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GŁÓWNE TENDENCJE ROZWOJU PROGRAMÓW  

DO GEOMETRYCZNEGO PROJEKTOWANIA DRÓG 

 

W artykule omówiono główne tendencje rozwoju programów do geometrycznego projektowania dróg, m.in. zastosowanie 

programowania obiektowego, tworzenie modelu 3D uwzględniającego standardy BIM oraz szeroką automatyzację typowych 

prac (np. stosowanie Civil Cells)  
 

WSTĘP 

Śledząc rozwój oprogramowania do geometrycznego projekto-
wania dróg można wyróżnić następujące etapy rozwoju: 
– programy służące do przeprowadzania obliczeń (z zakresu 

geometrii analitycznej), pozwalające, w ostatniej fazie rozwoju 
tych programów, na wyświetlenie (wydrukowanie) rysunku 
przedstawiającego schemat rozwiązania (osie, niweletę itp.), 

– programy wspomagające rysowanie z elementami wspierają-
cymi projektowanie; oparte na tradycyjnym podejściu do projek-
towania (odrębne projektowanie w 3 rzutach), ułatwiły sporzą-
dzenie tradycyjnej, klasycznej dokumentacji projektowej (rysunki 
+ ew. raporty typu tabela robót ziemnych); stopniowo pozwala-
jące na coraz lepsze złożenie modelu 3D i na tej podstawie 
sprawdzenie np. przestrzennej widoczności czy też wykonanie 
wizualizacji, 

– programy tworzące przestrzenne konstrukcje logiczne (elemen-
ty powiązane wzajemnymi zależnościami); do poszczególnych 
obiektów można przypisać parametry (atrybuty) opisujące istot-
ne dla użytkownika cechy (np. specyfikacje techniczne lub czas 
wykonania wynikający z harmonogramu budowy); efektem jest 
n-wymiarowy model rozwiązania. 
Właśnie temu ostatniemu rodzajowi oprogramowania, ostatnio 

dynamicznie rozwijanemu, poświęcimy szczególną uwagę. Poniższy 
tekst został napisany na podstawie doświadczeń wynikających 
z pracy z programem InRoads firmy Bentley (podobny w założe-
niach jest też program AutoCAD Civil 3D firmy Autodesk). Wspo-
mniano też o możliwościach innego, pomocniczego oprogramowa-
nia współpracującego z InRoads. 

1. GŁÓWNE TENDENCJE W NOWOCZESNYM 
OPROGRAMOWANIU 

W najnowszych programach do geometrycznego projektowania 
dróg można wyróżnić następujące tendencje: 
– tworzenie numerycznego modelu terenu (NMT) z różnych źródeł 

(m.in. chmura punktów uzyskana ze skanowania laserowego, 
seria zdjęć zrobionych praktycznie dowolnym aparatem), 

– zastosowanie programowania obiektowego, 
– tworzenie modelu 3D i, będąca niejako konsekwencją, redukcja 

dokumentacji papierowej, 
– tworzenie projektów uwzględniających standardy BIM, 
– szeroka automatyzacja typowych prac, 
– kontrola zgodności rozwiązania ze standardami projektowymi, 
– realistyczna wizualizacja projektów. 

Tendencje te omówiono poniżej nieco bardziej szczegółowo. 

2. TWORZENIE NMT 

Pozyskanie numerycznego modelu terenu stanowi pierwszy 
krok w procesie projektowania drogi. NMT jest odwzorowany za 
pomocą siatki trójkątów, których wierzchołkami są punkty ustalone 
na podstawie pomiarów terenu. Współrzędne tych punktów uzysku-
je się za pomocą tradycyjnych technik geodezyjnych np. tachimetrii, 
fotogrametrii lub bardziej nowoczesnych – skanowania laserowego 
(chmura punktów). Ostatnio wkroczyła nowa technika, wywodząca 
się z tradycyjnej fotogrametrii, pozwalająca na zbudowanie NMT na 
podstawie serii zdjęć cyfrowych (Rys. 1).  

 

 
Rys. 1. Tworzenie NMT na podstawie serii zdjęć [6]  

 
Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu (ContextCapture [6]) 

dokonywana jest analiza poszczególnych zdjęć, wyszukiwane są 
punkty odniesienia (każdy punkt obiektu musi być sfotografowany 
z co najmniej 2 położeń aparatu) i na tej podstawie zdjęcia są od-
powiednio składane, a następnie tworzona jest przestrzenna trian-
gulacja powierzchni sfotografowanych obiektów. Zdjęcia mogą być 
wykonywane m.in. z dronów i, co istotne, z praktycznie dowolnego 
aparatu cyfrowego o stałej ogniskowej. 

3. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 

Programowanie obiektowe1 pozwala, by elementy projektu były 
powiązane ze sobą zależnościami (więzami)2. Przy odpowiednim 
zdefiniowaniu elementów projektu, np. określeniu, że krawędź 
jezdni jest obiektem zależnym od osi, i opisaniu odsunięcia w po-
ziomie (Rys. 2) oraz spadku, ewentualne przesunięcie osi jezdni 
wymusi (przez zachowanie więzów) odpowiednią korektę położenia 
krawędzi jezdni. Zależności mogą być zhierarchizowane, a więc od 

                                                 
1 obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór obiektów, komunikują-
cych się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań [5] 
2 użytkownikom starszych wersji programu InRoads mechanizm ten jest znany – był 
już stosowany, ale tylko przy definiowaniu przekrojów normalnych 
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krawędzi jezdni może być zależna krawędź pasa wyłączeń, a od 
niej z kolei – krawędź pobocza, itd.  

 

 
Rys. 2. Edycja więzów przez zmianę wartości parametrów – zmiana 
odsunięcia końca prostej od elementu nadrzędnego  
 

Więzy są narzucane automatycznie przy stosowaniu odpo-
wiednich funkcji – np. wpisanie łuku wyokrąglającego krawędzie 
jezdni na skrzyżowaniu, narzuca na łuk warunek styczności do tych 
linii. 

Więzy są edytowalne – można więc zmienić np. wartość odsu-
nięcia krawędzi jezdni od osi (Rys. 2 – otwarte pole edycji odległo-
ści), ale również wskazać inny element odniesienia (wskazać na 
zależność od innego obiektu) – Rys. 3. Po wprowadzaniu modyfika-
cji wszystkie elementy zależne są automatycznie odświeżane tak, 
aby spełniły narzucone na nie więzy. 

 

 
Rys. 3. Edycja więzów - zmiana elementu odniesienia (u góry –
 przed, u dołu – po) 
 

Można więc wyobrazić sobie projekt drogowy jako zespół wielu 
obiektów (przestrzenny szkielet) powiązanych ze sobą siłownikami 
(i nie tylko – np. warunek styczności), których wysunięcie można 
korygować. Stąd nie straszne stają się zmiany podstawowych ele-
mentów pod koniec realizacji projektu (np. przesunięcie osi drogi – 
Rys. 4) – skutkuje to tylko ponownym przeliczeniem położenia 
wszystkich obiektów zależnych (bezpośrednio lub pośrednio). Może 
to oczywiście trochę trwać – w zależności od złożoności projektu 
nawet do kilkunastu minut. 

 
Rys. 4. Efekt skorygowania położenia osi drogi głównej na węźle [1]  

4. AUTOMATYCZNE TWORZENIE MODELU 3D 
UWZGLĘDNIAJĄCEGO STANDARDY BIM 

Istotnym wyróżnikiem nowoczesnego oprogramowania jest au-
tomatyczne tworzenie modelu 3D. Tzn., mimo że projektant tworzy 
rozwiązanie w klasyczny, przyjazny sposób – odrębnie definiuje 
trasę, niweletę i przekroje normalne – program na bieżąco tworzy 
z nich model 3D, który można oglądać w odrębnym oknie (Rys. 5). 
Np. po zaprojektowaniu niwelety dla wskazanej trasy, program 
automatycznie utworzy z nich przestrzenną oś, a po przypisaniu do 
odpowiednich odcinków typowych przekrojów, wygenerowany zo-
stanie korpus drogi. Sposób wyświetlania obiektów w poszczegól-
nych oknach zależy od przypisanych im definicji (stylów), które 
mogą być odmienne dla każdego typu okna. 

 

 
Rys. 5. Automatycznie pojawiające się okno z modelem 3D [7]  

 
Praca na, wspólnym dla wszystkich branż, modelu 3D jest 

szczególnie przydatna w projektowaniu dróg, ponieważ pozwala 
wychwycić kolizje licznych obiektów – np. przenikanie drogi z pod-
porami obiektów, czy też z podziemną infrastrukturą techniczną, co 
jest szczególnie istotne w projektach ulic. 

Poprawnie wykonany model 3D jest w stanie przyspieszyć pra-
cę przez: 
– rezygnację z dużych ilości papierowych wydruków  generują-

cych dodatkowe koszty i czas pracy, 
– możliwości wykonania dowolnego rysunku, np. przekroju wzdłuż 

zadanej płaszczyzny, uwzględniającego wszystkie obiekty 
(z różnych branż, wprowadzone za pomocą różnych progra-
mów) lub tylko wyselekcjonowane według zdefiniowanego filtru, 

– przygotowanie danych do wizualizacji opracowania, 
– możliwość eksportu wykonanego projektu bezpośrednio do 

urządzeń sterujących maszynami wykonującymi roboty budow-
lane. 
W dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania 

(wszystkich obiektów budowlanych, nie tylko dróg) zauważa się 
tendencję tworzenia obiektów typu BIM (Building Information Mo-
del). Jest to, wg [2], cyfrowy opis fizycznych i funkcjonalnych wła-
ściwości budowli, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych 
o obiekcie, w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjne-
go i stanowiący niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w 
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trakcie cyklu funkcjonowania, od pierwszej koncepcji do rozbiórki 
obiektu. Innymi słowy utworzenie projektu typu BIM sprowadza się 
do zbudowania modelu n-wymiarowego, w którym, poza klasycz-
nymi parametrami przestrzennymi XYZ lokalizującymi położenie 
elementu, do każdego obiektu można przypisać również inne atry-
buty: np. materiał, czas wykonania obiektu czy termin jego przydat-
ności eksploatacyjnej. 

W projektowaniu dróg, jest to o tyle istotne, że wszystkie bran-
że (drogi, mosty, uzbrojenie terenu) „wkładają” efekty swojej pracy 
do wspólnego modelu 3D i, po przypisaniu do elementów (np. prze-
wodu gazowego) wymaganych odległości od innych obiektów, 
można wychwycić nie tylko fizyczne kolizje (przenikanie elemen-
tów), ale również zbyt małe odstępy między nimi. 

Dysponowanie modelem 3D zawierającym nie tylko rozwiąza-
nia drogowe, ale również inne obiekty budowlane (wiadukty, wiaty 
itp.) pozwala sprawdzić przestrzennie zachowanie skrajni, co jest 
istotne zwłaszcza przy skomplikowanych obiektach (ukośnie poło-
żone wiadukty, zadaszenia na węzłach przesiadkowych komunikacji 
publicznej) – Rys. 6. Najlepszym narzędziem z tej grupy wydaje się 
być program AutoTURN PRO firmy TRANSOFT [4]. 

 

 
Rys. 6. Przestrzenne sprawdzanie skrajni [4]  

 

Nowoczesne oprogramowanie drogowe wyraźnie dąży w kie-
runku tworzenia projektów typu BIM, ale nie daje jeszcze pełnych, 
funkcjonalnych możliwości w tym zakresie. 

5.  AUTOMATYZACJA TYPOWYCH PRAC 

Kolejną cechą nowoczesnych programów jest szeroka automa-
tyzacja typowych prac. Dzięki zastosowaniu programowania obiek-
towego możliwe jest m.in.: 
– automatyczne uwzględnianie wszystkich zmian w modelu 3D 

całego projektu (np. po wprowadzeniu korekty w niwelecie drogi 
głównej nie trzeba pamiętać o modyfikacji niwelety dowiązanej 
do niej drogi poprzecznej)3, 

– możliwość stosowania „inteligentnych” szablonów typowych 
rozwiązań (zwanych w programie InRoads komórkami Civil). 
„Inteligentne” szablony typowych rozwiązań (np. zatok autobu-

sowych, skrzyżowań) zawierają zasady budowy złożonego elemen-
tu, tzn. mimo, że zostały skonstruowane dla konkretnych układów 
linii nadrzędnych (np. osi lub krawędzi jezdni głównych), to przy 
wstawianiu, ich kształt dostosowuje się do rzeczywistego położenia 
tych linii. Na przykład, komórka opisująca zjazd z drogi zdefiniowany 
pod konkretnym katem względem jezdni głównej biegnącej po 
prostej, po wpisaniu do jezdni biegnącej po łuku i przy innym kącie, 
dostosuje się do aktualnych warunków brzegowych (Rys. 7). Są to 
wiec komórki parametryczne o narzuconych więzach względem 
elementów nadrzędnych (odniesienia) i, niezależnie od kształtu tych 
elementów, dostosowują do nich (zgodnie z tymi więzami) swój 
ostateczny kształt. 

                                                 
3 istotną konsekwencją tego jest również uniknięcie błędów wynikających z zapo-
mnienia ręcznego skorygowania wszystkich elementów zależnych – koniecznego 
etapu przy stosowaniu wcześniejszych wersji oprogramowania 

 

 
Rys. 7. Przykład zastosowania komórek Civil; u góry – definicja 
komórki (elementy odniesienia – proste); u dołu – wstawiona ko-
mórka (elementy odniesienia – łuki) 

 
Zastosowanie komórek Civil to szybkie wstawianie4 do projektu 

powtarzających się elementów: 
– prostych (składowych), takich jak: zatoki autobusowe, obiekty 

uspokojenia ruchu, wyspy kanalizujące, wloty na skrzyżowanie, 
trójkąty widoczności, zjazdy, place do zawracania, 

– złożonych, takich jak skrzyżowania różnych typów, włączenia 
(wyłączenia) na węzłach, czy nawet całych węzłów – Rys. 8 (to 
jest praktycznie przydatne tylko przy wstawianiu schematów 
węzłów w projektach wstępnych).  
Komórki Civil mogą: 

– definiować obiekty 2D lub 3D, 
– zawierać w sobie zapis geometrii, przypisanie przekroju nor-

malnego, korpusu dogi oraz NMT, 
– mieć narzucone zasady przycinania korpusu, 
– być dowiązane do dowolnej liczby elementów odniesienia. 

Wstawione komórki można edytować: 
– modyfikując wartości zdefiniowanych w nich więzów, np. warto-

ści zastosowanych promieni łuków lub odsunięcia od linii nad-
rzędnych, 

– rozbijając je – umożliwia to radykalne zmiany, np. usunięcie 
części komórki. 
 

 

 
Rys. 8. Wstawiane tej samej komórki węzła dla różnych układów 
elementów odniesienia (osi dróg głównych) 

                                                 
4 trzeba jednak pamiętać, że zdefiniowanie uniwersalnej komórki jest trudne i praco-
chłonne 
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6. KONTROLA ZGODNOŚCI ROZWIĄZANIA  
ZE STANDARDAMI PROJEKTOWYMI 

Nowoczesne programy umożliwiają projektantowi łatwą kontro-
lę spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi – program 
automatycznie (przez komunikaty) informuje o fakcie niezgodności 
parametrów zastosowanego rozwiązania z przepisami i wskazuje 
miejsce wystąpienia tego problemu (Rys. 9). 

 

 
Rys. 9. Opis wykrytych przez program przekroczeń standardów 
projektowych [1] (góra – symboliczne wskazanie na rysunku; dół – 
szczegółowy opis) 

 
Standardy te mogę być definiowane przez użytkownika. Jak 

wynika z analizy przeprowadzonej w pracy [1], InRoads umożliwia 
kontrolę wszystkich podstawowych parametrów geometrycznych 
trasy i niwelety (minimalne promienie, poszerzenia jezdni na łukach 
itp.) – nie sprawdza tylko kilkunastu parametrów specyficznych dla 
polskich przepisów. 

7. WIZUALIZACJA PROJEKTÓW 

Często etapem wieńczącym projekt obiektu komunikacyjnego, 
jest jego wizualizacja. Obecnie jest to z reguły film animowany 
pokazujący przejazd drogą. Bardzo dobrym programem do wizuali-
zacji wydaje się być LumenRT firmy Bentley [3]. Pozwala on bezpo-
średnio wykorzystać model 3D uzyskany w InRoads, nałożyć na 
niego nie tylko materiały, ale też animacje ruchu pojazdów. Jest 
bardzo prosty w obsłudze – ma bogate biblioteki obiektów, łatwe 
jest wprowadzanie elementów powtarzalnych z małymi modyfika-
cjami (np. drzew) czy modyfikacja parametrów oświetlenia (pora 
dnia, pogoda itp. przez przesuwanie odpowiednich suwaków) – Rys. 
10. Animacje są tworzone bardzo szybko, a wprowadzane poprawki 
widać w czasie rzeczywistym. O jego jakości świadczy fakt, że był 
wykorzystywany do tworzenia znanych filmów animowanych. 

 

 
Rys. 10. Efekt zastosowania programu LumenRT do wizualizacji 
przejazdu ulicą w nocy [3] 

PODSUMOWANIE 

Można zauważyć, że wprowadzone ostatnio rozwiązania 
(zwłaszcza programowanie obiektowe) znacznie rozszerzyło możli-
wości oprogramowania do geometrycznego projektowania dróg, ale 
jednocześnie zmusiło użytkowników do zmiany filozofii projektowa-
nia – zamiast rysowania konkretnego rozwiązania trzeba zdefinio-
wać logiczny szkielet konstrukcji powiązany wieloma hierarchiczny-
mi zależnościami. Skutkuje to następującymi zaletami: 
– łatwość modyfikacji rozwiązania na dowolnym (nawet końco-

wym) etapie projektowania, 
– wzrost efektywności projektowania (typową metodą stosowaną 

w drogach jest metoda kolejnych przybliżeń), 
– automatyczna aktualizacja całego projektu po wprowadzeniu 

dowolnej zmiany (np. utworzonych wcześniej przekrojów) – uni-
ka się w ten sposób błędów wynikających z nieuwagi użytkow-
nika, 

– możliwość stosowania złożonych szablonów rozwiązań automa-
tycznie dostosowujących się do wskazanych elementów odnie-
sienia (warunków brzegowych). 
Stwarza to jednak również pewne problemy: 

– projektowanie staje się jednak bardziej skomplikowane, 
– konieczne jest zastosowanie bardzo dobrego sprzętu kompute-

rowego (duże i szybkie pamięci, dyski SSD), 
– programy tego typu są mniej stabilne od swych poprzedników 

(można to chyba jednak uznać za chorobę wieku dziecięcego). 
Ogólny bilans zysków i strat jest jednak korzystny. I to tym bar-

dziej, im bardziej złożony jest projekt i im bardziej szczegółowa jest 
faza projektowania. 
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New trends in road design software development 

The paper presents the main trends in the development of 

road design software, inter alia, using object-oriented pro-

gramming, creating 3D models according to BIM standards 

and automation of typical works (for example using Civil 

Cells). 
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