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CGS Labs Civil Solutions 2022
Predstavljamo novo programsko različico infrastrukturnih rešitev za projektiranje CGS Labs:
•
•
•
•
•
•

Plateia (cestna zasnova),
Ferrovia (železniška zasnova) in
Aquaterra (rečna / kanalska tehnika) ter
Autosign (specializirane rešitve za oblikovanje prometnih znakov in cestnih označb),
Autopath (rešitev za analizo pometene poti vozila) in
Electra (projektna rešitev daljnovoda).

Nova programska različica podpira najnovejše CAD platforme in prinaša številne novosti ter
nadgradnje.

1.1. Kompatibilnost s CAD platformami
Različica CGS Labs Civil Solutions 2022 je kompatibilna z najnovejšima Autodesk Civil 3D 2022 in
AutoCAD 2022!

Source: https://www.autodesk.com/

CGS Labs Civil Solutions 2022 podpira tudi druge različice AutoCAD in BricsCAD platform:
AutoCAD / Civil 3D

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

BricsCAD

v21, v20, v19

Pomembno! CGS Labs Civil Solutions 2022 se lahko uporablja v okolju podjetja, kjer se uporabljajo
različne CAD platforme / različice CAD, kar strankam omogoča uporabo najnovejše CGS Labs
tehnologije in izboljšav brez težav in brez obveznega posodabljanja CAD platform.
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1.2. CGS Labs Civil Solutions 2022 vzporedna namestitev
CGS Labs Civil Solutions 2022 je t.i. glavna namestitev (major release) in podpira vzporedno
namestitev s katero koli starejšo različico programske opreme CGS Labs. Stranke z aktivnimi
naročniškimi ali vzdrževalnimi načrti lahko brez težav začnejo uporabljati najnovejše različice. Nova
namestitev programa CGS Labs Civil Solutions 2022 ali nadgradnja prejšnje različice v računalniku
odjemalca zahteva, da aktivirate novo licenco, pridobljeno od CGS Labs.

1.3. Izboljšanje produktivnosti
Posodobljeni vmesniki v ukaznih trakovih (riboni) in menijih zagotavljajo izboljšano uporabniško
izkušnjo. Izvedene so bile nove subtilne spremembe postavitve ukazov in uvedene nove ikone. Za
dodatno izboljšanje uporabnosti, optimizacijo delovnih procesov in povečanje produktivnosti sta bila
dodana dva nova zavihka ukaznih trakov.
CGS Labs Civil Solutions 2022 ima nov dizajn. Glavne ikone izdelkov so bile preoblikovane tako, da se
ujemajo z ikonami na ukaznih trakovih in omogočajo boljše razlikovanje.

Nov ukazni trak “Promet”
Funkcije križišč in krožišč so bile premaknjene na namenski, na novo zasnovani ukazni trak “Promet”,
ki omogoča učinkovitejšo interakcijo z razpoložljivimi ukazi. Poleg tega sam zavihek Promet omogoča
hitrejši dostop do zahtevanih orodij, tudi v kombinaciji z orodji, kot so Autopath in Autosign.

Nov ukazni trak “Zunanje ureditve”
Ukazni trak Zunanje ureditve predstavlja popolnoma novo rešitev, ki dopolnjuje obstoječa orodja CGS
Labs za oblikovanje cest, železnic ali rek / kanalov. Več podrobnosti o funkcionalnosti orodji za
načrtovanje zunanjih ureditev v naslednjem poglavju.
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Baza znanja | Programska oprema CGS Labs
Spletna baza znanja je zdaj dostopna neposredno iz vseh programskih rešitev CGS Labs. S hitrim
dostopom do baze znanja, ki vsebuje pogosta vprašanja, priročnike, video vsebine idr., bodo
uporabniki lahko kar najbolje izkoristili CGS Labs programsko opremo.
Baza znanja je dostopna tudi neposredno na spletu na povezavi:
https://cgs-labs.com/knowledgebase/

Orodja za načrtovanje zunanjih ureditev
Na voljo v Plateia Ultimate, Ferrovia Ultimate, Aquaterra Ultimate

Vsi paketi CGS Labs Ultimate vključujejo nov set programskih rešitev “Site design”, ki ponujajo orodja
za hitro in učinkovito modeliranja zunanjih ureditev, izračune zemeljskih del, načrtovanje
infrastrukture ter ostala orodja za povečanje produktivnosti pri načrtovanju.
Idealno za študije, hitre konceptualne projekte, testiranja rešitev do podrobnega načrtovanja,
zemeljskih del, vključno z izračunom prostornine in več. Med drugim pripravo podatkov za vodenje
mehanizacije, nadzora, izvedbe projektov, izdelave vizualizacij in drugo.

Rastrske slike, višinski podatki in dostop do Google Street View omogočajo ustvarjanje hitrih 3D
digitalnih modelov terenov za namene načrtovanja in analize.
Novo orodje v trenutku ustvari ultralahki digitalni model terena. S podporo za več različnih formatov
geodetskih podatkov (od oblakov točk, podatkov geodetskih meritev do hitro dostopnih geolociranih
višinskih točk) omogoča hitrejše ustvarjanje DTM kot kdaj koli prej.
Orodje za izračun volumnov podaja izračunske vrednosti zemeljskih del na podlagi referenčnih
površin. Izračun prostornine med površinami je učinkovito orodje za analizo, ki se lahko uporablja na
različnih CAD platformah in različnih tipih površin. Površina je lahko digitalni model terena Civil 3D,
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digitalni model terena BricsCAD, površina 3D Face ali katera koli CGS Labs površina najnovejše ali
starejše različice CGS Labs programske opreme.
Orodje “Urejanje Polilinij” omogoča napredno manipulacijo s 3D polilinijami za podporo različnim
terenskim nalogam, določanja višin 3D polilinij na osnovi podanih naklonov, višinami in orodji za
projekcijo 3D polilinij na izbrane površine, zaradi česar je ta funkcija idealno orodje za raznovrstna
področja uporabe.
Orodje »Polilinija iz niza točk« omogoča hitro digitaliziranje linearnih objektov. Zmožno je analizirati
ogromne količine točk in izdelati 3D poligon iz niza točk za potrebe hitre in natančne digitalizacije
cestnih ali železniških linearnih objektov (jarki, podporni zidovi, kabli, parcelne meje, robovi cest,
tiri…).
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Izboljšave BIM
Na voljo v Plateia Ultimate, Ferrovia Ultimate, Aquaterra Ultimate, Autosign Ultimate.
Podpora za odprte podatke BIM je ključni del programskih rešitev CGS Labs, z vključenimi različnimi
formati izmenjave podatkov. Med njimi je bil poseben poudarek namenjen izboljšanju podpore
civilnim objektom v trenutnem formatu IFC 4.X.
Funkcija »IFC 4.2 Import & Export« v sklopu CGS Labs Civil Solutions se osredotoča na podporo zapisu
ali branju zapletenih geometrij elementov, različnih tipov CAD elementov (trdne snovi, bloki,
standardni CAD elementi), lastnosti objektov in dodeljene podatke. Vse z namenom, da izboljša
produktivnost priprave tovrstnih podatkov, ter da podpira najnovejše IFC standarde in postopke za
izmenjavo podatkov med različnimi programskimi rešitvami.
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Autopath 2022

Autopath 2022 še naprej ponuja nove vsebine in izboljšave, ki podpirajo analizo zavijalnih krivulj vozil
za različne panoge, končne uporabnike in namene uporabe.

4.1. Nova funkcionalnost:
•
•

Dinamične zavijalne šablone za vozila
Dodana funkcionalnost sledenja

Novo orodje za izdelavo zavijalnih šablon vozil omogoča, da ustvarite standardno predlogo vozila za
katero koli vozilo v knjižnici Autopath, vključno z vozili z (več) priklopniki, pa tudi za vsa uporabniško
kreirana vozila oz. vozila po meri. Z interaktivno možnostjo pozicioniranja, smeri in strani izrisa
šablone vozila se optimizira čas in postopek za izdelavo zahtevanih podatkov.
Funkcija sledilne točke uporabniku omogoča analizo ene ali več točk ob strani vozila, na vrhu ali pod
vozilom. Samodejno sledi izbranemu (-im) mestu (-am) vzdolž vozila po celotni poti. Sled se
dinamično posodablja in omogoča neomejene možnosti uporabe.
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4.2. Izboljšave zavijalnih krivulj:
•
•
•

Zapomni si zadnje vozilo, izbrano v uporabniškem vmesniku
Dodan podatek o skupni dolžini vozila, pripisan v poročilu profila vozila
Seznam knjižnic vozil je razdeljen v skupine

Autopath 2022 prinaša več izboljšav za lažjo interakcijo in izpise dodatnih zahtevanih podatkov. Za
boljšo preglednost so knjižnice vozil zdaj organizirane po skupinah. Autopath si zapomni zadnje
izbrano vozilo v uporabniškem vmesniku za vse nadaljnje analize.
Podatki o skupni dolžini vozila so bili dodani v poročilo o profilu vozila, kjer uporabnik lahko preveri
največjo skupno dovoljeno dolžino vozila. Ta vrednost je izredno pomembna pri ustvarjanju vozil po
meri ali pri urejanju obstoječih parametrov vozil, katerih skupna dolžina se približuje ali presega
največjo dovoljeno dolžino vozila.

4.3. Nove knjižnice vozil
Knjižnice novih vozil se nenehno dodajajo na že tako obsežen seznam nacionalnih knjižnic in knjižnic
proizvajalcev ter posebnih vozil.
•
•
•
•
•

Deutschland RBSV_2020
Refuse Vehicles
EU ambulance vehicle
Cement transportation trailers
CAT tovornjaki za kamnolome

Copyright ©2021 CGS Labs, All rights reserved

Page 9 / 12

Autosign 2022
Na voljo v Autosign Professional in Autosign Ultimate

5.1. Izboljšave
•
•

Grupiranje parkirišč
Interaktivna izbira digitalnih modelov površin

Možnost razvrščanja parkirišč v različne grupe omogoča uporabnikom, da v skupino dodajo izbrana
parkirišča in v poročilu pregledujejo združene podatke posamezne skupine parkirišč. Narejene so bile
dodatne izboljšave uporabniškega vmesnika za hitrejši in bolj intuitiven postopek načrtovanja
parkirišč.

Izdelavi 3D prometnih znakov in talnih oznak je dodano možnost izbirnika površin, ki v risbi poudari
izbrano površino, za natančnejšo določitev ustrezne površine in vizualno kontrolo. Uporabnikom
zagotavlja natančnejše povratne informacije pri delu z več površinami.

5.2. Nove knjižnice prometnih znakov in talnih oznak
Nove lokalizirane knjižnice prometnih znakov in talnih oznak za posamezne države so na voljo za
prenos v programu Autosign. Med njimi:
•
•
•
•

Knjižnica poljskih prometnih znakov in cestnih oznak (POL)
Latvijska knjižnica prometnih znakov in cestnih oznak (LV)
Knjižnica estonskih prometnih znakov in cestnih oznak (EST)
Knjižnica čeških prometnih znakov in cestnih oznak (CZ)

Na strani https://cgs-labs.com/autosign/ najdete obsežen seznam lokaliziranih knjižnic.
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Plateia 2022
Na voljo v Plateia Standard, Plateia Professional, in Plateia Ultimate
6.1. Poročilo točk
Nova funkcija za izdelavo poročila izbranih točk omogoča uporabnikom, da ustvarijo poročila o
podatkih točk:
-

kot tabele vstavljene v risbo, ali
podatke točk izvozijo neposredno v Excelov delovni list.

Funkcija omogoča uporabniku tudi prilagoditev izpisa podatkov točk. Odlično orodje za pregled in
pripravo in posredovanje tovrstnih podatkov.

6.2. Čarovnik za izdelavo karakterističnih prečnih prerezov
Nove predloge izrisa karakterističnih prečnih prerezov (predloga za samodejno ustvarjanje prečnih
prerezov ali t.i. MACRO) so vključene v nove verzijo CGS Labs 2022. Čarovnik ponuja več načinov za
samodejno definiranje prečnih profilov in sicer: zgolj izris geometrije elementov, izris geometrije z
določenimi materiali (količine) in/ali z dodatnimi presečiščnimi linijami za prenos v situacijo, pri
čemer lahko hitro izdelamo zgornjo površino nasipa ali spodnjo površino vseka.
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Ferrovia 2022
Na voljo v Ferrovia Standard, Ferrovia Professional, in Ferrovia Ultimate
7.1. Dopolnjena podpora prehodnih krivulj za železnice
Nova nelinearna prehodnica “Sine-Halfwavelengt Spiral” je dodana k že tako obsežnemu seznamu
tipov prehodnic, ki so na voljo v Ferrovia. Ta vrsta prehodnice se pogosto uporablja za načrtovanje
železnic na Japonskem. Kot zanimivost, je zelo podobna linearni sestrični in sicer kubični paraboli, z
vsemi kompromisi, ki jih taka krivulja prinaša.

7.2. Podpora načrtovanju hitrih prog
Seznam podpore projektnih hitrosti osi je v novi verziji izdatno
posodobljen. Podprta hitrost zdaj obsega območje od 5 km/h do
350 km/h in več. Čeprav je vnaprej določena najvišja vrednost v
praksi nastavljena na 350 km/h, lahko železniške osi načrtujete
tudi za večje hitrosti.
Hitrost kategorije je določena z vrednostmi v zunanji datoteki
XML, ki jih je mogoče prilagoditi tako, da obravnavajo katero koli
lokalizirano hitrost ter ostale vrednosti povezane s hitrostjo:
radij / nadvišanje. (LRA_CantTable.XML)

7.3. Dodatne tirne širine
Predvsem v tujini beležimo povečano uporabo Ferrovie za
načrtovanje železniških tirov v zabaviščnih parkih, turistične
železniške proge, podzemne (jamske) železniške proge in drugo.
Pri čemer je vsem skupna ozkotirnost. Ta pa se od primera do primera uporabe razlikuje. Nove
vrednosti ozkotirnih železnic so sedaj na voljo v verziji Ferrovia 2022.
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