
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 al volumelor. Proiectarea include verificari standard si verificarea vizibilitatii.

Module asociate

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.

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.

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.

Calculul volumelor si contabilizarea sectiunilor
Managementul si contabilizarea sectiunilor include o 
gama larga de situatii pentru care un program nu se 
poate adapta automat. 
ProSt Standard ofera cea mai avansata si completa 
solutie existenta pe piata, care permite personalizarea 
de catre utilizator, si nu impune o limita pentru 
contabilizarea sectiunilor de orice tip sau 
dimensiune.
ProSt Standard permite definirea de catre utilizator a 
listei de lucrari care pot fi intalnite in sectiune (teren, 
sapaturi, umpluturi, ziduri, etc.), a listei de cantitati 
necesare (sapatura si umplutura, sol, etc), a unitatilor 
de masura (lungime, arie, volum, etc), si a listei de 
indicatori privitori la calcul prin care utilizatorul 
informeaza programul despre cum sa utilizeze 
lucrarile pentru a obtine cantitatile care vor fi 
masurate.
Dupa definirea regulilor, ProSt Standard efectueaza 
elaborarea, calculeaza arii, suprafete, volume, 
lungimi, cantitati, permitandu-va sa alegeti asezarea 
sectiunilor, tabelele, cotarea, hasurarea automata, 
raportul lucrarilor de pamant si asezarea paginilor 
complete. Toate datele sunt introduse, procedurile de 
calcul utilizate si rezultatele obtinute sunt 
documentate precis atat in desenele sectiunilor cat si 
in rapoartele furnizate.

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. Pe langa obtinerea 
cantitatilor calculate pentru fiecare axa, este posibil 
sa obtineti un sumar al sumelor finale, luand in 
considerare toate axele implicate in proiect.

Diagrama Bruckner
Din calculul volumelor ProSt Standard poate 
produce o diagrama Bruckner, care este o diagrama 
de masa in privinta volumelor de sapatura si 
umplutura. Diagrama Bruckner este complet 
personalizabila si poate fi printata sau introdusa intr-
un tabel.
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Diagrama de vizibilitate
ProSt Standard include o verificare de vizibilitate si generarea diagramei 
corespunzatoare; diagrama de vizibilitate raporteaza pe axa X statiile si pe axa Y 
distanta de oprire calculata conform vitezelor obtinute din diagrama de viteze 
corespunzatoare. Aceasta diagrama raporteaza apoi distantele de vizibilitate 
verificate; in acest mod zonele unde distanta de stop despaseste distanta de 
vizibilitate, pot fi detectate usor. Testul poate fi efectuat setand toate variabilele 
care trebuie luate in considerare. De exemplu este posibil sa setati in aceeasi 
diagrama distantele de stop pentru diverse viteze maxime (pentru a verifica daca 
este necesara reducerea limitei de viteza pe unele segmente) sau distanta de 
vizibilitate pentru diverse benzi.
Pentru fiecare distanta de vizibilitate care trebuie calculata se pot seta multi alti 
parametri, cum ar fi distanta si inaltimea punctului de observare, inaltimea 
obstacolului si distanta, culoarea, tipul liniei, etc.

ProSt Standard nu genereaza numai diagrama dar poate determina automat 
largirea in curba pentru obtinerea vizibilitatii; o asemenea largire poate fi setata 
direct pe o sectiune tipica pentru a crea automat un proiect care indeplineste 
cerintele de vizibilitate.

Distanta de viziblitate si largirea necesara sunt calculate utilizand un model 3D 
al drumului. Modelul 3D este generat automat conform aliniamentului orizontal, 
aliniamentului vertical (optional) precum si luand in considerare geometria si 
dimensiunile sectiunii tipice.
Este posibil sa creati o sectiune tipica simplificata si sa specificati parametri cum 
ar fi latimea liniei, inaltimea si marimea obstacolelor (parapeti, ziduri, etc) 
conform statiei aliniamentului. Generarea unui model 3D al drumului este 
singurul mod in care va puteti asigura ca pentru testul de vizibilitate toti 
parametrii proiectului au fost considerati simultan. 
Determinarea distantei de vizibilitate poate fi limitata la aliniament sau poate 
include elemente altimetrice; daca se efectueaza doar un test planimetric, 
modelul va fi generat numai in plan orizontal, daca se efectueaza un test 
altimetric, cotele proiectului vor fi luate in considerare.
Diagrama finala poate fi customizata cu toate tipurile de cotare si poate fi tiparita 
direct sau exportata in formatul DXF/DWG.
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