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NETPRO Yenilikleri

Kavşak Çözümleri

Proje Yönetim Menüsü- Kavşaklar

Netpro Proje Yönetim Menüsü içerisine alınan Kavşak Menüsü, bir 
otoyol projesinde bulunan tüm kavşak bölgeleri ile ilgili işlemleri, anayol 
ve taliyol çözümleriniz ve bağlantı güzergahlarınız ile birlikte tek bir 
menü üzerinden yönetebilme imkanı sağlanmıştır.

Bu menü sayesinde;
Tüm kavşaklarınızı ekleyebilir, anayol ve kesişim yolları ile ilişkilerini 
kurgulayabilirsiniz.

Kot Taşıma, Dever, Rakortman ve Enkesit İşlemleri

Kavşaklar altında oluşturduğunuz kavşak kolları için bağlantılı olduğu 
anayol ve taliyol eksenlerinden kot taşıyarak giriş - çıkış bölgelerindeki 
düşey ve dever hesaplamalarını otomatik gerçekleştirebilirsiniz.
Kavşak koluna ait rakortman, enkesit, tipkesit, plan ve profil işlemlerini 
yine bu editörde gerçekleştirebilirsiniz.

Her bir kavşak kolu güzergahı için editörler arasında dolaşmak yerine 
tüm işlemlerinizi bu ekranda gerçekleştirebilirsiniz.

Kot taşıma işlemi sonucunda Rakortman, Düşey ve Dever değerleri 
seçili güzergah için otomatik oluşacaktır.
İşlem sonunda çözümü tamamlanan kavşak kolunun 3D modelini yine 
bu menüden gerçekleştirebilirsiniz.



Kavşak Planı 

Projenizde tasarımını tamamladığınız kavşak bölgesinin şevli 
kotlu planını tek seferde grafik ekrana çizdirebilirsiniz. Bu işlem için 
her bir kavşak kol güzergahının plan parametrelerini belirlemeniz 
yeterli olacaktır.

Kavşak Planı işlemi ile birbiri ile kesişen şev çizgilerinin otomatik 
düzenlendiğini görebilirsiniz.

Kavşak Profili 

Projenizde tasarımını tamamladığınız kavşak bölgesine ait tüm 
güzergah profillerini tek seferde grafik ekrana çizdirebilirsiniz. Bu 
işlem için her bir kavşak kol güzergahının profil parametrelerini 
belirlemeniz yeterli olacaktır.

Kavşak Profili işlemi ile grafik ekrana çizdirdiğiniz tüm profillerin 
düşey tanımlarını, artık diğerlerini silmeden Düşey Tanım 
Editöründe düzenleyebilirsiniz.

Kavşak Modeli 

Projelerinizde kullandığınız kesitlere ait plankotelerinizi ve kot 
değişimlerini çok daha hızlı ve kontrollü şekilde tek bir işlem ile 
değiştirebilirsiniz. Örneğin sayısal arazi modelinizin yenilenmesi, 
özel bir kilometreye kesit eklenmesi, kesit verevinin değişmesi 
gibi birçok kesit bazlı değişikliklerde plankote noktalarını otomatik 
olarak güncelleyebilirsiniz.  

Yapılan kot okumaları sonrası tüm projenizi isterseniz otomatik 
olarak revize ederek güncelleyebilirsiniz. 



Dinamik Proje Yapısı

Dinamik Yatay Editörü

Projenizde Yatay Tanım editöründe yaptığınız değişikler (some 
noktalarının yeniden konumlandırılması, güzergahın uzatılması 
yada kısaltılması, yarıçap değişimleri rakortman ve dever 
tanımları vb.) tüm proje kesitlerinde (Kse, Ksp…) ve güzergahta 
otomatik olarak güncellenecektir.

Bu sayede projenin yatay güzergahında yaptığınız tüm 
değişikliklerin kesitlerinizde aynı anda değişimini görebileceksiniz. 
İşlem için yalnızca Dinamik Enkesit yapısını seçmek yeterlidir.

Dinamik Düşey Editörü ve Profil 

Projenizde Düşey Tanım editöründe yaptığınız değişikler( düşey 
some ekleme, kırmızı kot düzenleme vb.) tüm proje kesitlerinde 
(Kse, Ksp…) ve güzergahta otomatik olarak güncellenecektir.
Grafik ekranda üzerinde çalıştığınız profil çiziminin otomatik 
yenilenecektir.

Bu sayede projenin düşey kotlarında yapılan değişikliklerin hem 
profilde hem de tüm kesitlerinizde aynı anda değişimini 
görebileceksiniz.



Dinamik Enkesit

Projenize sonradan ekleyeceğiniz herhangi bir Km için anlık olarak 
enkesit oluşturarak tüm kesit dosyaları ve profilinizin aynı anda 
revize olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu işlem sayesinde projenin en başına dönüp Modelden Enkesit, 
Enkesitleri Üret, Profil Çizimini yenile gibi işlemleri yapmanıza 
gerek kalmayacaktır.

Açılı enkesitlerinizin sağ sol son nokta kotları güzergaha dik 
olarak proje kotunu alacaktır, bu sayede ataşman kazılarının 
verevli kesitler  ile belirlendiği noktalarda kot problemleri de 
ortadan kalkmıştır.

Sanat Yapıları Enkesit KM’leri

Projenize sonradan ekleyeceğiniz Sanat Yapıları kilometreleri için 
yeniden enkesit kilometre listesi üretip tüm proje işlemlerini 
tekrarlamak yerine, sanat yapıları editöründen eklediğiniz 
kilometrelerin hem düşey profilde hem de tüm enkesit 
kilometrelerinde yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Dinamik Düşey Editörü sayesinde sanat yapıları proje kotları 
dikkate alınarak ilgili kilometrelere projelendirilecektir.



İşlem Kolaylıkları

Tüm Editörlerde Kullanıcıya Pratiklik Kazandıran Yeni Özellikler

Enkesitleri Üret işleminde *.KSE seçimi

Sanat Yapıları üst parapetreleri içinde kalan şev çizgilerinin şevli kotlu planda temizlenmesi

Yatay Güzergah someleri ile Dever, Yatay Krokilerinin etkileşimli görünümü

Düşey Sapma, Rakortman ve Serbest Dever Editörlerinde Excel’den Oku

Kübaj Editörü Excel ‘den Oku

Some Bilgileri penceresinde L, T, Sapma Açısı gibi değerlerin gösterimi

Grafik Ekranda aynı ada birden çok profil ile çalışabilme

Performans geliştirmeleri ve daha birçok yeni özellik…



Netpro Yol Haritamız

Güncel Versiyonlarımızda Neler Olacak ?

Dinamik Kübaj İşlemleri

Dinamik Plan İşlemleri

Kübaj Editörü Alan Hesapları kullanıcı isterleri

Duvar İşlemleri kullanıcı isterleri

Çıktı İşlemleri kullanıcı isterleri 

Rapor çıktıları kullanıcı isterleri

Dil Destek Paketleri ve daha birçok geliştirme…
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