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АКТИВАЦИЯ

A. АКТИВАЦИЯ
A.1.

Увод

Програмният пакет InstalSystem (ОВК и ВиК) е защитен със софтуерен ключ/код. За да го
активирате, е необходимо да въведете комбинация от два кода – компютърен код и отключващ
код.
Компютърният код се генерира от Вашия компютър при първото стартиране на програмата.
След това той се изпраща към сървъра на „InstalSoft”, който ще го провери и ще генерира
съответния отключващ код. Компютърният код и отключващия код обикновено не са видими за
потребителя, освен ако активирането не се извършви ръчно, както е описано по-долу.
Тази двойка кодове е валидна само за определен период от време. Когато това време
изтече, потребителят трябва да повтори процедурата за активиране.
Програмите InstalSystem-ОВК 4.5 и NetSystem-ВиК трябва да бъдат активирани
поотделно, а другите програми работят без активация.
За работа с пробната версия на пакета не е необходима връзка със сървъра.

A.2.

Първо стартиране

При първото стартиране на програмата, тя ще Ви поиска въвеждането на данни за
потребителя и номера на лицензията. По подразбиране името на потребителя и организацията
се вземат от настройките на операционната система Windows. За да продължите,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да въведете номера на лицензията.
!

Ако имате пробна версия на програмата.
Номерът на Вашата лицензия ще намерите върху компакт диска (DVD) или в/у обложката
на неговата кутия.
Ако пробната версия, която притежавате е на електронен носител (e-mail или FTP), номерът на
лицензията също би трябвало да е там, в противен случай - свържете с Вашия доставчик. След
като въведете номера на лицензията и натиснете бутона “Продължи”, Вашата пробна версия е
готова за работа. Можете да пропуснете всички останали етапи в тази глава и да преминете
към първия урок.

!

Ако имате стандартната версия на програмата
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Номерът на Вашата лицензия е посочен в/у разпечатката на „Лицензионно споразумение”.
Въведете го и продължете в следващите стъпки. Моля прочетете внимателно и часта,
отнасяща се до деинсталирането на програмата.

На потребителя се предоставя един лицензионен номер. Налична е възможността
програмата да се използва на един или повече компютри, при условие че докато се работи на
единия компютър на другия е ДЕАКТИВИРАНА. Когато стартирате програмата на втория
компютър, ще бъдете помолени за нейната активация.
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A.3.

Режим на активация

След кликване в/у бутона ‘Продължи, програмата ще Ви запита за режима на активация:

За компютри свързани към Интернет e препоръчителен режима на автоматично активация
(‘Автоматично’).
За компютри с постоянна Интернет връзка (напр. DSL, наета линия, частна кабелна линия
и др.), се препоръчва да се постави отметка в полето 'Винаги извършвай активацията
автоматично’ – в този случай програмата повече няма да ви напомня за повторна активация
след изтичане срока на предходната активация.
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A.4.

Автоматична активация и настройки на прокси-сървъра

Ако изберете режим на автоматична активация, програмата ще генерира собствен
компютърнен код, които ще бъде изпратен през Интернет до сървъра на „InstalSoft” и
автоматично ще се получи отключващия код за активиране на програмата.
Ако компютърът на потребителя е свързан към Интернет през прокси-сървър, тогава
настройките на прокси-сървъра трябва да се направят ПРЕДИ да кликнете в/у бутона
‘Продължи’. След кликване в/у бутона ‘Прокси’ на екрана ще се появи прозорец за настройка на
прокси сървъра (‘Настройки на прокси-сървър’).

По подразбиране всички прокси-сървъри са изключени. Ако компютърът се намира зад
HTTP прокси-сървър, изберете ‘Стандартен прокси-сървър’, след което въведете адреса на
сървъра (или като четири-цифрени числа разделени с точка, или неговия адрес на домейна).
Също така, проверите порта на прокси-сървър ако е различен от стандартния.
Можете да намерите подходящите настройки на прокси-сървъра във Вашия Интернет
браузер от - Опции - Интернет връзки – настройки на локалната мрежа (options – internet
connections – LAN settings).

4
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Ако Вашият прокси-сървър изисква авторизация, трябва да маркирате съответните полета
и да въведете потребителско име (което може да е различно от потребителското име в
настройките на Windows) и парола.

Подобни настройки се изискват и за прокси-сървъри от типа SOCKS.
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A.5.

Ръчна активация

Ако използвания компютър няма достъп до Интернет, можете да изберете ръчен ("Ръчно’)
режим на активация.
Програмата

преминава

в

режим

на

ръчна

активация

посредством

прозореца:

В горното поле, можете да видите създадения вече компютърен код, а в долното – празни
редове разделени с тирета, за въвеждане на необходимия отключващ код.
Отключващият код можете да получите по два начина – като използвате друг компютър,
свързан към Интернет, или като изпратите създадения компютърен код по факс до InstalSystem,
след което ще ви бъде изпратен отключващия програмата код.
!!! Ако желаете да затворите прозореца за активация, за да въведете отключващия код покъсно, моля натиснете бутон ОТЛОЖИ – по този начин уникалният код на компютъра ще
бъде съхранен за по-късно въвеждане на съответния му отключващ код.

A.5.1.
Ръчна активация през друг компютър (наличие на интернет
връзка)
Ако имате достъп до Интернет от друг компютър (с какъвто и да е Интернет браузър), то
активацията протича по следния начин:
1. Запишете компютърния код в/у твърдия Ви диск/дискета – натиснете бутона ‘Съхрани’
(програмата ще поиска да въведете номера на факса).
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2. Отворете файла от твърдия диск/дискета на компютъра с Интернет връзка – по
подразбиране файлът ще се отвори от текстовия редактор Notepad:

3. Стартирайте Вашия Интернет браузъра и отворете страницата със следния адрес:
http://www.instalsoft.com.pl/auth/en_activate.php
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4. Маркирайте компютърния код в Notepad и го копирайте в Интернет браузъра чрез
използване на клавишните комбинации Ctrl+C / Ctrl+V:

5. Натиснете OK. Сървърът ще изпълни заявката Ви и ще генерира отключващ код:

6. Копирайте този отключващ код с използване на Ctrl+C / Ctrl+V в текстовия редактор
Notepad и съхранете файла на твърд диск/дискета.
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7. На компютъра, в/у който е инсталирана програмния пакет InstalSystem, отворете файла
от твърдия диск/дискета и копирайте отключващия код в прозореца за активация:

8. Натиснете бутона ‘Активирай’ – програмата ще заработи.

A.5.2.

Ръчна активация по факс

1. Натиснете бутона ‘Печат’ в прозореца за ръчно активиране – програмата ще поиска да
въведете номера на Вашия факс и ще разпечата формуляра за активация. Въведеният
номер на факса ще бъде използван при изпращане на отговора до вас.
2. Натиснете бутон ‘Отложи’ – прозореца за ръчно активиране и програмата ще се затворят.
3. Изпратете по факса формуляра за активация на посочения в него номер.
4. Изчакайте за отговор.
5. След получаване на отговор с отключващия код, пуснете отново програмата. Ще се
отвори прозореца за активация от страницата за ръчно активиране.
6. Въведете отключващия код и натиснете бутон ‘Активирай’. Програмата ще се активира.
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B. ДЕИНСТАЛИРАНЕ / ДЕАКТИВАЦИЯ
B.1.

Предговор

Когато желаете да деинсталирате програмния пакет на InstalSystem, трябва първо да го
деактивирате от сървъра на „InstalSoft”, за да можете да го активирате отново. Процесът на
деинсталиране може да бъде задействан от инсталационния диск на InstalSystem или директно
от Вашия твърд диск. В първия случай изберете командата “Инсталирай / Деинсталитай” от
менюто на компакт диска и следвайте поредните стъпки за деинсталация. Във втория случай
изберете “Control panel” / “Add/Remove programs” от менюто на бутона “Start” и следвайте
поредните стъпки за деинсталация.
Ако активацията е била извършена автоматично, по време на деинсталацията не се
показва прозореца за деактивиране, тъй като деактивирането се извършва автоматично. Ако по
време на процеса на деинсталация връзката с Интернет бъде прекъсната, ще се появи
прозорец за деактивиране и в него ще трябва да изберете опцията за ръчно (“Ръчно”)
деактивиране.
Ако програмата е била активирана ръчно, тогава по време на процеса на деинсталация се
появява прозорец с опции за деактивиране:

Изберете подходящия режим на деинсталиране (автоматичнен или ръчен), показан в
прозореца отгоре.

B.2.

Автоматична деактивация

Ако изберете автоматично деактивиране, програмата генерира код за деактивиране,
изпраща го през Интернет до сървъра на „InstalSoft” и изчаква потвърждение. След като го
получи, тя ще деактивира приложението и ще продължи с процеса на деинсталация

B.3.

Ръчна деактивация

Ако изберете ръчно деактивиране, програмата първо ще деактивира софтуера и след това
ще генерира деактивиращ код. Този код трябва да бъде копиран в Интернет браузъра -
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кликнете върху менюто “Help”, за да видите адреса (вижте също така и раздела Ръчно
активиране с използване на друг компютър) или да бъде изпратен по факса (по аналогичен
начин на: Ръчна активация по факс).
В този случай на деактивиране Вие няма да получите никакъв отключващ код. След
изпълнение на описаните операции програмата ще се деактивира и номера на лицензията ще
може да се използва отново.
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Пакетен Мениджър / Администратор на пакета

1. ПАКЕТЕН МЕНИДЖЪР / АДМИНИСТРАТОР НА ПАКЕТА
1.1. Интеграция на приложенията в пакета
Пакетния мениджър или Администратора на пакета изпълнява ролята на помощник при
работа с програмата. От Пакетния мениджър/Администратора на пакета Вие можете да
стартирате всички приложения, свързани с пакета, а също така и да управлявате файловете от
проекта.
За да започнете работа с Администратора изберете от менюто ” Старт/програми” на
операционната система наименованието на инсталирания вече пакет и кликнете върху
позицията
.
За да стартирате което и да е приложение от пакета трябва просто да кликнете върху
бутона
и да изберете от падащото меню исканата програма.
Можете също така да маркирате избрания файл в десния прозорец на Администратора и
да натиснете

, след което ще се отвори съответното приложение.

В дясната част на главния прозорец на Администратора се изобразяват файловете с
данни, които са подредени според принадлежността им към проектите изобразени в лявата
част. В един проект, който представлява папка на системата могат да се намират файлове на
различни програми от пакета, както и други файлове с данни и резултати (.dwg, .xls, etc.).
Функцията управление (администриране) на проекти, “Проект” тук означава група файлове
създадени с програмния пакет) е полезна при създаването на нови проекти, преместването или
копирането на файлове между проектите, а също при архивирането на данни.
За създаване на нов проект, копирайте или преименувайте съществуващ проект просто
като го изберете в полето ”Проекти” и след това натиснете съответния бутон. Натиснете OK, за
да потвърдите операцията.
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За да изпълните някаква операция върху файл с данни, изберете файла в прозореца
“Файлове с данни” и след това с помощта на бутоните от дясната страна изберете исканата
операция. За потвърждаване на направените промени, натиснете OK.

1.2. Актуализиране на каталози и програми
Използвайки 'Пакетния мениджър’ Вие можете да преглеждате инсталираните каталози и
да ги актуализирате през интернет или от съответния CD/R диск. Можете да обновявате също и
приложните програми, както и самия Пакетен мениджър.
1. За да проверите дали Вашия програмен пакет е актуален или за да го актуализирате,
натиснете бутона

.

2. Изберете „Източник на актуализация”: – от интернет или от диск (”Интернет” или ”Диск”).
Ако изберете ”Интернет”, Администраторът автоматично ще се свърже със сървъра на
InstalSoft и ще провери ресурсите след което ще покаже резултатите на екрана. Ако
изберете като източник на актуализация ”Диск”, кликнете след това допълнително на ”
Изтегли информация за обновлението ”.

3. Програмата ще изтегли и покаже на екрана информация за състоянието на каталозите и
файловете на програмата след последното обновление.
4. В двата прозореца ще бъдат изобразени файловете с графични символи показващи
степента на тяхното обновление. Означенията на иконите можете да проверите в
списъка-легенда.
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5. Прегледайте под прозореца за актуализации и с помощта на бутоните със стрелки между
прозорците изберете онези каталози, които подлежат на обновяване или допълване. Ако
.
е необходимо актуализиране на всички каталози, натиснете бутона
6. В отделен под прозорец са дадени всички файлове на приложения, т.е. файловете на
програмите. По подразбиране всички те са избрани за актуализация.
В долната лява част на прозореца се показва общия размер на файловете за изтегляне.
7. След преглеждането на всички под прозорци извършете актуализацията като натиснете
бутона ”Обнови”. След успешна актуализация на екрана се появява съответно
съобщение. Ако актуализацията е неуспешна, програмата ще ви предложи повторна
актуализация или отмяна. В последния случай ще ви бъде предложено и да уведомите
InstalSoft за неуспешния опит за актуализация.
Вероятните причини за неуспешно извършване на актуализация включват:
 Ниско качество на връзката към Интернет,
 Едновременната работа на други програми, използващи интернет връзка,
 Неправилна конфигурация на защитната система

1.3. Активиране и деактивиране на програмите
Вие можете да активирате/деактивирате програмите без да ги деинсталирате, като
използвате бутона ” Активиране” в прозореца ” Пакетен мениджър ”.
Ако програмата е стартирана за първи път и все още не е активирана, опцията
”Активиране” е достъпна. Тук можете да изберете и използвате автоматично или ръчно
активиране по начина, описан в раздел A.2
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Ако програмата е била активирана, достъпни са следните опции:
- Да се покаже информация за срока на действие на активацията;
- Да се обнови активацията и
- Да се изпълни деактивация.

Срокът на действие на активацията определя периода от време, през който програмата е
активна. Когато приближи датата на неговото изтичане, програмата информира за
необходимостта активацията да се обнови.
Да се обнови активацията означава да се извърши активация преди изтичането на нейния
срок на действие. Това може да е полезно например ако се планира по-дълга работа с
програмата извън офиса на портативен компютър.
Командата ”Деактивиране”позволява програмата да се деактивира, без да се деинсталира.
Това може да е полезно, когато програмата се използва на повече от две места на различни
компютри. Достъпни са две опции: автоматично и ръчно деактивиране, които са обсъдени в
раздел B.
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2. NETSYSTEM-ВИК – УРОК 1:
ПРОЕКТИРАНЕ НА ГРАВИТАЦИОННА КАНАЛИЗАЦИОННА
СИСТЕМА
Целта на този урок е да покаже как можете да проектирате гравитационна фекално-битова
канализационна система върху картографски източник (основна карта) посредством
приложението NetSystem-ВиК. Картата, използвана в урока, обхваща част от жилищен
комплекс с еднофамилни къщи, в който има и няколко търговски сгради. Проектираната
система формира част от съществуваща гравитационна канализационна мрежа. Тази система
също ще се вземе под внимание при проектните изчисления.

2.1. Стартиране на програмата и описание на схемата на екрана
1. Стартирайте графичния редактор на приложението NetSystem-ВиК от Пакетния
мениджър. В прозореца за добре дошли, изберете ”Нов проект”. Появява се прозорец с
общите данни за новия проект (Моля, вижте точка 2.3).
2. Главният прозорец на програмата:

Главно меню

Лента с инструменти
Таблица с данни

Раздели на работния лист

Лента на състояние

Навигатор

Проектни раздели
за редактиране

Опреративни
режими

- Заглавна лента – заглавната лента на главния прозорец се намира в лявата страна и
съдържа името на проекта. Отдясно са стандартните бутони на Windows.
- Главно меню – е разположено директно под заглавната лента. Кликвайки с бутона на
мишката в/у него ще се отвори подащо меню със списък с команди.
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- Лента с интрументи – е подредена в раздели за различните обекти. За да активирате
раздел, кликнете с левия бутон на мишката в/у него. Ще се появи набор от подредени
икони. Всяко кликване с левия бутон на мишката в/у тях ще активира съответната
функция, която е зададена към иконата или режима на вмъкване на избрани
елементи.
Когато разположите курсора на мишката над бутон (икона), ще се появи краткото им
описание. Състоянието на лентата с интрументи, както броя и вида на разделите в
лентите с инструменти зависят от вида на текущия лист и от текущия проектен раздел
за редактиране.
- Лента на състояние – изобразена е в дъното на програмния прозорец и показва
информация за текущото състояние на проекта (изчислен, неизчислен), координатите
на курсора на мишката в работното пространство, информация за текущата операция,
проектните раздели за редакция и полетата с оперативни режими.
- Проектни раздели за редакция – разположени са долу в десния ъгъл на работния
прозорец, точно под таблицата с данни. Тези раздели разделят логическите части на
проекта: инсталация, конструкция, подложка/основа, разпечатка. Всеки раздел има
зададени опции, които могат да бъдат видяни чрез кликване с десния бутона на
мишката:

“Невидим, когато е неактивен”

“Сив, когато е неактивен”

“Видим, когато е неактивен”
Чрез осветяване на избраната опция, елементите на дадена редакция могат да бъдат
изобразени или не, след преместване в друг табулатор. Избраната опция е
визуализирана посредством външния изглед на раздела.

- Оперативни режими – полетата с оперативни режими са разположени под проектните
раздели за редакция. За да разрешите избран режим (ОРТО, ЗАКЛ, МРЕЖА, АВТО,
ПОВТ), кликнете с левия бутон на мишката в/у подходящото поле с режим. Сивият
фон показва, че режима е неактивен.
- Работно пространство – работното пространство е ограничено отгоре и отляво с
хоризонтални и вертикални линеали. Тези линеали помагат да се контролира
позицията на разположените елементи. Бутонът в горния ляв ъгъл м/у линеалите
позволява промяна в мащаба на изгледа и текущия мащаб. На границите на работното
пространство, срещу линеалите има хоризонтални и вертикални плъзгачи. Плъзгачите
се използват за преместване на чертожна област или площ, изобразена на екрана.
Елементът в долния десен край м/у плъзгачите е навигаторът, който улеснява
местенето на работното пространство. Разделите с работни листове са разположени
отляво на хоризонталния плъзгач.
- Раздели с име на работните листове – преходът между работните листи се
осъществява чрез кликване с левия бутон на мишката върху избрания таб.
- Главни раздели на лентата с инструменти – те зависят от типа на текущия работен
лист (изглед в план или схематичен изглед) и от текущо избрания слой на проекта.
- Таблица с данни (F12) – показва свойствата на един или няколко избрани обекта от
един тип. Ако обектите от различен тип са избрани, само общите им свойства ще се
покажат. Ако избраните обекти нямат общи свойства, ще се появи подходящо
съобщение в таблицата с данни. Направени промени в свойствата на някой обекти
също променя външният им вид в чертежа.
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- Прозорец с грешки (F8) – показва съобщения за грешки, предупреждения и съвети за
проекта след проверка на съединенията (Shift+F2), извършване на диагностика или
изчисления. При кликване върху съобщение в списъка, на чертежа се откроява обекта,
за който се отнася съобщението. Кликване с десен бутон на мишката върху
прозорчето със списъка на грешките ще отвори спомагателно (контекстно) меню с
опции.

2.2. Общи правила на редакция
1. За да редактирате карта, изберете работен лист тип ”Карта”. За да редактирате профил,
изберете работен лист тип ”Профил” (или създайте нов работен лист и му присъединете
съответния тип). Буквата пред наименованието на работния лист в раздела на работния
лист показва типа на листа: M означава карта, P означава профил. Помнете, че
наличието на елементи зависи от типа на текущия работен лист.
2. За да вмъкнете или изтриете карта, преминете към раздел на редактиране ”Основа”. За
да редактирате канализационна/водопроводна система, преминете към диапазон на
редактиране ”Мрежи”.
3. За да измените в работното пространство положението на картата и начертаната върху
плана мрежа, кликнете върху проектните раздели за редактиране ”Основа” и ”Мрежи”, при
едновременно натиснат клавиш Shift и маркирайте областта на плана. По такъв начин се
маркират всички елементи от системата и могат да бъдат преместени заедно на друго
място.
4. Всеки токущо поставен на чертежа елемент има активна таблица с данни, в която можете
да прочетете или да промените неговите данни. В лентата на състоянието се изобразява
режим на редактиране (“маркиране”) и наименованието на елемента.
5. За да изберете даден елемент, просто кликнете върху него. За да изберете множество
елементи, кликнете върху тях с едновременно натиснат клавиш Shift. Функциите за
групово избиране и маркиране на елементи от даден тип в цялото работно пространство
или в избрана област се намират в главното меню за редактиране (Редактирай) и на
лентата с инструменти в раздел функции (Функции).
6. Съдържанието на контекстното меню (което се извиква чрез кликване с десен бутон)
зависи от типа на избрания елемент (менюто е достъпно дори и когато нито един елемент
не е избран).
7. За да преместите елемент, кликнете върху него с левия бутон и го задръжте натиснат,
преместете курсора до желаното ново място (елементът се придвижва след курсора). За
точно преместване на елементите можете да използвате клавишната комбинация Alt +
стрелки.
8. За да копирате и поставите елемент, трябва да го изберете, след което натиснете Ctrl+C
за да го копирате и след това Ctrl+V, за да го поставите. Това също може да се стане и с
използване на съответните команди от главното меню или от лентата с инструменти.
9. За да изтриете един или няколко елементи, изберете ги и натиснете клавиша Delete.
10.Елементите на системата обикновено имат една или повече съединителни точки –
маркирани с плътни квадратчета в цвят, съответстващ на участъка от системата, напр.
синьо за водопроводна система и кафяво за канализационна. Цветът на участъците от
системата зависи от типа на системата (газоснабдителна, отоплителна).
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11.При включен режим АВТО, програмата автоматично предлага да присъедини елементите
с помощта на изобразяване на кръстчета. За да потвърдите, че приемате предложените
точки на свързване, трябва да кликнете върху тях с ляв бутон. Ако предложените точки на
присъединяване не са подходящи, натиснете и задръжте клавиш Shift, докато свързвате
елементите (режим АВТО временно се изключва). Точките, които не са свързани, се
обозначават с големи незапълнени квадратчета, а свързаните точки са по-малки и са
плътно оцветени (запълнени с цвят).
12.Режим ЗАКЛ: за да се избегне случайно разединяване на елементите, образуващи
системата, препоръчва се след поставянето и съединяването на елементите да се
блокира целия проект чрез превключване към режим ЗАКЛ (блокиране) – лесно достъпен
чрез клавиша Scroll ЗАКЛ на клавиатурата.
13.Режим ОРТО – улеснява начертаването на хоризонтални и вертикални линии, а също
така и линии със зададен от потребителя ъгъл/наклон в ” Общи данни” / ”АВТО, ОРТО,
МРЕЖА”.
14.За да въведете една и съща стойност (напр. скорост на оттичане) за няколко елементи,
можете да използвате командата ”Данни за елемент/Повтаряне на последно въведена
стойност” (F2). Програмата ще въведе в активната клетка от таблицата с данни същата
стойност, която е била въведена в същата клетка на предходната таблица с данни.
15.Можете да поставите отново елемента, който последно сте поставили в работния лист,
като използвате функцията ”Редактиране/Въвеждане на последния елемент” (F3). Тази
функция е особено полезна, когато се поставят шахти или други елементи, присъстващи
в проекта с големи количества.

2.3. Въвеждане на общи данни
След отваряне на нов проект, програмата показва прозореца с опции. Прозорецът може да
бъде извикан и с натискане на клавиша F7.
Всички стойности, обявени в прозореца ”Проектни опции”/”Видове по подразбиране” ще
се показват в таблицата с данни за отделните елементи като параметри по подразбиране. С
промяна на данните, можете да въведете общи изменения за целия проект.
1. Прозорецът ”Проектни опции” се отваря на реда ”Карта: План”. Тук в последователните
позиции можете да посочите настройките по подразбиране, като:
- метеорологични данни (15-минутни валежи, времетраене на валежите, и др.) – тези
данни се използват при проектиране на дъждовната канализационна система.
- типа на тръбите/шахтите/капаци на шахтите по подразбиране – елементи, които трябва
да се използват като типове по подразбиране,
- скорости на оттичане/вливане от/в сградите по подразбиране – стойности по
подразбиране на канализационния/водния поток за един съединителен възел (не са
необходими на този етап),
- стойности по подразбиране за дебелината на полагане – стойности, определени за
отделните типове системи, изчислявани от програмата.
2. В позиция ”Информация за проекта”, можете да добавите данни за проекта,
изпълнителя/инвеститора и проектанта.
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3. За да проверите, дали са заредени всички каталози, които са необходими за създаване на
проекта, кликнете върху реда ”Каталози” и след това върху бутона със същото
наименование

.

4. За да използвате даден каталог в проекта, маркирайте го в прозореца отляво и кликнете
върху бутона със синя стрелка, сочеща надясно
, за да преместите желания каталог в
прозореца ” Каталози в проекта ”. Потвърдете направените изменения с кликване върху
бутона OK.
5. Всички изменения в общите данни трябва да бъдат потвърдени с кликване върху бутона
OK.

2.4. Подготовка на основната карта
Разполагаме с картов материал, съхранена във файл с формат .dwg, която ще се използва
като основа бъдещия чертеж на проекта.
1. От менюто ”Файл” изберете функцията ”Вноси подложка от DWG/DXF файл”. Отваря се
прозорец, в който трябва да посочите съответния файл и след това да натиснете бутона
”Отвори”. По време на първото внасяне, програмата ще поиска да посочите файла със
шрифтове, използвани в проекта (с разширение .shx). Можете да изберете файл от диска
или да натиснете ”Прекъсни”.
2. Отваря се прозорец за внос на файла. От лявата страна са показани всички слоеве на
чертежа, включени в отворения файл (на проекта). В горния ляв ъгъл на екрана изберете
от падащото меню мерната единица за чертежа, съответстваща на действителния
мащаб.
!

Избора на мерната единица, подходяща за действителния мащаб, е важна за
графичния редактор, който винаги показва и чете размерите в метри. По тази
причина е важно внесения чертеж да бъде правилно мащабиран.
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♦

Съвет: за да проверите дали сте избрали правилната мерна единица, натиснете
и
измерете някой от обектите с известни размери или разстоянието между две геодезични кръста
(ако на картата има такива).

3. Натиснете бутон ”Продължи”. Отваря се друг прозорец, където можете да изберете
слоевете, които да се показват след зареждане. По подразбиране всички слоеве са
маркирани. Махнете отметката в опцията ”Внеси щриховки”.
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4. Кликвайки в/у бутона ”Продължи” ще завърши внасянето на DWG/DXF файла.
Програмата автоматично ще го зареди в раздела за редакция ”Основа” (чертеж за
основа), където обектът ”DWG/DXF основа за чертеж” се въвежда с всички избрани
негови слоеве.

Метод B: основа на чертеж от комбиниран сканиран файл
Като основа за чертеж ще се използва карта, отпечатана в/у хартия. Приема се, че картата
е отпечатана на ролкова хартия, и че потребителя може да скенира само страници с формат на
листа A4. В резултат това сканиране, чертежът ще е разделен на четири части (скенирани).
1. Чертежите трябва да се скенират с припокриване (не трябва да има междина между
съседно скенирани участъци) с използване на която и да е програма за скениране.
Скенираните части трябва да се съхранят във формат .jpg или .bmp. и след това тези
части се зареждат в Сканирай комбинацията.
Програмата разпознава и други популярни графични формати като .tiff, .png, .rle, .pcx.
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2. Стартирайте програмата “Съчетай скениран файл” от Пакетния мениджър. Отваря се нов
файл без наименование. В първия прозорец натиснете ”Зареди”, за да отворите един от
четирите файла, съхранени вече на диска, който е първата част от скенираната карта.

3. Чертежът се зарежда в програмата. Тъй като основата се състои само от четири части, не
е необходимо да се използва навигатор, който е полезен при обработката на по-голям
брой сканирани файлове. Затова махнете отметката от опцията ”Използвай навигатор”.
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4. Ако по време на скениране, чертежът се е отместил и и се изисква неговата поправка, е
необходимо да бъде настроен в „Съчетай скениран файл”. Затова маркирайте полето
”Поправка на отклонение” – тя е размаркирана по подразбиране. След което избирайки
съответно за „Горна” маркираща точка, веднъж в полето ”Поправка на отклонение” и
втори път с десен бутон в/у самия чертеж (ляво поле на прозореца) и за „Долна”
маркираща точка веднъж в полето ”Поправка на отклонение” и втори път с десен бутон
в/у самия чертеж (ляво поле на прозореца). Тези точки образуват невидима линия, така
че програмата може да завърти скенираният файл по такъв начин, че линията да е
вертикална. След маркиранто на двете точки, кликнете в/у „Завърти”.

5. Ако маркирането е неправилно и завъртането не отговря на Вашите очаквания, можете
да използвате опцията ”Отмени”. За да отмените, кликнете в/у бутона “Отмени”
в
горната част на екрана. Програмата ще Ви попита дали сте сигурни, поради това че няма
възможност за преправяне на веднъж отменена операция.
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6. Натиснете бутона “Напред” в горната част на екрана и продължете към следващата
стъпка на съчетаването. Екранът се състои от два прозореца: в левия прозорец се
показва изгледа на заредения файл. Натиснете бутон “Зареди” и отворете файла с
втората част на сканираната основа. В десния прозорец се показва изгледа на
допълващата част.
Увеличи

7. В средата на екрана има полета за избор на метода и направлението за съчетаване на
заредените фрагменти. Изберете метода “2 точки” и “Надясно”. Между прозорците с
изгледите има мащаб и полета за избор на маркирани характерни точки, които ще бъдат
използвани от програмата за съчетаване на двете части в едно такава.
8. Намерете характерните точки в прозорците на двата изгледа и ги маркирайте чрез
кликване с десния бутон на мишката. В изгледа ще се появят червени кръстчета, с които
са обозначени маркираните точки.
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9. Натиснете “Прибави”, за да съчетаете двате скенирани части.
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10.Продължете с “прибавянето” на останалите части от картата, като внимавайте за тяхната
правилна последователност.
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11.Натиснете “Напред”, за да преминете към финалния прозорец, в който основната карта
ще бъде мащабирана и подрязана. От дясната страна има раздели. Изберете
“Подрязване” и след това използвайки десния бутон на мишката, изберете в чертожното
пространство горна лява и долна дясна точка, по които програмата ще подреже картата.
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12.Последната стъпка е мащабирането на основната карта. Преминете към раздела
“Мащаб”. Можете да използвате един от двата възможни режима за мащабиране.
Кликнете в/у “Разстояние м/у маркираните точки” и с десния бутон на мишката
маркирайте върху предварителния преглед двете точки, действителното разстояние
между които е известно. В изгледа ще се появат две червени кръстчета.
В полето “Разстояние [м]”, въведете действителното разстояние в метри. След това
натиснете бутона “Мащаб”. Картата ще бъде мащабирана.

13.Съхранете основната карта като файл в/у твърдия Ви диск. Създаденият файл ще има
разширение “.ism”.
14.Натиснете бутона “Край”, за да затворите модула “ Съчетай скениран файл”.
15.Отворете програмата NetSystem-ВиК, за да заредите съхранената основна карта.
Отидете в раздела на редактиране “Основа”, като изберете съответния раздел в долния
десен ъгъл. В раздела “Основа” от горната лента с инструменти изберете елемента
“Карта”. Кликнете с мишката в чертожното пространство – появява се малък
правоъгълник.
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16.Намерете файла на основната карта в таблицата с данни в полето “ Файл на карта” и го
отворете.
17.Картата

на

основата

се

зарежда

в

проекта.

Метод C: основа на чертеж, зареден от галерия с чертежи
За основа на чертежа ще се използва карта, отпечатана върху хартия. Картата е върху
хартия с формат A2 и е скенирана с едро-форматен скенер.
1. Отворете програмата NetSystem-ВиК, където желаете да се зареди съхранената преди
това основна карта. Отидете в раздел на редактиране “Основа”, като изберете
съответния раздел в долния десен ъгъл. От раздела “Графика” в горната лента с
инструменти, изберете елемента

“Чертеж”.
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Кликнете в чертожното пространство – ще се появи малък правоъгълник.

2. В полето “Чертеж” от таблицата с данни, изберете “Добави нов”. Отваря се прозореца
Галерия от чертежи. Използвайте бутона “Отвори”, за да намерите и отворите файла с
основата на чертежа. В прозореца на галерията ще се появи изгледа на чертежа.

3. Сега основната карта трябва да бъде мащабирана. В изгледа са изобразени две червени
кръстчета. С левия бутон на мишката преместете кръстчетата до точки, разстоянието
между които е известно. В полето “Разстояние [м]”, въведете действителното разстояние
между точките в метри. Кликнете върху бутона “Мащаб”. Основната карта ще бъде
мащабирана.
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4. Затворете прозореца на галерията с чертежи като натиснете бутон “Затвори”. Файлът ще
се зареди в раздела “Основа” – в/у екрана се показва основата на чертежа във вид на
еднороден чертеж.

2.5. Вмъкване източник на отпадъчни води
След въвеждане на основната карта, можете да пристъпите към създаването на проекта за
канализационна мрежа. Започнете с вмъкването на източници (точки) на оттичане на отпадъчни
води от сградите.
Приема се, че ще се използва основна карта, създадена от .dwg файл.
1. Преминете в раздела за редакция „Мрежи” чрез кликване в/у подходящия раздел в
долния десен ъгъл на екрана.
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2. Натиснете бутона
“Канализационен отток от сграда/СКО” от раздела „Канализация”
на горната лента с инструменти. Преминете в чертожното пространство и поставете
обекта близо до сградата в планираната точка на преминаване на СКО в градата.

3. Задайте символ към внесения канализационен източник. Тук, може да се предположи, че
всеки тип елемент (напр. източник на отп. води, шахта, възел и т.н.) ще се представя от
различен буквен символ.
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4. Въведете в таблицата с данни проектната и съществуващата кота терен на източника на
отпадъчна вода, съответно в полетата “Кота пр. терен [m]” и “Кота същ. терен [m]”. Кота
терен в проект задължително се въвежда, докато на съществуваща кота терен може да
не се въвежда. Също така, въведете и кота вход в сграда, измерена като кота дъно
тръба.

Котата на съществуващия терен представлява текущата кота на терена/земята, преди
започване на земните работи. Тя може да бъде взета, например от ситуационната карта
(използвайки хоризонталите или нивелачни репери). Котата на проектния терен представлява
котата на терена/земята след земните работи (може да бъде взета от проекта по вертикална
планировка). В този случай ще приемем, че котите на проектния терен и на съществуващия
такъв съвпадат и се вземат от хоризонталите на ситуационната карта.
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5. Тъй като в общите данни е била въведена стойност за водоснабдителната норма за един
обитател в сградата (секунда/денонощие), следва да бъде посочен и броя на
обитателите в сградата в таблицата с данни (за канализационен отток от жилищни
сгради).

В случай на обществени/търговски или промишлени сгради, отпадъчното водно
количество трябва да бъде посочено директно, независимо от зададената водоснабдителна
3
норма в общите данни на проекта. Въведете стойност в l/s в полето “Qs [dm /s]”. Котите на
сутерена и партерния етаж не са необходими. Все пак, ако тези стойности бъдат въведени, те
ще бъдат автоматично маркирани след създаването на напречния профил – всичко това е
описано в позиция 1 на точка 3.9
6. Оставете остналите данни непроменени.
7. Натиснете клавиша F3 (“Вмъкни последния елемент”), за да вмъкнете битова
канализация от сградата и повторете стъпките от 2 до 5 за следващата сграда. Повторете
операциите за всички сгради, които са в проекта.
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2.6. Начертаване на мрежата в план и поставяне на възлите от
канализационната мрежа
1. Гравитационната канализационна мрежа се изчертава като се използва елемента
“Участък от гравитационна канализационна мрежа”
лентата с инструменти.

от раздела “Канализация” на

2. Разположете участъците за сградно канализационно отклонение (СКО) между точката на
преминаване на СКО от сградата и планираното място за възел или шахта. За
улесняване начертаването на мрежата, можете да използвате функцията “ПОВТ –
повтарящо се вмъкване на елементи”. За да активирате функцията, кликнете върху
символа “ПОВТ” в долната част на екрана
(под
разделите за редакция). Когато тази функция е разрешена, последната команда се
повтаря автоматично без натискане на клавиша F3.

3. Инструментът "Чертожен помощник" улеснява точното трасиране на мрежата. Той
позволява точно чертане или поставяне на елементите, позиционирани на дадено
разстояние и/или на даден ъгъл по отношение на друг елемент от DWG/DXF чертежа на
основата или на мрежата. Тези ъгли са от особена важност, когато се свързват участъци
на мрежата към дъното на шахта. Неточен ъгъл ще окаже влияние в/у избора на типа
дъна на шахтите.
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• За да използвате помощника за чертане, изберете от менюто “Изглед”/ “Покажи/Скрий
чертожен помощник”.

• Ще се появи прозореца на чертожния помощник.
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• В процеса на чертане, в прозореца на помощника ще се показва информация за
позицията на курсора в дадения момент, разликите ∆x и ∆y от началната точка на
участъка на мрежата, дължината на текущо начертания участък и ъгъла на пресичане
на оста X.

• След въвеждане на ъгъла и/или разстоянието и позициониране на курсора над даден
елемент от DWG/DXF основата на чертежа или над елемент на мрежата, автоматично
се появяват спомагателни линии, които помагат за точното чертане.
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• Например, за да начертатете участък под ъгъл 175° спрямо предшестващия такъв, този
ъгъл трябва да бъде въведен в полето “Ъгъл от добавена помощна линия [°]” в
прозореца на чертожния помощник. В процеса на чертане ще се появат прекъснати
спомагателни линии, разположени под зададения ъгъл за наклон. Ако желаете да
начертаете участък под ъгъл например 90° спрямо друг участък, въведете стойността
на ъгъла и позиционирайте курсора над участъка, спрямо който искате да начертаете
перпендикулярен участък. Ще се появят спомагателни линии с ъгъл на наклона 90°

!

Проверете наличността на отделните типове дъна на шахти в каталозите за
шахти, за да използвате подходящи ъгли на свързване между последователните
участъци на мрежата.

!

Всеки участък на канализационната мрежа в NetSystem-ВиК е единичен (прав) участък.
Това означава, че за всяка промяна на посоката са необходими два участъка.
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4. За да начертаете съществуващи части от главната мрежа (показани в чертежа по-долу),
изберете следните параметри в таблицата с данни:
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- В полето “Състояние на елемента”: “Съществуващ-изчислен”;
- В полетата “Начало дъно канал [м]” и “Край дъно канал [м]“: съответно котите на
дъно канал в началото и в края на участъка от мрежата;
- В полето “Вид тръба”: видът на тръбата, който съвпада с този на участъка от
съществуващата гравитационната канализационна мрежа
- В полето “Положение”: “Главна мрежа”.

5. Оставете останалите данни непроменени.
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6. В следващата стъпка е поставяне на съединителните възли в/у канализационната мрежа.
В раздела “Канализация” от лентата с инструменти, изберете бутона “Канализационен
възел”
. Преминете в чертожното пространство и във всяка точка на промяна в
направлението поставете такъв възел.

7. Задайте символ към вмъкнатия канализационен възел в таблицата с данни. Както
споменахме по-рано, всеки вид на елемент ще бъде представян от различен буквен
символ.
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8. Въведете в таблицата с данни котите на проектния и съществуващия терен на
канализационния възел съответно в полетата “Кота проект терен [м]” и “Кота същ. терен
[м]”.

9. Ако вмъкнатия канализационен възел е част от съществуващата мрежа, в полето
“Състояние на елемента” на таблицата с данни изберете “Съществуващ - изчислен”.

10.Оставете останалите данни непроменени.
11.Натиснете клавиша F3 (“Вмъкни последния елемент”), за да повторите вмъкването на
канализационен възел и повторете стъпки 4 и 7 за следващите канализационни възли.
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2.7. Вмъкване на канализационни шахти с човешки достъп
Следващите елементи от канализационната система, които ще бъдат разположени в
проекта са канализационните шахти с човешки достъп.
1. За да направите това, изберете бутона
“Канализационна шахта” в раздела
„Канализация” на лентата с инструменти. Разположете канализационната шахта с
човешки достъп в чертожното пространство по протежение на проектираната
канализационна мрежа.
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2. Задайте символ към вмъкнатата канализационна шахта в таблицата с данни. Както
споменхме по-рано, всеки вид елемент ще бъде представян от различен буквен символ.
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3. Въведете в таблицата с данни котите на проектния и съществуващия терен на
канализационната шайта съответно в полетата “Кота проект терен [м]” и “Кота същ. терен
[м]”.

4. Ако желаете да използвате канализационна шахта, която е различна от тази по
подразбиране, изберете типа и в полето „Вид на шахта с човешки достъп” в таблицата с
данни.
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5. В случая на крайни шахти, които са съществуващи, в полето “Състояние на елемента” от
таблицата с данни изберете “Съществуващ - изчислен”.

6. Оставете останалите данни непроменени.
7. Вмъкнете оставащите шахти по аналогичен начин чрез повтаряне на етапи 1 до 6.
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8. За шахти, които са начални или крайни е необходимо да бъде посочена тяхната функция
(източник или приемник на отпадъчни води) в полето „Функция” и дъното им трябва да
бъде избрано ръчно в полето „Конструкция на шахта” от таблицата с данни. Това става
ръчно, поради това че канализационния отток протича в шахтата „навън”. Няма налична
възможност за автоматичен избор типа на дълно (ъгъла и диаметър на свързващите
тръби).
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2.8. Вмъкване на етикети на клон
Етикетите на клоновете от гравитационната канализационна мрежа се въвеждат за да
допълнят проекта.
1. Изберете бутона
лента с инструменти.

“Етикет на участък, опростен” в раздела „Графика” на горната

2. Преместете се в чертожната област и поставете етикета в/у съотвения клон или участък.

3. Сега изберете полетата, описващи дадения тръбопровод, в полето “Етикет участък,
опростен” в таблицата с данни. В този пример, ще изберете диаметър и тип на мрежата
за горен ред и дължина на тръбопровода за долен ред на етикета.

4. След затваряне на прозореца с избраните полета на етикета, зададения етикет на
тръбопровода ще се появи на чертежа.
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2.9. Изчисления и опции на изчисленията
1. След попълване на данните, изчисленията могат да бъдат извършени. За тази цел
натиснете клавиш F10. След извършване на диагностика на данните ще се появи съвет
за приемане на тип на тръбата по подразбиране. Кликнете в/у бутона “Напред”.
2. Отваря се прозорец с опции на изчисленията. Тук можете да определите хода на
изчисленията. В лявата част на прозорец можете да изберете типа на мрежата, за която
трябва да се определят опциите на изчисления (канализация, водоснабдяване),
вертикалните разстояния между проектираната системи и други системи (т.нар.
конфликти – обсъдени са по-подробно в следващия урок).

3. Тук ще разгледаме някои от опциите на изчисления за гравитационна канализационна
мрежа, която е предмет на урока.
- В първия раздел на изчисленията можете да специфицирате стойностите (дълбочина
на покриване, градиент, съотношение на запълване на канала и др.), които оказват
влияние при подбора на диаметъра и разполагането на канала. Тези опции могат да
бъдат изменяни поотделно за всяко местоположение (канализационно подсъдиняване,
разклонение, главна мрежа). Освен това, Вие можете да определите дали при
разполагането на канала ще взема предвид критерия за самопочистване.
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- Кликването в/у бутона “Напреднал” позволява конфигурирането параметрите на
критерия за самопочистване на битово-фекални, дъждовни и смесена канализации.
Стойностите определяни тук, са гранично тангенциално напрежение и обемна
плътност на отпадъчните води за различните видове канализации.

- Следващата рамка е семейство тръби, използвани в проекта и опции за оразмеряване,
приложими към тези семейства. Тези опции се използват за редакция на параметрите,
които оказват влияние в/у оразмеряването на диаметъра.
Кликване върху бутона
, разположен при даденото семейство тръби, отваря
прозорец “Опции за отделни диаметри, и за отделен род тръба”. Тук трябва да
посочите кои диаметри на тръби трябва да бъдат взети под внимание по време на
автоматичното оразмеряване. Освен това можете да специфицирате и максималната
скорост в тръби с даден диаметър и при дадено местоположение.

4. Натиснете “Напред”, след което програмата ще извършви изчисленията и ще състави
количествена сметка на използваните материали.
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2.10. Преглед на резултатите
Разделът „Резултати” се състои от 2 прозореца. Левият прозорец изобразява групи с
резултати, подреди в падащия списък, а десният – спределени и подробни резултати за
избраната група с резултати.

Отидете в следващите таблични резултати, кликвайки в/у имената на самостоятелните
групи, като: „Учатъци от мрежа” и „Количествена сметка” (тръби/шахти).
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2.11. Отпечатване на таблицата с резултати
Ако изчисленията са правилни и отговарят на Вашите изисквания, можете да ги отпечатате
на принтер.
1. За да отпечатате резултатите от изчисленията, натиснете бутона “Печат” в горната част
на прозореца “Резултати”. Отваря се прозорец с предварителен преглед, който се състои
от две части. Лявата част на прозореца представлява печатния вид на страницата, който
съответства на текущите настройки за печат (стил, шаблон). От дясната страна е
контролния панел за конфигуриране на печата.
2. В горната част на контролния панел има контроли за изменение на мащаба на изгледа, а
отдолу има два бутона, единия за печат, а другия за изход от предварителния изглед.
Отдолу има три раздела.

54

УРОК 1 - NetSystem-ВиК
3. Разделът “Печат” позволява промяна в общите настройки за печат, като типа принтер,
броя и номерацията на страниците, броя на копията, и т.н. Тук се задават и белите
полета на страницата. Бутонът “Детайли” отваря и затваря допълнителни полета за
конфигуриране номерирането на страниците.

4. Разделът “Оформление” се използва за определяне кои таблици и полета да се
отпечатат. Можете да изберете един от предварително зададените примери от горния
падащ списък, да специфицирате и подробно съдържанието на избрания шаблон в подолния списък и да създадете потребителски шаблон като изберете един от
предварително зададените макети и премахнете отметките пред нежеланите опции. След
въвеждане на промените, натиснете бутона “Съхрани” и съхранете примера под ново,
лесно за разпознаване име.
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5. Разделът “Стил” се използва за конфигуриране на размера и вида на използваните
шрифтове, а също така и цветовия фон на надписите. Програмата съдържа набор от
предварително определени стилове и дава възможност за създаване и записване на
нови.

6. Печатът

на

таблиците

бутона

се

осъществява

след

натискане

на

в главния прозорец за конфигуриране.

2.12. Отпечатване на чертежа
Чертежът може да бъде разпечатан след като се въренете към графичния редактор.

1. Влезте в графичния редактор чрез натискане на бутона “Редактор”

.

2. Преминете в раздела за редактиране “Печат”, като натиснете съответния раздел в
долния десен ъгъл. Програмата преминава в режим на предварителен преглед на
разпечатката и в таблицата с данни се появяват полета за конфигуриране на печата.
3. Изберете принтера, който искате да използвате. Задайте мащаба, полетата,
ориентацията на хартията, дължината и ширината на страницата. Изберете цветен или
черно-бял печат.
4. Регулирайте границите на хартиения лист в чертежа и ги коригирайте, ако е необходимо,
чрез преместване на ограничителните линии на листа.
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5. В режима на предварителен преглед на екрана се показват виолетови и зелени
пунктирани линии заедно със символ за ножица. Виолетовите линии показват границите
на хартиените листа, а зелените – припокривания, които улесняват сглобяването на
отделни хартиени листа в/у един лист. Ако отпечатаните листа трябва да се свържат по
ръбовете след обединяването им, то припокриванията не са необходими. Те могат да
бъдат изключени в таблицата с данни за печат чрез въвеждане на стойност „0” в полето
“Застъпване [см]”.

За да разпечатате проекта, използвайте клавишната комбинация Ctrl+P. В прозореца за печат
можете да изберете принтера и броя на отпечатваните страници
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3. NETSYSTEM-ВИК: УРОК 2
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА ВЪРХУ
СИТУАЦИЯ И ИЗЧЕРТАВАНЕ НА НАПРЕЧНИ И НАДЛЪЖНИ
ПРОФИЛИ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА
СИСТЕМА
Предмет на този урок е примерен проект на водоснабдителна система, като допълнение
към гравитационна канализационна мрежа, проектирана в Урок 1.

3.1. Зареждане на съществуващ проект
от главното меню “Файл”. Отваря се прозорец за избор,
1. Изберете “Отвори проект”
от който можете да изберете проекта на гравитационна канализационна мрежа от Урок 1.
2. Проектът се отваря в проектния раздел на редактиране “Мрежи”.

3. В общите данни, допълнете всички данни отнасящи се към водопроводната система,
като:
- Вида на тръбите за водоснабдителна система, по подразбиране,
- Водоснабдителната норма постъпваща в сградите, по подразбиране,
- Дебелината на покритието в/у тръбопроводната система, по подразбиране.
По-подробна информация за редактирането на общите данни е дадена в раздел 2.3.

59

УРОК 2 - NetSystem-ВиК

3.2. Вмъкване на точка на преминаване на СВО в сградата
1. Изберете бутона “СВО в сграда”
в раздела „Водоснабдяване” от горната лента с
инструменти. Преместете се в чертожната област и разположете елемента близко до
сградата в точката на преминаване на СВО в сградата.
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2. Имайте предвид предположението, което направихме в предишния урок, че всеки тип
елемент (напр. приемник на отпадъчна вода, шахта, възли и т.н.) се представя от
определен буквен символ, който е зададен в таблицата с данни.
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3. Въведете в таблицата с данни проектната и съществуващата кота терен на точката на
СВО в сградата, съответно в полетата “Кота пр. терен [m]” and “Кота същ. терен [m]”.
Също така, въведете и кота на точка на СВО в сградата, измерена като кота ос тръба.
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4. Тъй като в общите данни е била въведена стойност за водоснабдителната норма за един
обитател в сградата (за секунда или за денонощие), следва да бъде посочен и броя на
обитателите в сградата в таблицата с данни.

В случай на обществени/търговски или промишлени сгради (какво беше направено в
предходния урок), посочете директно водното количество, независимо от зададената
водоснабдителна норма в общите данни. Въведете стойност в l/s в полето “В-но к-во в точка
[dm3/s]”.
5. Оставете останалите данни непроменени.
6. Натиснете клавиша F3 (“Вмъкни последния елемент”), за да повторите вмъкването на
точка на СВО в сградата и повторете стъпките от 2 to 5 за следващата сграда. Повторете
операциите за всички сгради, които са в проекта.
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3.3. Начертаване на системата и вмъкване на водовземни части на СВО
1. Водоснабдителната

система

водоснабителна мрежа”

се

изчертава

посредством

бутона

„Участък

от

в раздела „Водоснабдяване” от лентата с инструменти.

Разположете участъците на СВО м/у точката на СВО в сградата и планираното място за
водовземната част (възел). Използвате функцията “ПОВТ – повтарящо се вмъкване на
елементи” за да начертаете тръбопроводната мрежа, както беше описано в канализацинната
мрежа. За подробности, моля вижте позиция 1 в точка 2.6.

!

Всеки участък от водоснабдителната система в NetSystem-ВиК е винаги единичен
участък. Това означава, че при всяка промяна на посоката му ще изисква 2 участъка.
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2. Изберете бутона „Водоснабителен възел”
в раздела „Водоснабдяване” от лентата с
инструменти. Преместете се в чертожната област и разположете възел в чертежа във
всяка точка на промяна в посоката.

3. Задайте символ към вмъкнатия водоснабителен възел в таблицата с данни. Това става
по същия начин, описан в позиция 7 на точка 2.6.
4. Оставете останалите данни непроменени.
5. Натиснете клавиша F3 (“Вмъкни последния елемент”), за да повторите вмъкването на
възел и повторете стъпките от 4 до 7 за следващите възли.
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3.4. Вмъкване на водомерни шахти
Всяка промишлена сграда в нашия проект ще бъде свързана към водоснабдителна
система посредством водомерна шахта.
1. За да разположите водомерна шахта в проекта, избертете елемента „Водомерна шахта”
в раздела „Водоснабдяване” от лентата с инстументи.
2. Раположете шахтата в чертожната област в точката на присъединяване на СВО към
водоснабдителната мрежа.

3. Задайте символ към вмъкнатата водомерна шахта в таблицата с данни. Това става по
същия начин, описан в позиция 7 на точка 2.6
4. Въведете подходящата кота в таблицата с данни по същия начин описан в позиция 8 на
точка 2.6
5. Оставете останалите данни непроменени.
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3.5. Конфликти с други мрежи
Когато приложението отчете пресичане с друга система/мрежа (напр. канализационна
мрежа от урок 1) по посока на планираната водоснабдителна система, конфликтните точки ще
бъдат избягвани.
Конфликти с други мрежи, които не са били изчислени от програмата, и които пресичат
планираната водоснабдителна мрежа могат да бъдат отчетени при следните условия:
1. В проектния раздел за редакция “Изглед в план” на графичния редактор, изберете
елемента „Участък от газоснабителна мрежа”
„Канализация” в горната лента с интрументи.

от разделите „Водоснабдяване” или

2. Преместете се в чертожната област и наредете газоснабителната мрежа в местата,
където са очаквани конфликти. Поради това че тази мрежа няма да бъде изчислявана,
нуждата от продължаването и отпада, а оттам и наличието на захранваща и терминална
точки.
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3. Въведете в таблицата с данни коти ос тръбопровод за началния и крайния участък,
съответно в полетата “Начало кота ос [m]” и “Край кота ос [m]”

4. За да избегнете отпечатването на съществуващите мрежи, можете да посочите мрежите,
които желаете да бъдат разпечатани. За да направите това, деизберете опцията
в
“Проектни
опции”/”Външност
на
елемента”/”Мрежови участъци”.

3.6. Вмъкване на етикети на клона
Моля, вижте точка 2.8!
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3.7. Изчисления и опции на изчисление
Частта отнасяща се към канализационната мрежа, беше разгледана подробно точка 2.9.
Допълнително за има налични опции отнасящи към водоснабителната система и конфликтитес
други системи.
1. Позиция “Водопроводни тръби” в раздела „Опции на изчисление”:
- Първата рамка включва опции за ограничаване в оразмеряване на диаметъра. Тези
опции се прилагат при преоразмеряване на диаметрите при всеки ход на изчисляване
и за запазване на потребитеско определени диаметри.
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- Следващите таблици изобразяват семейства с тръби, които са използвани в проекта и
оразмерителните им параметри. Тези опции са използвани за редакция на
, разположен отдясно на дадено
споменатите параметри.Кликвайки в/у бутона
семейство тръби, ще отвори диалоговия прозорец “Опции за самостоятелни
диаметри от избрано семейство тръби”. Тук, можете да покажете кои диаметри да
бъдат отчетени по време на автоматичното оразмеряване. Като допълнение, можете
да посочите максималната скорост на потока в тръбите за даден диаметър в дадено
местоположение.

2. В разделът „Конфликти”, можете да посочите минималните (вертикални) разстояния,
които да бъдат запазени по време на автоматичното трасиране на мрежата между
проектируемите и други системи.
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3. Натиснете “Напред”, за да се изпълнят изчисленията и да се създаде количествена
сметка на използваните материали.

3.8. Преглед на резултатите
За канализационната мрежа – моля вижте точка 2.10.
Резултатите на водоснабдителната система (раздела „Резултати от изчисления”) ще
включват следните позиции:
Позицията „Мрежови участъци” – резултатите от всички водоснабдителни участъци в
проекта.
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Позицията „Възли – хидравлика” включва освен основните параметри,но и нялагането на
входа на водоприемниците.
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Като допълнение, позицията „Конфликти” съдържа цялата информация за конфликтните
части на двете водоснабдителна и канализационна мреже. Такава информация включва, освен
основните неща, но и вида на мрежите в конфликт, разстоянията м/у тях, коя мрежа минава над
другата и т.н.
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3.9. Начертаване на надлъжни и напречни профили
Последната стъпка от създаването на един проект е, създаването на надлъжни профили
на водоснабдителната и канализационната мрежи.
1. Необходимо е първо всички коти на сутерени и партерния етажи да бъдат посочени за
всички канализационни / водоснабдителни точки на преминаване в сградите. Тази данни
не са необходими за хидравличните изчисления.
Въведете подходящите стойности за котите на сутерена и партерния етаж за двете типа
мрежи точки на преминаване в сградата съответно в полетата „Кота сутерен [m]” и “Кота
партер [m]”.

2. Повторете стъпка 1 за всички сгради в проекта.
3. Ще създадем 2 типа „Профилни” работни листа в проекта: единият за канализация;
другият за водоснабдителната мрежа. Един работен лист от този тип е създаден по
подразбиране. За да създадете допълнителен лист, кликнете с десния бутон в/у текущия
раздел на работния лист и отворете прозореца за управление на работни листове.
Кликнете в/у „Нов” и изберете типа лист да е „Профил”. За по-голяма яснота,
преименувайте работните листове чрез кликване в/у бутона „Име”
докато работния лист е маркиран.
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4. Преместете се в първия лист с профил. Посочете относителното ниво в текущия работен
лист в „Проектни опции” / „Профил: Профил” / „Общи данни за профила”.

!

Важно е да извикате проектните опции, докато сте в работния лист „Профил”,
защот има различни проектни опции за работни листове тип „План/Карта” и за тези
от типа „Профил”.
5. Сега, посочете в „Проектни опции” / „Профил: Профилни определения” какви участъци от
какви мрежи ще бъдат включени в профила. Може да бъде всякакъв номер на профила
за един работен лист, в зависимост от броя на създадените определения. За да
разположите профил, изберете:
- Работният лист с мрежата, от която трябва да бъде създаден профил;
- Тип на мрежата (в зависимост от листа, канализационна или водопроводна мрежа);
- Начална точка на профила;
- Междинна точка на профила (необходима е за съществуващи мрежи, които не се
изчисляват);
- Крайна точка на профила и
- Начало на профила (обикновен – с етикет, или компактен – без етикет.

6. След въвеждане на всички данни за всички планирани определения на профили,
натиснете OK и се върнете обратно в чертожното пространство.
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7. От раздела „Програма” на лентата с инструменти, изберете бутона “Създай профил,
както е определен ”
(Shift+F11). Програмата ще създаде профил на мрежата заедно
с информация за конфликтните мрежи.
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За създаване на профил за произволен фрагмент от мрежа, разклонение или
присъединение, повторете етапи 5 до 6.
Посочете началната и терминална точки като принадлежащи към едно разклонение.
Допълнително посочете началото на профила като компактно.
.

3.10. Отпечатване на таблицата с резултати
Моля, вижте точка 2.11.

3.11. Отпечатване на чертежа
Моля, вижте точка 2.12! Профилите на мрежите се отпечатват по начин аналогичен на
отпечатването на схемите на водопроводната и канализационна мрежи. Никога не забравяйте
да регулирате относителното ниво, за да не се налага използването на прекомерно широк
формат хартия. За печат на профилите се препоръчва използването ролкова хартия или на
плотери.
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УРОК NetSystem-ВиК
Заглавие на чертеж

Номер на чертеж

Мащаб

1
Подготвено от:

Проверено от:

Дата

Подпис.

Километраж [m]
К1
К2

К3
У1
У2
У4
У5

ПВХ-Н_SDR41
110×3,2

У6

№
Промени

К11

Дата

У8
У9

Подпис.

8,0 ‰

К8

К16

Предмет

УРОК NetSystem-ВиК

Заглавие на чертеж

ПВХ-Н_SDR41
110×3,2
5,0 ‰

К4

ПВХ-Н_SDR41

14,92
1,98

9,35

1,33

99,42

99,12

97,34
99,07

3,46
1,73

1,63

99,20

99,08

99,02

98,87

98,65

98,50

98,49

98,37

98,18

2,20

2,17

2,13

2,18

2,20

2,20

2,21

2,23

2,32

98,10

97,67

96,26
98,08

97,66

100,45

100,70

Шахта с чов. достъп 1000 с конус
Дъно 1000 0° DN160

100,75

100,75

100,75 100,75

100,80 100,80 Шахта с чов. достъп 1000 с конус
Дъно 1000 0° DN160

101,40 101,40 Шахта с чов. достъп 1000 с конус
Дъно 1000 0° DN160

101,25 101,25

101,15 101,15

101,05 101,05 Шахта с чов. достъп 1000 с конус
Дъно 1000 0° DN160

100,85 100,85

100,70

100,70 100,70

100,60 100,60

100,50 100,50 ()

100,45

100,50 100,50 Шахта с чов. достъп 1000 с конус
Дъно 1000 0° DN160
100,40
100,40 Шахта с чов. достъп 1000 с конус
Дъно 1000 0° DN160

(ТЕГРА 600
Лотковая часть 0° ТЕГРА 600 Ду160 )

85,2°

‰
11,33 150,0
110×3,2

7,63

18,34

9,35

27,59
0,2°

0,00

18,97
0,1°

210,32

1,36

15,29
0,5°

195,41

22,74
0,5°0,2°

187,78

10,54
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169,44
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0,2°

141,84

7,1 ‰

2,35

2,73

4,24
2,32

2,84

99,90

0,0°

122,87

ПВХ-Н_SDR41
110×3,2

121,51

3,30

2,96

66,68

106,22

ПВХ-Н_SDR41
Наклон 110×3,2

83,48

Разстояния [m]

72,94

Дълбочина полагане на канала [m]

69,64

Диаметри, материал
99,90

Кота терен проект

66,68

Кота дъно канал
95,79

Кота съществуващ терен

4,11

Oтносително ниво 95,00 м над ур.м.

0,00

85,2°

52,2°
0,1°
32,1°

101,25

99,25

У15
З4

Номер на чертеж

2

Подготвено от:

Проверено от:

Мащаб

Дата
Подпис.

проект. водосн. ø110 к. ос=98,36
B2 - В1
същест. газ ø300 к. ос=99,65

проект. водосн. ø75 к. ос=100,12
Вв10 - В12
проект. водосн. ø75 к. ос=100,36
Вк1 - В14

същест. газ ø300 к. ос=100,15

проект. водосн. ø75 к. ос=98,47
Вв8 - В10

същест. газ ø300 к. ос=100,00

проект. водосн. ø75 к. ос=99,62
Вв5 - В7

същест. газ ø300 к. ос=99,78
същест. газ ø300 к. ос=99,85

проект. водосн. ø75 к. ос=99,44
Вв4 - В6

проект. водосн. ø75 к. ос=98,97
Вв2 - В4
същест. газ ø300 к. ос=99,68

същест. газ ø300 к. ос=99,58

проект. водосн. ø110 к. ос=98,73
B2 - В1

108,0 ‰

75×4,5
ПЕ100_SDR17_к

ПЕ100_SDR17_к
75×4,5

В3
17,0 ‰

В5
98,66

ПЕ100_SDR17_к
75×4,5
ПЕ100_SDR17_к
75×4,5

3,9 ‰

ПЕ100_SDR17_к
75×4,5

25,8 ‰

1,3 ‰
111,8 ‰

75×4,5
ПЕ100_SDR17_к

В6
В7
В8
В9

ПЕ100_SDR17_к
75×4,5
65,8 ‰

В10

№
Промени

ПЕ100_SDR17_к
75×4,5

18,80
13,3 ‰

В11
В13

Дата
Подпис.
Предмет

УРОК NetSystem-ВиК

Заглавие на чертеж

В13

10,99

99,96

0,84

100,61 101,45 101,45

100,61 101,45 101,45

101,20

101,20

0,84
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100,36
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0,84

0,84

1,24
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3,28

1,48
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0,00

22,47
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2,81

2,61

99,45 100,90 100,90
0,0°

146,47

1,31

1,45

99,42 100,80 100,80
0,0°

ПЕ100_SDR17_к
124,39150,075×4,5
‰
ПЕ100_SDR17_к
75×4,5
127,67122,4 ‰

19,27
9,50

1,38

99,18 100,75 100,75

99,14 100,70 100,70

0,0°

122,45

10,82
9,50

1,57

1,56

98,50 100,65 100,65

97,89 100,45 100,45

98,78

0,3°

99,98ПЕ100_SDR17_к
150,0 ‰
75×4,5

89,17

В4
69,90

4,98

2,15

2,56

1,67

0,4°

60,40

127,5 ‰

36,32

49,58

ПЕ100_SDR17_к
75×4,5

44,60

8,28

8,28

6,3°
0,4°
88,8°

101,95
В

99,95

ПЕ100_SDR17_к
75×4,5

10,99
0,0 ‰

Вв11

В12
В14

Номер на чертеж

3

Подготвено от:

Проверено от:

Мащаб

Дата
Подпис.

същест. газ ø300 к. ос=100,15
проект. бит. кан-я ø110 к. д.=99,06
К12 - У8

проект. бит. кан-я ø110 к. д.=99,30
У7 - К11

същест. газ ø300 к. ос=100,00

същест. газ ø300 к. ос=99,78
същест. газ ø300 к. ос=99,89

същест. газ ø300 к. ос=99,70

проект. бит. кан-я ø110 к. д.=98,75
К5 - У4

проект. бит. кан-я ø110 к. д.=98,62
З2 - У2
същест. газ ø300 к. ос=99,62

проект. бит. кан-я ø110 к. д.=98,56
З1 - У1

Приложене a – операции по подразбиране зададени към клавиатурата и мишката

4. ПРИЛОЖЕНЕ A – ОПЕРАЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗАДАДЕНИ
КЪМ КЛАВИАТУРАТА И МИШКАТА
Таблицата по-долу показва операциите, които са зададени към клавиатурата и бутоните на
мишката. Можете да промените зададените операции по подразбиране в прозореца
„Конфигурирай”.

Клавиатура:
Клавишна комбинация:
Esc

Изпълнявана операция:
Опреснява изображението на екрана.

F1:

Когато е маркиран елемент – изобразява помощ, характерна за този елемент.
Когата типа елемент е бил избран от списък - изобразява помощ, характерна
за този елемент.
Когато елемента не е маркиран – изобразява обща помощ на екрана.

F2

В списъкът с грешки и в прозореца за диагностика – изобразява информация
относно грешките.
Повтаря последната въведена стойност в таблицата с данни.

Shift+F2

Проверява връзки.

F3

Вмъква същия елемент / модул, използван предходния път.

Shift+F3

Преномериране на клонове.

F4

Превключва екрана: изчислена / неизчислена инсталация.

F5

F8

Показва целия проект – задава такъв мащаб и положение на проекта, че той
да се изобрази целия в/у екрана.
Изобразява целия активен слой – задава мащаб и положение, така че да се
изобразят всички елементи в активния слой.
Общи данни на проекта – изобразява прозореца „Проектни опции” в раздела
„Общи данни”.
Конструкция на сграда – изобразява прозореца „Проектни опции” в раздела
„Консгрукция на сграда”.
Информация за проекта – изобразява прозореца „Проектни опции в раздела
„Информация”.
Превключва на/ изключва прозорец със списък с грешки.

Shift+F8

Превключва на/ изключва прозорец с конструкция на сградата.

F9

Превключва на/ изключва прозорец със списъка на данни.

Shift+F9

Изобразява прозорец със списък на лентите с инструменти.

F10

Стартира изчисления.

Shift+F10

Стартира бързи изчисления, без изобразяването на опции и таблици.

F11

Превключва на/ изключва таблица с резултати в графичния редактор.

F12

Превключва на/ изключва таблица с данни.

Alt+C

Превключва на/ изключва режима МРЕЖА – елементите се прилепват по
мрежа.
Изобразява контексно/падащо меню в графичния редактор.

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
Shift+F7

Alt+Q
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Ctrl+A

Превключва на/ изключва режима АВТО – автоматично екранизиране на
възможните свързващи точки на даден елемент.
Превключва на/ изключва режима ЗАКЛ – заключва (с/у преместване) всички
елементи.
Превключва на/ изключва режима ОРТО – разполага само вертикално и
хоризонтално елементи с възможност под определен ъгъл.
Маркира всички елементи в активния слой.

Ctrl+Shift+A

Свързва автоматично маркирани терминални прибори.

Ctrl+B

Заключва (срещу преместване) маркирани елементи.

Ctrl+C

Копира маркирани елементи в буфера.

Ctrl+Shift+C

Копира и конфигурира (опция) маркирани елементи.

Ctrl+D

Отключва маркирани елементи – с разрешено преместване.

Ctrl+F

Превключва на/ изключва прозореца за търсене.

Ctrl+G

Групира маркирани елементи.

Ctrl+H

Дегрупира маркирани елементи.

Ctrl+I

Внася разпределение от DWG/DXF файл.

Ctrl+L

Изобразява прозореца за редакция на команди за бърз достъп (шорткътс).

Ctrl+M

Изобразява прозореца за редакция на макроси.

Ctrl+P

Отпечатва текущия участък от проекта.

Ctrl+Q

Разделя елементи.

Ctrl+R

Разединява маркирани елементи.

Ctrl+Shift+R

Напълно разединява маркирани елементи.

Ctrl+S

Съхранява проекта в/у диск.

Ctrl+V

Поставя фрагменти от проекта или модул от буфера.

Ctrl+X

Премества маркирани елементи в буфера.

Ctrl+Z

Отменя последната операция.

Ctrl+Y

Възстановява последната операция.

Ctrl+Enter

В таблицата с данни – отваря списък в полето, когато е налично.

Ctrl+Ins

Копира маркирани елементи в буфера.

Ctrl+Page Up

Превлючва на предишния работен лист (Превлючва ”налява” м/у разделите).

Ctrl+Page Down

Превлючва на следващия работен лист (Превлючва ”вдясно” м/у разделите).

Ctrl+Tab

Завърта хоризонтално маркирани елементи.

Ctrl+„+”

Увеличава чертожната област.

Ctrl+„–”

Намалява чертожната област.

Ctrl+„*”

Позволява увеличаване.

Ctrl+„/”

Позволява увеличение в реално време.

Alt+V
Alt+X
Alt+Z
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Ctrl+ arrows
(подложка със стрелки)
Ctrl+Alt+ стрелки
(подложка със стрелки)
Ctrl+ стрелки
(подложка с цифри)
Ctrl+Shift+Alt+стрелки
Shift+Ins

Премества в определена посока към сходен типов елемент, намиращ се найблизко до маркирания елемент.
Премества в определена посока към елемент от който и да е тип, намиращ се
най-близко до маркирания елемент.
Премества в определена посока към свързан елемент.

Delete

Изтрива маркирани елементи.

Дубликира маркиран фрагмент от проекта в определена посока.
Поставя модул от буфера.

Enter

Мишка:
Ляв бутон:
Кликване в/у елемент
Кликване в/у елемент, докато
натиснат клавиша Shift
Кликване в/у елемент, докато
натиснат клавиша Ctrl
Двойно кликване в/у елемент

Маркира даден елемент и размаркира други елементи.
е Маркира елемент, без да размаркира други елементи. Ако
елемента е вече маркиран, ще бъде размаркиран.
е mark the component underneath the component already marked.

Двойно кликване в таблицата с данни

конфигуриеми (вижте настройки); по подразбиране: маркира цяла
свързваща линия (всички нейни сегменти).
конфигуриеми (вижте настройки); по подразбиране: променя
запис в полето до следваща позиция от списъка (ако е налично).

Десен бутон:
Кликване
Двойно кликване

конфигуриеми (вижте настройки); по подразбиране: изобразява
контексно меню.
конфигуриеми (вижте настройки); по подразбиране: показва
таблица с данни, ако не е изобразена.

Среден бутон
Кликване

конфигуриеми (вижте настройки); по подразбиране: изобразява
контексно меню на свързващата линия.

Колела на мишка:
Завъртане на колело

Увеличава/намалява в реално време.

Завъртане
на
колело,
докато Превърта изображение на проекта.
натискате клавиша отдясно Alt
В мишка с две колела – превърта според режима на колелото –
вертикален или хоризонтален.
В мишка с единично колело – превърта вертикално.
Завъртане
на
колело,
докато Прецисно превъртане на изображение на проекта (с по-ниска
натискате клавишите Shift+Alt
скорост на превъртане.
В мишка с две колела – превърта според режима на колелото –
вертикален или хоризонтален.
В мишка с единично колело – превърта вертикално.
turn wheel while pressing Ctrl+Alt keys
Превърта изображение на проекта с разменени колела на
мишката.
В мишка с две колела – превърта обратно на режима на колелото
– вертикален или хоризонтален.
В мишка с единично колело – превърта хоризонтално.
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