection  
 

1.1. Podpora CAD platformam: 

Programske rešitve CGS Labs 2023 Civil Solutions delujejo na najnovejših Autodesk AutoCAD 2023 in 
AutoCAD Civil3D 2023 programskih verzijah.  
 

 
 
CGS Labs 2023 Civil Solutions deluje na naslednjih CAD platformah: 
 

Autodesk AutoCAD/Civil 3D verzije 2023 - 2018  

BricsCAD verzije V22 - V20  

 
 

1.2. Nova licenca CGS Labs Traffic collection. 

Nova licenca vključuje več programskih orodij CGS Labs in sicer: Autopath, Autosign, Site Design, ter 
Utilities. Nova licenca prinaša uporabnikom širši spekter orodji, povezanimi z obdelavo geodetskih 
podatkov, vnosa prostorskih podatkov Google Zemljevidi, možnost ustvarjanja in analize površin, 
upravljanje 2D/3D polilinij, ter združevanje tovrstnih podatkov s projekti analize zavajalnih krivulj 
vozil ali projekti prometnega načrtovanja, vključno s prometnimi znaki, cestnimi oznakami in drugimi 
objekti. 
 

1.3. Spremembe CGS Labs programskega vmesnika  

Programska oprema Electra je bila odstranjena iz programskih rešitev CGS Labs. Electro je 
nadomestila nova samostojna programska oprema Power Path, ki ni del CGS Labs 2023 Civil 
Solutions. 
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2. PLATEIA | FERROVIA | AQUATERRA 

 
 

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 risbi projekta. Površine terena (DTM) se z novo 
funkcionalnostjo uporabljajo kot zunanja referenca in s tem zmanjšajo velikost trenutne risbe v 
obdelavi, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše načrtovanje. Za več si oglejte ločeno poglavje spodaj.  

Prostorski podatki – Vnos Google Zemljevidi podatkov z novo vdelano podporo brskalnika  

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 Explorer ni več na voljo.  

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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2.2. Oznake 

Dodane so nove dinamične oznake v programskih rešitvah Plateia, Ferrovia in Aquaterra. Uporabniški 
vmesnih za oznake je z novo verzijo lokaliziran, hkrati pa so na voljo nove funkcionalne možnosti za 
podporo zahtevanemu prilagajanju oznak. 

Nove oznake v situaciji in vzdolžnem profilu: 

• Linije vzdolž osi (21M3) 
• Zapiši stacionažo na osnovi določene točke vzdolž osi (21R1) 
• Izračunaj vrednost radija na podani točki prehodnice (21R5) 
• 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.  
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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 strani krivulje. 
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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 obdelave, ter izdelamo manjše končne risbe z vsemi 
potrebnimi elementi oblikovanja: profili, prerezi, polilinije, projicirane na površine (3d polilinije) in 
drugo. 
 
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 nahajajo v zunanjih datotekah. Enako 
velja za BricsCAD. Skratka, projiciranje Plateia osi pri delu na platformi AutoCAD Civil 3D ne bo 
delovalo na površino, izdelano z BricsCAD platformo, ki je shranjena v zunanji referenčni datoteki. 
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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 risbo ali več risb, ki vsebujejo digitalne modele terenov 
(površine). Izberemo ustrezno površino, na katero želimo projicirati in kot rezultat projekcije so 
vozliščem 3D polilinije dodeljene ustrezne višine glede na izbrano površino, ki se nahaja v izbrani 
zunanji risbi.  
 
Rezultat 3D polilinije s projekcijo višine površine na vozliša 3D polilinije, kjer je digitalni model terena 
shranjen v zunanji referenčni datoteki: 
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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 digitalnega modela teren, možnosti izračuna volumna 
med referenčnimi površinami in drugo.  
 

 

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 različne namene oz. potrebe uporabe.  

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 možnosti, pri katerih lahko: 

• 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!  
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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 urejane vertikalnega poteka katerega koli linijskega 
elementa. 
 

   
 
 

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.  
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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: 
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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 modeliranja in animiranja vozil je bil ustvarjen nov 
licenčni paket v skladu z drugimi CGS Labs rešitvami, ki podpirajo 3D možnosti, in sicer paket 
Autopath Ultimate. Tako je Autopath odslej na voljo v programskem paketu Professional (2D analiza) 
in Ultimate (3D). 

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 višino z=0. 
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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.  
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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 
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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 v oblaku, ki so na voljo za oddaljen 
prenos v Autosign 2023.   

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. 
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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. 
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	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.





