
Acest modul extinde modulul de baza permitand proiectarea completa, planimetrie, profile si sectiuni pentru cai ferate simple 
sau duble. Exista si elaborari specifice care permit testarea si modificarea setarilor cailor ferate existente conform 
masuratorilor efectuate.

Module asociate
ProSt Basic
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 dinamica" asigura actualizarea tuturor 
elementelor si datelor proiectului dupa orice 
modificare.

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.

Proiectare
Planificarea unei axe a unei cai ferate din punct de 
vedere orizontal si vertical este efectuata conform 
metodelor existente deja in modulul de baza.
Dupa definirea axei este posibil sa setati datele 
proiectului, cum ar fi viteza, care poate fi setata si in 
functie de statii. Calculul suprainaltarilor si largirilor 
este efectuat automat, conform razei curbei si vitezei 
setate; utilizatorul poate interveni oricand pentru 
toate valorile calculate: suprainaltari, largiri, statii.
Adnotarile geometrice ofera cotari tipice pentru 
planificarea cailor ferate. Este posibil sa creati si sa 
utilizati sectiuni tipice de cale ferata, complete cu 
toate elementele: stalpli, balast, cabluri, vagoane, 
garduri, etc.
Cu alte utilitati se pot genera automat poliliniile 
sinelor, cota care este determinata automat conform 
proiectului vertical si suprainaltarii calculate.

Verificare si ajustare
Pentru a verifica si corecta liniile de cale ferata 
existente, a fost creat un set de comenzi pentru:
- Introducerea datelor masurate ale caii ferate, din 
surse conventionale (statii totale si GPS) sau din 
sisteme automate de masurare a caii ferate.

- Extragerea profilelor axelor existente cu statii fata 
de axa proiectului
- Executarea comparatiilor orizontale si verticale 
intre datele masirate si axa proiectului cu teste 
directe pentru deviatiile orizontale si verticale
- Verificarea distantelor intre sine in lungul axei
- Exportul datelor in formate specifice pentru a fi 
utilizate de masini care corecteaza pozitia sinelor.

Rapoarte de verificare si corectare
- Exista mai multe tipuri de rapoarte:
- Trasarea curbelor: pentru puncte fixe sau puncte 
intermediare cu pas fix, se tiparesc toate datele 
proiectului.
- Proiect de verificare a deviatiei: calculeaza 
deviatiile noului aliniament fata de datele masurate 
ale aliniamentului existent.
- Punctel a distanta fixa: calculeaza pentru fiecare 
punct fix, statia pe axa si distanta de la punct la sine.

Proiectare cai ferate si constructii hidrotehnice
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