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Splošne opombe 
 
 
CGS Labs Civil Solutions 2021.1 
Na voljo je nova verzija programske opreme CGS Labs 
2021.1. Uporabniki z aktivnim vzdrževanjem bodo lahko 
novo različico prenesli in posodobili neposredno v O 
programu. Nova različica prinaša posodobljene funkcije, ki 
so predstavljene v nadaljevanju tega dokumenta, pa tudi 
programske popravke , ki bodo pripomogli k bolj 
nemotenemu delu s programi CGS na številnih platformah 
CAD.  
 
CAD platforme  
Podprte CAD platforme ostajajo enake kot pri različici 2021. Te vključujejo AutoCAD in AutoCAD Civil 
3D verzije 2016 -2021 ter BricsCAD v20, v19 in v18.   
 
Uporabniški vmesnik / uporabniška izkušnja 
Vsebina ukaznega traku Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Electra, Autosign in Autopath je posodobljena. 
Nov ukaz za snemanje videa je zdaj integriran v programsko opremo CGS Labs in na voljo v vseh 
programskih rešitvah CGS Labs.  
 

 
Licenciranje 
Novo licenciranje RLM, ki je bilo predstavljeno v različici CGS Labs 2020, je zanesljivejše in hitrejše. S 
posodobitvijo na to različico je bilo uvedenih nekaj izboljšav. Namestitev mrežne licence je zdaj 
avtomatizirana, komunikacijska vrata pa se samodejno dodajo licenci in požarnemu zidu. Za 
odjemalca je sprememba vrat na voljo v uporabniškem vmesniku. Pri uporabi lokalnih licenc je 
preverjanje licence hitrejše in zanesljivejše. 
 
Dokumentacija 
Vsebina pomoči Plateia in Ferrovia je posodobljena skladno z najnovejšo vsebino programske opreme 
CGS Labs 2021.1. Izboljšave in popravki, ki so na voljo z različico CGS Labs 2021.1, so na voljo na 
spletni strani: https://cgs-labs.com/release_notes/ 
 
 
 
 
 
  

https://cgs-labs.com/release_notes/
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Izboljšave Plateia/Ferrovia/Aquaterra 
 
 
Risanje 3D-robov ceste s spremembami višine  
(ukaz v PLATEIA 21P1) 
Ukaz za risanje 3D-robov ceste je bil posodobljen, tako da podpira možnosti urejanja prečnega nagiba 
cestišča pri nastavitvi sprememb višine prometnih pasov – na primer za višino pločnika. 3D-robovi 
cestišča zdaj sledijo spremembam višine (točnemu položaju spremembe višine/prehoda) vzdolž osi. 
Pri izrisu 3D-modela ceste je zdaj v celoti podprt spust ali dvig robnikov ob pločniku.   
 

 
Knjižnica karakterističnih prečnih prerezov ceste  
(ukazi v PLATEIA 41H3, FERROVIA 42OC) 
Z dodatnimi izboljšavami je uporabnikom omogočen dostop do knjižnice karakterističnih prečnih 
prerezov ceste (makrov). Na voljo so pred naloženi osnovni primeri značilnih prerezov, ki so 
dopolnjeni z opredelitvami materialov in dodatnimi elementi, kot so mere in presečne črte (kode 
elementov), tako da je mogoč izris 3D polilinij v situaciji na podlagi značilnih presekov.     

  



Stran 5/18 
 

Copyright © 2020 CGS Labs, vse pravice pridržane  

Zgornji ustroj / asfaltni sloji  
(ukaz v PLATEIA 41G4) 
Podprta je možnost dodajanja dodatnih zgornjih ustrojev.  
Funkcija omogoča opredelitev več slojev zgornjega ustroja z neposredno dodelitvijo materiala 
posameznim slojem (npr. asfalt).  
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Dodane nove možnosti označevanja: 
 
 
Vzdolžni prerez 
Možnosti izrisa točk vzdolž osi 
(ukazi v PLATEIA 31E1, FERROVIA 32T2)  
Preslikava točk iz situacije v vzdolžni prerez zdaj omogoča označevanje točk. Med izvajanjem ukaza za 
izris točk vzdolž osi lahko uporabnik doda oznake točkam v vzdolžnem prerezu. Oznaka vsebuje ime 
točke, višino in stacionažo.  

 
Možnosti označevanja spremembe projektne hitrosti in preskokov stacionaž 
(ukazi v PLATEIA 31G4, FERROVIA 32G5)  
V vzdolžnem prerezu je bila dodana možnost označevanja spremembe projektne hitrosti in preskokov 
stacionaž. S tem  je omogočeno označevanje sprememb na stacionaži, kjer je uvedena sprememba. 
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Nadgradnja označevanja polilinij 
 (ukazi v PLATEIA 31V9, FERROVIA 32V9)   
V uporabniški vmesnik so dodane možnosti določitve decimalnih mest. Uporabniški vmesnik za 
označevanje polilinij vključuje možnost Število decimalnih mest, ki omogoča nastavitev natančnosti 
izpisa vrednosti. Torej je sedaj podprto milimetrsko dimenzioniranje pri železniških projektih in 
drugje.  

 
 
Uvoz cevi iz programov Civil 3D in Urbano 
(ukazi v PLATEIA 31S8, FERROVIA 32V9) 
V najnovejšo različico CGS Labs Civil Solutions je bila dodana podpora za izris cevi iz različice 
programa Urbano 10. Funkcija uporabnikom omogoča projiciranje katerih koli cevovodov iz programa 
Civil3D ali Urbano v vzdolžni prerez v programu Plateia ali Ferrovia.   
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Prečni prerezi 
Kotiranje dolžine 
(ukazi v PLATEIA 41J2, FERROVIA 42J2)   
V uporabniški vmesnik so dodane možnosti določitve decimalnih mest. 
Vsi uporabniški vmesniki za dimenzioniranje v traku Prečni prerezi v programih Plateia, Ferrovia in 
Aquaterra zdaj vsebujejo parameter za nastavitev števila decimalnih mest, s katerim lahko uporabniki 
prilagodijo število decimalnih mest pri kotiranju elementov v prečnih prerezih. 
  

 
Kotiranje nadvišanj v prečnih prerezih 
(ukaz v FERROVIA 42J6) 
Ukaz za kotiranje nadvišanj v prečnih prerezih zdaj odčita vse uporabljene vrednosti nadvišanj 
neposredno iz trenutne risbe.  
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Težave, odpravljene v Plateia, Ferrovia, Aquaterra in Electra 2021.1 
 

 
 

• Rešena je bila težava z razdaljo med korespondenčnimi prečnimi osmi, izrisanimi v prečnih 
prerezih. Razdalje med izrisanimi osmi so sedaj izpisane pravilno. 

 

• Rekonstrukcija (31O3) zdaj deluje tudi na osnovi geodetskih točk – brez digitalnega modela 
terena. Pred tem so ukazi za rekonstrukcijo zahtevali površino (DTM), izdelano iz geodetskih 
točk.    

 

• Rešena težava z izvedbo ukaza Izris po metodi prilepi (lok, črta) v programu Ferrovia 
 

• Rešena težava z zagonom ukazov na ukaznem traku v programu Aquaterra 
 

• Rešena težava s šrafiranjem nasipov/vsekov pri uporabi ukaza Uredi (11N2) 
 

• Napačen zapis datoteke HQP (41L3), NEMŠKA jezikovna verzija 
 

• Nezmožnost določitve prečnih prerezov (41G4) 
 

• Risanje jaškov (31H1) 
 

• Uvoz C3D cevi v profil Plateia (31S8, 31S9) – dodano obvestilo da ta ukazu deluje samo na 
platformah Civil 3D, ker je povezan s Civil 3D objekti. Uporabnik ne more risati Civil 3D cevi v 
vzdolžnem profilu Plateia na platformah BricsCAD, saj te ne podpirajo Civil 3D objektov (cevi).     

 

• Ukaz Risanje jarkov (42H7) 
 

• Odpravljena težava, pri kateri se presečne črte ne izrišejo v prečnih prerezih, če se število 
profilov v prečnih profilih razlikuje od števila prečnih osi v situaciji (Situacija – Vzdolžni profili 
– Prečni profili) (42K2). 

 

• Rešene težave s krožišči v BricsCAD v20 in v19: 
⋅ (52E1) – težava z izbiro  
⋅ (52E2) – težava z izbiro in risanje dodatnega kroga  
⋅ (52E3) – desni zavoj  
⋅ (52E4) – težava z urejanjem – zapiranje aplikacije, noče spremeniti desnega zavoja 
⋅ (52E5) – težava z urejanjem – zapiranje aplikacije, noče spremeniti desnega zavoja 
⋅ (52E6) – težava z urejanjem – zapiranje aplikacije, ne shrani sprememb 

 
• Rešena težava z izrisom preglednice Diagram količin v vzdolžnih profilih, če v prečnih profilih 

ni opredeljena vrednost nasipa.   
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Autopath 2021.1 
 
 

 
 
Analiza odmika – pregled horizontalnega in vertikalnega odmika od vozila 
Novo orodje za analizo horizontalnega in vertikalnega odmika od zavijalne analize je zdaj del različice 
Autopath 2021.1.  
 
Z analizo odmika je mogoča hitra in učinkovita analiza ustreznega prostora ob strani vozila. Primer je 
potreben prostor za odpiranje vrat v garažnih hišah ob stenah ali stebrih, razdalja do parkomatov in 
podobno. Mogoča pa je tudi hitra preverba seganja večjega tovora čez rob vozila, potreben prostor 
nad njim ali pod vozilom. Funkcijo opredelitve odmika je mogoče uporabiti za številne namene. Poleg 
tega funkcija odmika omogoča dodajanje analize odmikov več zavijalnih krivulj in se dinamično 
osvežuje med spreminjanjem poti vozila.     
 

 
 
Videosnemalnik 
Funkcija videosnemalnika je na voljo v traku Autopath in je namenjena video zajemu animacij 
zavijalnih krivulj, tako da jih lahko takoj delite s strankami.    
 
 
Knjižnice vozil 
Nova vozila, dodana Autopath knjižnicam: 

• SweptPathVehicleLibrary_CRANE_LIEBHERR.xml  Dodano vozilo Liebherr 1250-5.1 
• SweptPathVehicleLibrary_SUV.xml    Dodana Škoda Kodiaq in Kamiq 
• SweptPathVehicleLibrary_IRELAND.xml   Dodana irska nacionalna knjižnica   

vozil 
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Autosign 2021.1 
 
 
 
Najnovejša različica programa Autosign prinaša pomembne posodobitve in dodane funkcije: 
 

• Podpora za uporabniške knjižnice prometnih znakov z možnostjo uvoza/izvoza 
• Upravljanje velikosti 3D znakov 
• Nov ukaz za vnos 3D stožcev 

 

 
Knjižnice prometnih znakov po meri 
Zdaj je mogoče ustvariti nove uporabniške knjižnice prometnih znakov v uporabniškem vmesniku 
Upravljalec knjižnic. Poleg tega je bila dodana možnost izvoza in uvoza prometnih znakov po meri, ki 
podpira izmenjavo knjižnic znotraj večjih organizacij ipd. Omogočeno je tudi podvajanje obstoječih 
knjižnic. 

 
Upravljanje velikosti 3D znakov 
Upravljanje velikosti 3D znakov je zdaj podprto s funkcijo Uredi, pri čemer parameter za dimenzijo 
zdaj upravlja velikost 3D znakov neodvisno od opredelitve 2D-znakov in/ali njihovega uporabljenega 
merila v 2D-pogledu.  
 
3D stožci – delo na cesti 
Nov ukaz za vstavljanje predhodno opredeljenih 3D stožcev je zdaj dodan v trak, kar uporabnikom 
omogoča vstavljanje 3D prometne signalizacije za delo na cesti ipd. 
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Videosnemalnik 
Ukaz za videosnemalnik je prav tako del traku Autosign in uporabnikom omogoča ustvarjanje hitrega 
video zajema animacij njihovega prometnega načrta ali projekta za upravljanje prometa.  
 
Izboljšave v pogovornem oknu Uredi prometni znak 

• Opis znaka na voljo v uporabniškem vmesniku Uredi 
• Spustni meni za izbiro vrste znaka (nov znak v projektu / obstoječi znak) 

 
Vsem vstavljenim 2D prometnim znakom je zdaj mogoče preprosto spreminjati merilo z možnostjo 
Nastavi merilo (Annotation scale) v platformi CAD. Ukaz »CANNONSCALE« v platformi CAD. 
 
Prenos knjižnice prometnih znakov  
Seznam lokaliziranih knjižnic s prometnimi znaki, specifičnimi za državo, se veča in zdaj vključuje 
knjižnice od A do S. 
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