
ProSt Premium extinde ProSt Standard cu un set de unelte pentru rezolvarea usoara si precisa a tuturor problemelor legate 
de planificarea intersectiilor, de la intersectii simple la cota pana la intersectii foarte complexe, sensuri giratorii, etc. ProSt 
Premium include functii specifice pentru masurarea si proiectarea tunelelor precum si un set de comenzi pentru calculul 
cotelor asfaltarii drumurilor existente.

Module asociate

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: Planificare 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.

ProSt Y: Proiectarea cailor ferate
Acest modul extinde modulul de baza permitand 
proiectarea completa, planimetrie, profile si sectiuni 
a liniilor de cale ferata simple sau duble. Exista si 
elaborari specifice care va permit sa testati caile 
ferate conform masuratorilor efectuate.

Intersectii
ProSt Premium include un sistem sofisticat pentru 
managementul intersectiilor, care datorita unei noi 
metodologii permite un management mai complet si 
precis pentru toate tipurile de intersectii. Planificarea 
acestor situatii cu metodele clasice (oferite de cele 
mai multe programe pentru proiectarea drumurilor) 
necesita mai mult timp si resurse, iar rezultatul final 
nu este intotdeauna precis. Comenzile introduse de 
ProSt Premium (combinate cu flexibilitatea pe care 
unealta a oferit-o intodeauna) permit o reducere reala 
si considerabila a timpului  necesar dezvoltarii 
proiectelor complexe si permite tehnicienilor sa faca 
planuri cu siguranta unui rezultat rapid si precis.
Transformarea zilelor de lucru in ore si chiar minute 
este acum posibil datorita ProSt Premium. Asemenea 
concepte inovative cum ar fi sectiuni multiple si 
proiectarea poliliniilor aliniamentului pe profil, 
permit ducerea la capat a proiectului avand constant 
informatiile grafice despre celelalte axe care 
formeaza intersectia.

ProSt Premium simplifica nu numai studiul si 
planificarea, dar ofera unelte interactive si 
functionale pentru contabilizarea precisa si rapida a 
sectiunilor care prezinta intersectii, evitand in acest 
mod calculul dublu sau triplu al volumelor in 
sectiuni adiacente.

Planificarea intersectiilor la cota 
Proiectarea intersectiilor la cota pentru drumuri este 
efectuata utilizand schemele tipice pentru desenarea 
limitelor si insulelor sau prin utilizarea poliliniilor 
existente, cea ce este foarte folositor cand este 
necesar sa nu aveti puncte tangente intre limitele 
sensului giratoriu si limitele axelor intersectiilor.
In profilul longitudinal al diverselor axe care 
formeaza intersectia, unele referinte sunt pozitionate 
automat, in privinta statiilor si cotei intersectiei 
axelor; liniile de panta ale proiectului pot fi legate de 
acestea.
Sectiunile din zona intersectiei sunt automat separate 
si puse perpendicular pe cele doua limite externe, in 

1

Proiectare drumuri, cai ferate si constructii 
hidrotehnice



acet mod sectiunile vor fi afisate cel mai bine si 
calculul volumului va fi precis. Intreaga intersectie 
va deveni 3D ( nu este un simplu desen 2D) cu 
generarea modelului final si cu numarul minim de 
axe: de fapt nu este necesar sa creati axe specifice 
pentru sensuri.

Crearea intersectiilor
ProSt Premium ofera un mediu special in care puteti 
defini tipurile de intersectii standard cu curbe limita, 
largiri, insule; asemenea intersectii tipice pot fi 
salvate si folosite in alte proiecte; in acest mod nu 
este necesar sa desenati de fiecare data elementele 
care formeaza intersectia, deoarece este suficient 
pentru a selecta intersectia tipica dorita si aceasta va 
fi introdusa in proiectul curent. Chia si o intersectie 
complexa cum ar fi un sens giratoriu poate fi usor 
definita si salvata ca o intersectie tipica.
Nodurile rutiere, si diviziunea sensurilor
Pentru proiectarea nodurilor rutiere, si in general 
pentru proiectarea sensurilor rutiere, exista doua 
tipologii specifice de intersectii: sensurile rutiere si 
diviziunea sensurilor, care permit prin setarea 
catorva parametri dezvoltarea completa in 3D in 
intreaga intersectie; de fapt, programul poate 
introduce sectiunile legate in axa secundara si afisa 
in profil cotele proiectului care vor fi utilizate pentru 
a mentine alinierea  sectiunilor celor doua axe. In 
plus programul calculeaza cea mai buna linie de 
taiere, permitand generarea unui model 3D foarte 
precis si complet.

Sectiuni multiple
Sectiunile multiple permit afisarea, pentru fiecare 
sectiune, a sectiunilor stanga si dreapta ale celorlalte 
axe dar si ale aceleiasi axe (util in cazul curbelor in 
ac de par, proiectul sectiunilor in panta intercepteaza 
proiectul sectiunilor in rampa). Afisarea mai multori 
sectiuni permite setarea unei relatii intre sectiuni care 
apartin unor axxe diferite pentru verificare, si 
generarea unor desene compuse ale aliniamentului.

Verificarea intersectiilor
Setarile de verificare au fost introduse atat pentru 
intersectii la cota (simple si sensuri giratorii), cat si 
pentru noduri rutiere. Pentru fiecare intersectie la 
cota se genereaza triunghiuri de viza. Pentru 
sensurile de mers, diversele segmente componente 
sunt studiate si testate: accelerare/decelerare, 
lungime, lungimea de manevra si lungimea curbelor.

Proiectia axelor pe profil
Proiectia poliliniilor sau axelor pe profilul 
longitudinal permite obtinerea unei polilinii prin 
proiectarea pe profil a unei alte axe sau polilinii. In 
acest mod este posibil sa vizualizati pe profil 
aliniamentul vertical al altor axe sau al limitelor altor 
axe, pentru a seta corect planificare altimetrica a axei 
curente.

Profile din polilinii
ProSt Premium include o comanda permitand 
extragerea unui profil al terenului si proiectului 
dintr-o polilinie din plan, cotele proiectului sunt 
cotele nodurilor poliliniei, iar cotele terenului sunt 
calculate automat din modelul digital. Aceasta 
comanda este in special utila pentru generarea 
profilelor care corespund zonelor in care introduceti 
ziduri, etc; de fapt, conform poliliniei care reprezinta 
marginea drumului, este posibil sa generati profilul 
corespunzator care va fi utilizat in proiectare.

Crearea tipurilor de obiecte parametrice
Pentru a extinde librariile de obiecte cu propriile 
obiecte, ProSt include un mediu special unde puteti 
crea sau transforma obiecte de tip fix in obiecte 
parametrice, adica obiecte care isi modifica forma si 
marimea in functie de anumiti parametri definiti. In 
acest mediu puteti desena sau transforma un desen 
existent, si crea proprietati pentru diverse segmente 
ale obiectului; de exemplu pentru un zid este posibil 
sa creati o proprietate denumita "baza zidului" si sa o 
conectati la segmentul care reprezinta baza 
elementului tipic. Atribuind o valoare parametrului 
"Wall base", segmentul va prelua dimensiunea 
automat.
In plus, datorita mediului de programare este posibil 
sa definiti de exemplu proportia intre latimea si 
inaltimea zidurlui.
Obiectul poate fi salvat si poate deveni un obiect din 
librarie pentru a fi utilizat in sectiuni tipice sau direct 
in interiorul sectiunilor.

Asfaltare
In proiectarea drumurilor este deseori necesara nu 
doar largirea dar si modificarea drumurilor existente. 
Pentru acoperirea asfaltului existent, in mod normal 
cel putin un strat de material nou trebuie mentinut. 
Comenzile ProSt Renew pot seta o relatie o relatie 
intre aliniamentul orizontal al proiectului, limitele 
aliniamentului orizontal existent si modelul masurat 
al situatiei curente; din analiza acestor date se 
calculeaza o polilinie de profil, care va reprezenta 
cota ideala a proiectului pentru mentinerea stratului 
minim necesar. Problema poate fi considerata triviala 
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daca luam in considerare faptul ca modificarea aliniamentului orizontal poate modifica pozitia axei proiectului in comparatie cu axa existenta, si in acest mod 
determinarea cotei proiectului trebuie sa ia in considerare terenul existen pentru noua pozitie a axei precum si a pantelor transversale.

Tunele
Prezenta tunelelor, atat in masuratorile topografice cat si in proiectarea drumuriloe este o situatie speciala care nu poate fi rezolvata in cu uneltele obisnuite. Din 
masuratorile topografice ale tunelelor existente (cu puncte situate in partea de sus si parte de jos), este posibil sa obtinem modelul 3D al tunelului si sectiuni 
transversale. Un tip special de cotare este de asemenea disponibil, acesta identifica diferentele de grosime intre forma existenta (terenul) si modelele proiectului.
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