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Obecné novinky a vylepšení v CGS Labs Civil
Collection 2022.2
1.1.

Přidána podpora BricsCAD V22

CGS Labs Civil Collection: Plateia, Ferrovia, Aquaterra, Autosign, Autopath, Povrch a Doprava, jsou nyní
kompatibilní i s aktuální verzí BricsCAD V22 – BricsCAD-V22.1.05 a vyšší.
Podpora ostatních CAD platforem zůstává
stejná, jak tomu bylo u CGS Labs Civil
Collection 2022.1. Podpora CAD platforem
bude dále aktualizována v nové verzi
CGS Labs Civil Collection 2023, která je
plánována na konec jara letošního roku.

https://www.bricsys.com/cs-cz/bricscad-v22/

Kompatibilita se staršími verzemi pro AutoCAD 2016 a BricsCAD V19
Na platformách AutoCAD 2016 a BricsCAD V19 jsou podporovány pouze funkce z verze CGS Labs Civil
Collection 2022.1. Nové vlastnosti/funkce, které byly vyvinuty pro nyní vydávanou verzi 2022.2, nejsou
na těchto starších CAD platformách již podporovány.

Přemístění složky %appdata% support
Složka support pro ukládání uživatelského prostředí v %appdata% je nyní přemístitelná (čímž je
umožněno umístění mimo AppData např. na straně serveru nebo jiné složky počítače). Uživatelé, kteří
potřebují číst tyto soubory ukládané do složky AppData ze sdílené složky serveru nebo jiného umístění
v počítači, budou potřebovat pomoc s nastavením od naší technické podpory CGS Labs na klientském
počítači - v případě potřeby jsme Vám k dispozici.
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1.2.

Prostorová data

Vylepšení Google Map
Funkce vkládání prostorových dat stále přináší nové možnosti a schopnosti usnadňující Vám vytvářet
3D návrhy a vizualizace.
Ačkoli výšková data a snímky z map Google poskytují omezenou přesnost, lze je kombinovat
s jakýmikoli dalšími geodetickými daty, daty z mračen bodů a dalšími údaji, případně je využít jen jako
předběžná data zaměření pro koncepční návrhy a tyto následně jednoduše vyměnit za data zaměření
obdržená od geodeta. Díky možnostem hranic povrchů, povinných spojnic, úprav a prohlížení může
uživatel vytvářet přesné návrhy povrchů koridorů i digitálního modelu terénů v místě projektu a také
obohatit okolní území o prostorová data poskytovaná právě daty z Google Map a Google Earth
integrovanými do našich řešení CGS Labs.
Nové uživatelské rozhraní funkcí Google Map bylo přepracováno a přináší nová funkční vylepšení. Je
zde například nová možnost automatické tvorby povrchu na základě vložených výškových bodů, což
Vám urychlí tvorbu DTM.

Obr: Automatické vytváření povrchu na základě výškových dat Google Map

Obr: Příklad promítnutí ortofoto mapy na digitální terén vytvořený z výškových bodů Google Map –
této funkce je možné využít na všech podporovaných CAD platformách
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1.3.

IFC Import/Export

Byla dále přidána podpora pro objekty bloků "blokové reference", válcových tvarů, barev a dalších dat
objektů. Byly dále vyřešeny některé drobné problémy s importem do prohlížečů BIM, aby se zvýšila
konzistence zobrazení napříč řešeními třetích stran pro toto využívaných. Byla také přidána podpora
pro další dopravní značení Autosign a další objekty dopravního mobiliáře programu.

1.4.

Ribbony

Nový obsah pásu karet – byly přidány nové příkazy a odkazy na:
-

CGS Labs webové stránky blogů
CGS Labs Novinky
CGS Labs Software Solutions Online kurzy
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PLATEIA | FERROVIA | AQUATERRA
2.1. Nové popisky v Plateia, Ferrovia a Aquaterra

Byly dodány nové a vylepšeny možnosti stávajících popisků pro:
-

Návrhová rychlost
Hlavní prvky trasy
Klopení / aplikované převýšení
Staničení
Popisek hlavního staničení – hektometry
Tabulky vytyčení trasy
Stopy příčných řezů
Promítané body
Promítané linie

Nové nastavení uživatelského rozhraní UI
Nové příkazy pro nastavení popisků
Nová verze CGS Labs 2022.2 přináší nový obsah popisků, nový příkaz na paletě ribbon pro přístup
k možnostem obsahu popisků a UI se seznamem štítků a možnosti přidávat, měnit anebo odebírat
obsah štítků (předpony, přípony text a jiné).

2.2.

Vyřešené problémy a vylepšení
-

31K3 Úprava klopení – seznam prvních bodů profilu / počátek staničení.
31M Popsat klopení.
Vykreslení vytyčovacích bodů pro českou verzi – bloky upravené tak, aby správně fungovaly.
Vykreslení vytyčovacích bodů, podporuje možnost výběru osy.
Dodány nové prvky typických příčných řezů pozemních komunikací (Plateia) pro všechny
jazykové verze.
42J6 popisek aplikovaného převýšení v zobrazení příčných řezů, když jsou použitá data
načtena z jiného zdrojového DWG obsahujícího data osy koleje.
Import Google Map v BricsCAD již nevyžaduje zadání Enter v příkazovém řádku.
Vyřešen přístup k nastavení funkce Vyhledávání CGS bodů.
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AUTOPATH

3.1.

Nová funkce

Vlečné křivky na křivku
Byla dodána nová funkce do Autopath vytvářející křivku podél trasy vytvořené analýzou průjezdu. Tato
může být vytvořena na jakékoli analýze vytvořené funkcemi Easy Drive, manuálním průjezdem a také
nad horizontální a vertikální analýzou. Tímto získáváte možnost jednoduše využít již jednou analýzou
vytvořenou osu průjezdu vozidla pro kontrolu dalším typem, případně pro jiná využití dle potřeby.
Na kartu Nastavení/Rozšířené bylo přidáno nové nastavení zobrazení pro vytvořenou křivku z analýzy
průjezdu.
V kombinaci s funkcí trasování bodů lze vytvořené dráhy průjezdů vozidel využít pro účely ne-, polo –
anebo plně autonomního navádění vozidel.
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3.2.

Autopath vyřešené problémy
-

-

3.3.

Vertikální kolizní posun ve vertikální analýze.
Změna predikční křivky Easy Drive způsobující pád na některých platformách CAD.
Podpora kloubových vozidel ve vertikální analýze.
Text zprávy o profilu vozidla v měřítku (1/3 velikosti vozidla = velikost textu).
Přizpůsobení pro jízdní kola, osobní automobily a velké nákladní automobily.
Problémy se zarovnáním textu traktoru v analýze průjezdu.
Aktualizovali jsme názvy vozidel o název knihovny, ve které se nacházejí. Aktuální formát
názvu je: Název vozidla (Název knihovny).

Přidány nové knihovny vozidel
-

Terrex Frana – kloubové jeřáby.
CAT kloubová důlní vozidla.
CAT kolový nakladač.
DEMERS ambulance.
IVECO vojenská vozidla.

Podpora nových kloubových typů vozidel, nákladních automobilů a jeřábů, s přidanými novými
knihovnami:

Přidání nových návěsů s knihovnami pro přepravu volně loženého cementu:
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Přidán nový typ Ambulance (Box Shape):

Přidány knihovny vojenských vozidel:

3.4.

Přidány nové národní knihovny
-

SAE národní knihovna.
Izraelská národní knihovna.
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AUTOSIGN

4.1.

Nová funkce v Autosign

Podpora textu na 3D dopravním značení
Značky, obsahující přepisovatelný text, jsou nyní k dispozici jako šablony. Po vložení šablony značky do
výkresu je automaticky otevřen editor dopravních značek, který Vám umožní úpravu textu (obsah,
barvu, poznámku, velikost i styl písma). Uložením značky a zavřením editoru dopravních značek se
entity TEXTu převedou na entity ŠRAF (v AutoCADu) anebo REGION (v BricsCADu). Tímto způsobem
vytvoříte nové dopravní značení, které obsahuje definovaný text ve formátu šraf (anebo oblastí podle
dané CAD platformy) pro bezchybné zobrazení ve 3D.

Copyright ©2022 CGS Labs, Všechna práva vyhrazena

Strana 10 / 12

Podpora tras / os liniových staveb BricsCAD pro dopravní značení
Tlačítko pro výběr tras / os v uživatelském rozhraní pro vkládání dopravních značek nyní rozpozná
i tyto prvky vytvořené pomocí nástrojů BricsCADu a převede je na křivku, ke které lze přidat název
a také výchozí staničení. Díky tomu mohou uživatelé po kliknutí na toto tlačítko vybrat buďto křivku,
nebo přímo trasu / osu v aplikaci BricsCAD. Obě možnosti jsou tedy nyní podporovány.

Pracovní postup zůstává stejný jako dříve: Uživatel vybere objekt (křivku anebo nově trasu BricsCADu),
pak je skrze příkazový řádek dotázán na název nové "trasy jako křivky" a její počáteční staničení,
následně je aktualizována rozbalovací nabídka "Trasa" v uživatelském rozhraní "Dopravní značky"

Podpora parkoviště ve tvaru oblouku
Nový Autosign 2022.2 podporuje vykreslení parkovišť v obloucích. Uživatelské rozhraní pro návrh
parkování nyní zahrnuje dvě možnosti: Kreslit parkoviště podél objektů "Přímky" a "Oblouku" (nová
možnost). Za tímto účelem bylo v dolní části dialogového okna „Parkovací stání“ přidáno nové tlačítko
s názvem: "Oblouk".
Pracovní postup zůstává podobný jako dříve: Uživatel definuje parametry geometrie parkoviště
v dialogovém okně a klikne na nové tlačítko "Oblouk". V tomto okamžiku musí uživatel nejprve
definovat "počáteční bod" a "koncový bod" parkoviště v rozvržení, poté interaktivně definovat
zakřivení parkoviště, a nakonec vybrat orientaci parkoviště (celkem tedy 4 kliknutí myší).
Poznámka: v případě výběru možnosti "Přímka" zůstává postup stejný jako doposud.

Copyright ©2022 CGS Labs, Všechna práva vyhrazena

Strana 11 / 12

4.2.

4.3.

Nové/aktualizované vodorovné a svislé dopravní značení
-

Estonsko
 Dodáno 168 nových značek do knihovny.
 A dodáno do knihovny také další vodorovné dopravní značení.

-

Litva
 Dodáno 156 nových značek do knihovny.
 A dodáno do knihovny také další vodorovné dopravní značení.

-

Lotyšsko
 Dodáno 92 nových značek do knihovny.
 A dodáno do knihovny také další vodorovné dopravní značení.

-

Slovinsko*
 Dodáno do knihovny 17 nových značek
v návaznosti na novou vyhlášku
 Opraveny značky s chybami.
 Zrušené značky byly dle vyhlášky odstraněny.
 A dodáno a v knihovně upraveno také další
vodorovné dopravní značení, např. ze skupiny
5460 s červeným pozadím.

-

Česká republika
 Pracujeme dále také na rozšíření naší české knihovny.

Vyřešené problémy
-

Problém se změnou 3D patek (beton. základu) při úpravě velikosti 3D značky
 Vytvoření 3D dopravní značky s patkou ve výkrese.
 Spusťte EDIT a vyberte 3D značku.
 Změna parametru "Rozměru".
 OPRAVA (jak by to mělo fungovat nyní): Tvar patky se po tomto postupu nezmění.
Zůstává se stejnou geometrií jako před úpravou parametru "Rozměru".

-

Podpora více patek pro více sloupků svislé dopravního značení.
Byly odstraněny problémy 3D dopr. značení nad BricsCAD.
Uživatelské rozhraní pro výběr hladin má nyní delší rozbalovací řádek pro přehlednou
volbu vrstev s velmi dlouhými názvy.
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