
Utilizand ProSt este posibil sa proiectati drumuri, constructii hidrotehnice si alte lucrari liniare; proiectul include aliniamentul 
proiectat conform masuratorilor topografice sau hartilor existente, managementul terenului si profilelor longitudinale si 
calculul sectiunilor transversale si volumelor.
"Proiectarea dinamica" asigura actualizarea tuturor elementelor si datelor proiectului dupa orice modificare.

Module asociate
ProSt Standard
Cu ProSt Standard puteti proiecta drumuri, lucrari 
hidrotehnice si orice alte lucrari lineare; proiectul 
include aliniamentul proiectat conform masuratorilor 
topografice sau hartilor existente, managementul 
terenului si profilelor longitudinale si calculul 
sectiunilor transversale si volumelor.
"Proiectarea dinamica" asigura actualizarea tuturor 
elementelor si datelor proiectului dupa orice 
modificare.

ProSt Premium
ProSt Premium extinde ProSt Standard cu un set de 
unelte pentru rezolvarea simpla si precisa a tuturor 
problemelor privitoare la proiectarea intersectiilor 
drumurilor, de la intersectii simple la noduri foarte 
complexe, sensuri giratorii, etc. ProSt premium 
include functii specifice pentru masurarea si 
proiectarea tunelelor precum si un set de comenzi 
pentru calculul cotelor de re-asfaltare a drumurilor 
existente.

Topko M Standard: Modelarea 3D a terenului
Topko M Standard este solutia pentru toate situatiile 
care au legatura cu managementul modelelor digitale 
ale terenului, calculul volumelor, nivelment, 
managementul profilelor si sectiunilor transversale. 
Proceduri puternice si rapide va permit sa creati 
modele 3D, sa calculati linii de contur si sa extrageti 
profile si sectiuni; diverse metode pentru calculul 
volumelor din modele 3D sunt incluse. Topko M 
include managementul, vizualizarea si analiza DEM.

Topko M Premium: Planificarea tridimensionala 
Topko M Premium extinde Topko M Standard cu 
comenzi pentru planificarea 3D a gropilor, 
inaltarilor, teraselor, malurilor, rampelor, si tot ce are 
legatura cu planificarea modelelor. Topko M 
Premium permite proiectarea interactiva a modelelor 
3D pentru extragerea sectiunilor sau calculul 
volumelor, cu precizie si viteza.

Modelarea terenului si liniile de contur
Generarea unui model digital al terenului format din 
triunghiuri (DTM) poate fi efectuata manual, 
semiautomat sau automat, definind liniile de contur 
si liniile de frangere.
In afara modelului digital triunghiular este posibil sa 
generati (in acelasi mod) modelul digital liniar care 
este mai simplu de controlat si ofera rezultate mai 
precise pentru anumite tipuri de lucrari (ex: 
drumuri).
Pe modelul terenului se pot calcula linii de contur 
conform intervalului selectat al curbei principale. 
Liniile de contur pot fi calculate prin doua metode: 
liniar sau b-spline, pentru care este posibil sa se 
seteze o valoare de rotunjire.

Aliniamente orizontale
Este posibil sa definiti prin comenzi CAD simple, 
aliniamente de drumuri si cai ferate, canalizare, 
conducte.
Pentru definirea aliniamentului operatorul are 
libertatea totala prin utilizarea tuturor functiilor 
CAD. Elementele aliniamentului sunt: dreptele 
orizontale, curbele orizontale, clotoidele simple 

si complexe. Aliniamentul poate fi modificat 
interactiv din managementul grafic prin deplasarea 
nodurilor sau prin "intinderea" curbelor circulare 
intre drepte; in timpul fazei de introducere si 
modificare se afiseaza valorile minime acceptate.
Afisarea aliniamentului poate fi completat prin 
desenarea marginilor drumurilor, marginilor 
sensurilor si multe altele. In particular, exista 
comenzi specifice pentru desenarea largirilor sau 
ingustarilor drumului precum si pentru desenarea 
zonelor de stationare.
Poliliniile de margine pot fi utilizate in desenarea 
sectiunilor pentru a obtine automat, de exemplu 
marimea drumului sau pozitia unor elemente cum ar 
fi santuri, conducte si altele.
ProSt permite impunerea sau calculul automat 
conform normelor a largirilor, supra-inaltarilor, 
lungimilor sau parametrilor conexiunilor care por fi 
si asimetrice.
Introducerea si pozitionarea sectiunilor transversale 
poate fi efectuata atat automat, cu un pas fix, si pe 
puncte principale, sau manual prin definirea statiei 
sau punctului de introducere in lungul axei.
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Notatii geometrice
Aceasta  unealta  permite  desenarea  aliniamentului, 
inclusiv  cotarea  elementelor  constitutive.   Desenul 
este  astfel  complet  si  personalizabil  multumita 
optiunilor de cotare disponibile si posibilitatii crearii 
unor stiluri de cotare care pot fi activate in diverse 
proiecte.

Profilul longitudinal
Cotele terenului si proiectului pot fi obtinute automat 
prin interpolare de la modelul terenului (definit prin 
triunghiuri sau linii) sau din punctele masurate care 
pot fi gasite intr-o anumita banda.
Profilele pot fi calculate din sectiunile transversale. 
Definirea  cotelor  proiectului  se  face  prin  definirea 
liniilor  de  panta  si  curbelor  verticale  sau  manual; 
curbele verticale pot fi introduse in diverse moduri, 
de asemenea fara linii de panta, care pot fi adaugate 
mai  tarziu;  in  timpul  fazelor  de  introducere  si 
modificare  unealta  afiseaza  valorile  minime 
acceptate setate initial. 
Aliniamentul  vertical  poate  fi  modificat  interactiv 
prin deplasarea nodurilor pantei sau prin "alungirea" 
curbelor verticale.
In  interiorul  aceluiasi  profil  este  posibil  sa  definiti 
pana la zece grupe de linii de panta si curbe.
Aceasta  permite  de  exemplu  proiectarea  pe  langa 
drumuri  a  altor  elemente  cum  ar  fi  lucrari 
hidrotehnice,  ziduri,  etc.  Integrarea  profilului  in 
CAD  permite  editarea  datelor  si  posibilitatea 
integrarii de simbouri, text, tabele. Afisarea grafica a 
profilului  la  scara  dorita  este  completa  cu  toate 
elementele  proiectului.  Annotarea  profilului  este 
complet automata si customizabila.
Pentru  a  permite  managementul  informatiilor 
aditionale, o procedura specifica a fost creata pentru 
introducerea datelor suplimentare (numele strazilor, 
tipul terenului, tipul conductelor, etc). La cerere se 
pot  introduce  ca  notatii:  diferentele  de  cota,  statia 
principala,  aliniamentul  orizontal  (drepte  si  curbe), 
aliniamentul  vertical,  limite,  suprainaltarea  si 
largirea, deviatia planimetrica, etc. Pe langa teren si 
proiect se pot introduce si alte linii (ziduri, santuri, 
S.A.L., conducte, etc) sau se pot extrage automat ca 
proiectii ale elementelor sectiunilor.

Profilul hidrotehnic
Functii  speciale  permit  managementul  usor  al 
profilelor hidraulice ale apeductelor si sistemelor de 
canalizare.  Datele  despre  diametrul  conductelor  si 
pozitia  bazinelor  de  colectare  sunt  necesare.  Este 
posibil sa faceti cereri diversificate in functie de tipul 
profilului.

Verificarea setarilor
ProSt permite verificarea parametrilor proiectului 
fata de un set de valori introduse. Exista un raport 
detaliat care verifica pentru fiecare element (drepte 
orizontale, curbe, clothoide, parabole) congruenta 
parametrilor (lungimi, raze, parametrii A) cu setarile 
curente si sugereaza valorile minime si maxime care 
sa fie adoptate.
Acelasi tip de verificare este efectuata si pe 
elementele altimetrice (linii de panta si curbe 
verticale). Pentru a obtine vitezele necesare 
diagramei de viteza corespunzatoare este posibil sa 
modificati diagrama setand viteza de start, viteza 
finala sau viteza care va fi mentinuta pentru 
elementele singulare ale axei. Diagrama poate fi 
tiparita sau introdusa intr-un desen.

Proiectare parametrica
Prin proiectarea parametrica este posibil sa definiti si 
sa controlati parametrii proiectului pentru a regenera 
sectiuni transversale si planimetria proiectului.
Din fereastra de design parametric este posibil sa 
verificati intregul proiect: aliniamentul orizontal si 
vertical, intervalele tipice de sectiuni, volumele, 
cantitatile calculate si alte setari principale.

In designul parametric este posibil nu numai sa 
indicati intervalele pentru introducerea sectiunilor 
tipice,dar si sa definiti posibilele variatii in marimea 
elementelor care le constituie. Proiectarea 
parametrica controleaza toate informatiile implicate 
in generarea proiectului si modul de afisare al 
acestora in ferestrele grafice. De fapt, toate ferestrele 
proiectului (Planimetrie, Sectiuni, Proiectare in timp 
real, Proiectare parametrica si Vederea 3D) sunt 
legate dinamic una de cealalta: deplasarea cursorului 
intr-o fereastra va actualiza automat referinta si 
continutul celorlalte ferestre.

Sectiuni transversale
Sectiunile terenului sunt calculate automat in functie 
de masuratorile topografice sau hartile adoptate.
Pozitionarea sectiunii tipice poate fi efectuata 
automat, conform setarilor datelor proiectarii 
parametrice, sau manual alegand o sectiune tipica din 
librarie. Adnotarea sectiunilor este complet 
automata, customizabila si actualizata continuu cu 
continutul sectiunilor: adnotari pentru distante (plane 
si inclinate), cote, diferente de inaltime, numele 
pantelor si coordonatele nodurilor sunt disponibile.
Cantitatile calculate pentru o singura sectiune sunt 
disponibile in timp real dupa orice modificare.

Sectiuni tipice
Sectiunile tipice sunt definite in interiorul unui 
mediu specific unde o sectiune tipica este construita 
prin asamblarea obiectelor de baza parametrice, 
furnizate de program sau definite de utilizator.
Orice obiect poate fi legat prin puncte de un alt 
obiect sau conectat la o planimetrie sau profil: 
aceasta inseamna ca este posibil sa setati in plan sau 
in profil marimea si pozitia obiectelor.
Parametrii unui obiect pot avea o valoare generala 
pentru intreaga axa, sau sa varieze in functie de 
statie, conform tabelelor definite de utilizator. 
Programul este furnizat cu o librarie extinsa de 
sectiuni tipice si obiecte parametrice de baza 
(drumuri, layere, santuri, ziduri si obiecte generice) 
permitand rezolvarea tuturor tipologiilor sectiunilor 
tipice, chiar si pentru cele mai complexe sau 
particulare. 
Asemenea lucrari complexe cum ar fi linia de 
sapatura sau strate de materiale de umplutura pot fi 
introduse direct in sectiunea tipica. 
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Forma si modul de lucru pentru sectiunile tipice 
poate fi diferita pentru partea din stanga axei si 
pentru partea din dreapta axei, si oricand sectiunea 
este intr-o situatie de sapatura sau umplutura.

Proiectarea in timp real (RTD)
Proiectarea in timp real (RTD) este un sistem 
inovativ pentru introducerea modificarea si 
analizarea datelor proiectului; nu este o simpla 
functie sau fereastra, ci un sistem sofisticat care 
permite integrarea si transmiterea datelor proiectului 
intre diverse module si ferestre, oferind utilizatorului 
noi posibilitati de lucru.
RTD este si o unealta puternica de verificare si 
analiza si un sistem inovativ care va permite sa 
modificati datele sectiunii tipice in timp rea.
De fapt, utilizatorul poate verifica aliniamentul chiar 
inainte ca un model sa fie generat sau sectiunile 
introduse, si poate customiza intr-un mod direct si 
simplu parametrii de desenare ai sectiunii tipice in 
orice statie de pe axa, pentru adaptarea la diverse 
situatii ale aliniamentului; toate modificarile sunt 
salvate si vor fi aplicate automat dupa fiecare 
regenerare a proiectului.
In fereastra RTD este posibil sa afisati in timp real la 
orice statie, terenul si sectiunea tipica, informatii 
grafice si analitice despre axa (statie, cota 
proiectului, cota terenului, suprainaltarea si largirea, 
etc) precum si elementele implicate in generarea 
sectiunii tipice (planimetrie, poliliniile profilului, 
valori in functie de statie, etc).

Calculul volumelor
Calculul volumelor ese efectuat atat prin sectiuni 
egalizate si prin sectiuni mediate cu posibilitatea 
considerarii pozitiei centrului zonelor fata de axa, 
imbunatatind astfel precizia calculului in curbe. 
Programul ofera posibilitatea excluderii unor 
portiuni de aliniament unde nu se dorese efectuarea 
calculului, de exemplu portiuni cu viaducte, etc. Este 
posibil sa se efectueze calculul ariilor si volumelor 
dupa starea progresului (pana la cota S.O.P sau intre 
doua S.O.P) 

Multumita tehnologiei Genie, rezultatele calculului 
volumelor poate  fi transferat automat in Opera, 
programul de contabilitate.

Proiectarea dinamica
Prin datele si relatiile introduse in proiectarea 
parametrica, proiectarea dinamica poate automatiza 
intregul proces al crearii si editarii proiectului, 
efectuarea automat sau la cerere a unui numar de 
operatii repetitive care altfel trebuie specificate 
manual de utilizator. In plus, aceasta procedura 
aplica unele modificari inteligente, de exemplu 
pentru proiectarea cotelor: daca aliniamentul in plan 
este modificat, programul poate corecta profilul 
longitudinal al proiectului (linii de panta si curbe 
verticale) pentru a-l adapta la noul aliniament, 
pastrand parametrii introdusi invariabili.
Proiectarea dinamica determina actualizarea globala 
a tuturor elementelor si datelor proiectului:
- repozitionarea sectiunilor transversale
- recalcularea suprainaltarilor si largirilor
- recalcularea sectiunilor terenului
- introducerea sectiunilor tipice
- actualizarea variabilelor axelor si poliliniilor 
planimetriei
- recalcularea profilului longitudinal al terenului
- corectarea profilului longitudinal al proiectului 
(linii de panta si curbe verticale)
- actualizarea poliliniilor profilului
- recalcularea ariilor si volumelor
Oricare dintre aceste faze poate fi exclusa din 
actualizarea automata in proiectarea dinamica.

Planimetria proiectului
Desenarea planimetriei proiectului poate fi obtinuta 
automat din sectiunile transversale sau prin 
extruderea sectiunilor tipice si includerea oricarui 
element gasit in acestea (drum, inaltari, santuri, 
ziduri, trotuare, pante, etc).
Orice element poate fi reprezentat cu o hasura sau in 
color; este posibil sa distingeti culoarea pantelor de 
sapatura fata de pantele de umplutura.

Modelul 3D al proiectului poate fi unit automat cu 
modelul terenului, permitandu-va sa vedeti proiectul 
suprapus situatiei existente pentru elaborari 
ulterioare (calculul volumelor, studierea impactului 
asupra mediului, etc)
Modelul proiectului poate fi afisat in Vista, 
programul SierraSoft pentru vizualizari 3D si 
rendare, si este posibil sa obtineti o bedere realista 
prin aplicarea texturilor, semnelor, obiectelor 
stradale. Cu vista puteti sa simulati si drumul 
vehiculelor pe axele proiectului.

Trasare
Functii puternice de trasare permit generarea 
coordonatelor drumului proiectat. 
In particular este posibil sa creati puncte in lungul 
axei la o distanta fixa, in punctele si sectiunile 
remarcabile; crea puncte in stanga si in dreapa axei 
la o distanta fixa sau in lungul unei polilinii din plan. 
Cota punctelor poate fi calculata din gradiente si din 
curbele verticale sau dintr-un element al sectiunii. 
Este posibil sa creati puncte specificand statia si 
offsetul fata de axa; o alta optiune permite trasarea 
punctelor prin indicarea acestora manual in sectiuni.

Rapoarte
Rapoarte despre datele proiectului si rapoarte 
contabile sunt disponibile. Rapoartele includ 
tiparirea datelor planimetrice (drepte orizontale, 
curbe orizontale, clothoide, parabole, suprainaltari si 
largiri, etc), date despre profilul longitudinal 
(sectiuni, linii de panta, curbe verticale, date 
suplimentare, etc), elementele care formeaza 
sectiunile transversale (terenul, proiectul, sapatura, 
etc), ariile elementare, latimi, volume si suprafetele 
calculate.
Rapoarte despre lucrarile de sapatura si umplutura au 
fost create pentru a fi utilizate ca inchideri in 
masuratori. Toate rapoartele pot fi obtinute cu 
diverse nivele de precizie si pot fi customizate cu un 
editor specific.
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