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Aktivace

A. AKTIVACE
A.1.

Úvod

Tento program je zajištěn kódem. Dva kódy – Počítačový kód a Kód pro odblokování – tvoří
dvojici, která umožňuje uvedení programu do chodu.
Počítačový kód je generován na počítači Uživatele během prvního uvedení programu do chodu.
Pak se Počítačový kód posílá k serveru , který tento kód prověří a generuje vhodný Kód pro
odblokování.
Tato dvojice kódů platí pouze určitou dobu – pak Uživatel musí zopakovat proceduru aktivace.

A.2.

První uvedení do chodu

Během prvního spuštění bude program požadovat informaci o Uživateli a číslo licence:

Program automaticky načte název Uživatele a firmy z nastavení programu Windows. Nutné je
vepsaní čísla licence – které najdete na vytištěné „Licenční Smlouvě”.
K uživateli je připsáno jedno číslo licence. Existuje možnost používání programu vyměnitelně na
dvou počítačích, pod podmínkou, že program bude pokaždé deaktivován po ukončení práce na
jednom stanovišti. Během spouštění programu na druhém stanovišti program požádá o jeho aktivaci.
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A.3.

Způsoby aktivace

Po klepnutí na tlačítko „Dále” se program zeptá na způsob aktivace:

V případě počítačů připojených k Internetu se doporučuje automatická aktivace.
V případě počítačů trvale připojených k Internetu se doporučuje dodatečné označení buňky
„Prováděj vždy automatickou aktivaci” – v tomto případě program nebude připomínat nutnost provést
reaktivaci, když dřívější deaktivace bude ukončená.
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A.4.

Automatická aktivace a nastavení proxy

Když bude vybraná automatická aktivace, program generuje Počítačový kód, posílá je Internetem
k serveru a obdrží Kód pro odblokování, pak program začíná být aktivní.
Když počítač Uživatele je připojen k Internetu s využitím serveru proxy, pak nastavení proxy
zavádíme před klepnutím na tlačítko „Dále”. Po klepnutí na tlačítko „Proxy”, program ukáže okno
„Nastavení serveru proxy”.
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Jako výchozí je nastaveno připojení bez proxy serveru. Když je počítač za serverem proxy HTTP
vybíráme „Standardní server proxy”, a pak napíšeme adresu serveru (čtyři čísla oddělená tečkami
anebo adresu jeho domény). Je třeba zkontrolovat port proxy, když je jiný, než standardní.
Když server proxy vyžaduje autorizaci, označíme vhodnou buňku výběru a napíšeme název
Uživatele (může být jiný než název Uživatele v systému Windows) a taky heslo.

Obdobné nastavení se vyžaduje pro servery proxy druhu SOCKS.
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A.5.

Ruční aktivace

Když nemáme přístup k Internetu, vybíráme ruční aktivaci. Program přechází k ruční aktivaci.

Na obrazovce se ukáže Počítačový kód. Je třeba uvést Kód pro odblokování programu. Kód pro
odblokování se může získat dvěma způsoby – s využitím jiného počítače připojeného k Internetu
anebo zaslání faxem Počítačového kódu na adresu . Nezapomeňte udat číslo faxu, na které bude
poslán Kód pro odblokování programu.
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A.5.1.

Ruční aktivace s využitím jiného počítače

Když máme přístup k Internetu na jiném počítači, můžeme:
1. Zapsat Počítačový kód na disketu – stisknutím tlačítka „Uložit” (program bude požadovat udání
čísla faxu).
2. Otevíráme soubor z diskety na počítači, který má přístup k Internetu – soubor se otevírá
v notepadu.
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3. Spustíme internetový prohlížeč a otevřeme stránku:
http://www.instalsoft.com.pl/auth/cz_activate.php

4. Označíme Počítačový kód v notepadu a zkopírujeme jej do internetového prohlížeče s využitím
kláves Ctrl+C / Ctrl+V:

5. Pak klepneme na OK. Server provede operaci a ukáže Kód pro odblokování:
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6. Zkopírujeme Kód pro odblokování do notepadu s využitím kláves Ctrl+C / Ctrl+V a uložíme
soubor na disketu.
7. Na počítači, na kterém je program, otevřeme soubor z diskety a zkopírujeme Kód pro
odblokování do okna aktivace:

8. Klepneme na tlačítko „Aktivace” – program bude uveden do chodu.

A.5.2.

Ruční aktivace s využitím faxu

1. V oknu ruční aktivace klepneme na tlačítko „Tisknout” – program požádá o číslo faxu a vytiskne
formulář aktivace na přístupné tiskárně. Uvedené číslo faxu bude využité pro odpověď.
2. Klepneme na tlačítko „Odložit” – program bude uzavřen.
3. Odfaxujeme formulář aktivace na číslo, které je na něm vytištěné.
4. Čekáme na odpověď.
5. Když obdržíme odpověď s Kódem pro odblokování, spustíme opět program. Otevře se na
formuláři aktivace, na stránce ruční aktivace.
6. Napíšeme Kód pro odblokování a klepneme na tlačítko “Aktivace”. Program bude uveden do
chodu.

8

Aktivace

B. ODINSTALOVÁNÍ / DEAKTIVACE
B.1.

Úvod

Během odinstalování programu je třeba provést deaktivaci na serveru , aby byla možná opětovná
aktivace po jeho nainstalování. Proces odinstalování může probíhat z CD obsahující balík programů
NetSystem, anebo přímo z pevného disku počítače. V prvním případě je třeba využít příkaz „Instalace
anebo odinstalováni programu Net-san 4 vybraný z nabídky CD a provést další kroky odinstalování.
V druhém případě je třeba vybrat z nabídky „Start” příkaz „Ovládací panely” / „Přidej/Odebrat
programy” a provést další kroky odinstalování.
Když aktivace byla provedená automaticky, pak se během odinstalování programu okno
deaktivace nepřihlásí, protože deaktivace je taky prováděná automaticky. Když však bude přerušeno
spojení s Internetem, pak je po neúspěšném pokusu spojení se serverem potřeba v zobrazeném
oknu deaktivace vybrat možnost „Ruční”.
Když aktivace programu była provedená ručně, pak během provádění odinstalování program
ukáže okno deaktivace:

Zde je potřeba vybrat vhodný způsob deaktivace: automatickou nebo manuální.

B.2.

Automatická deaktivace

Když vybereme automatickou deaktivaci, program generuje deaktivační Kód, posílá jej internetem
k serveru a čeká na odpověď. Po obdržení odpovědi bude program deaktivován a proces
odinstalování bude pokračovat.

B.3.

Ruční deaktivace

Když vybereme ruční deaktivaci, program se deaktivuje a pak se vygeneruje deaktivační kód.
Tento kód se může zkopírovat do internetového prohlížeče, adresa se ukáže po stisknutí tlačítka
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„Nápověda” (viz také Ruční aktivace s využitím jiného počítače), anebo poslat faxem (Ruční aktivace
s využitím faxu).
V případě deaktivace neobdržíme Kód pro odblokování. Po provedení popsaných činností bude
program deaktivován a číslo licence může být opět použito.
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1. SPRÁVCE SOUBORU
1.1. Integrace souboru aplikací
Práci se správcem souboru začínáme od vybrání vhodného, dříve nainstalovaného souboru
z nabídky „Start \ Programy” a klepneme na
.
Správce souboru podporuje použití programů patřících k souboru. Z úrovně správce se můžou
uvést do chodu všechny aplikace spojené s určitým souborem.
1. Pro

uvedení

do

chodu

libovolné

aplikace

souboru

klepneme

na

tlačítko

a z rozbalovaného seznamu vybíráme program, který nás zajímá.
2. Můžeme také dvakrát klepnout na vybraný soubor v pravém oknu správce, anebo jej označit a
stisknout tlačítko
. Bude otevřen soubor z vhodné aplikace (pro soubory
projektů ústředního topení to bude program Net-san 4).

V pravém horním oknu správce jsou datové soubory seřazené podle seznamu projektů
ukázaných v levém oknu. V jednom projektu můžou být soubory různých programů. Funkce
spravování projektů jsou datové soubory, které pomáhají během zakládání nových projektů, přenášení
anebo kopírování souborů mezi projekty, a archivaci údajů.
3. Pro založení nového projektu, zkopírování anebo změnu názvu existujícího projektu jej
označíme v levém oknu. Poté klepneme na příslušné tlačítko. Pro potvrzení operace klepneme
na OK.
4. Pro provedení libovolné operace na datovém souboru jej označíme v pravém oknu správce.
Potom s využitím tlačítek na pravé straně vybíráme operaci a klepneme na příslušné tlačítko.
Pro potvrzení změn klepneme na OK.
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1.2. Aktualizace katalogů a programů
Využití správce umožní prohlídku nainstalovaných katalogů
a
provedení jejich aktualizace s využitím internetu anebo ze zvlášť připraveného CD. Také balík aplikací
a správce mohou být aktualizovány.
1. Pro zjištění, je–li soubor aktuální anebo pro provedení aktualizace stiskneme tlačítko
a přecházíme k oknu aktualizace.

2. Vybíráme zdroj aktualizace – „Internet” anebo „Disk”. Po vybrání internetu se správce
automaticky spojí s firemním serverem , zkontroluje jeho obsah a ukáže výsledky. V případě
vybrání disku jako zdroje, klepneme dodatečně na tlačítko „Načíst inf. o akt.”

3. Program načítá a ukazuje informace o nejnovějším stavu katalogů a souborů programů. Pro
lepší viditelnost na obrazovce, na spodní části okna aktualizace, označíme buňku „Ukaž
identické a nainstalované”.
4. Ve dvou oknech budou ukázané soubory s grafickými značkami jejich aktuální verze. Význam
ikon můžeme zjistit v dostupné legendě.
5. Prohlížíme všechny záložky okna aktualizace a s využitím šipek vybíráme mezi okny ty
elementy balíku, které mají být obnoveny na disku. Když chceme aktualizovat všechny
.
katalogy stiskneme tlačítko
6. Na zvláštní záložce jsou soubory aplikací, to znamená soubory programů. Jsou označeny
k aktualizaci, proto je nemusíme označovat.
7. Program ukáže v levé spodní části okna souhrn velikosti souborů k načtení.
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8. Po prohlídce všech záložek provádíme aktualizaci stisknutím tlačítka „Aktualizuj”. Po provedení
aktualizace program ukáže vhodnou zprávu.

1.3. Aktivace a deaktivace programů
S využitím tlačítka „Aktivace” v oknu „Správce souboru” se můžou programy
aktivovat/deaktivovat. Když je program používán poprvé a ještě nebyl aktivován, je dostupná možnost
„Aktivace”. Způsobem popsaným v kapitole A.2, se tady může vybrat automatická anebo ruční
aktivace.
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Když je program aktivní, dostupné jsou tyto možnosti:
- zobrazení informace o datumu platnosti aktivace,
- obnovení aktivace,
- provedení deaktivace.

Datum platnosti aktivace vyznačuje časové rozmezí, během kterého je program aktivní. Před
jeho uplynutím program informuje o nutnosti provedení aktivace.
Obnovení aktivace je provedení aktivace dříve, než to vyplývá z délky platnosti aktivace.
Příkazem „Deaktivace” se může program deaktivovat bez jeho odinstalování. Na výběr jsou
možnosti: automatická a ruční. Způsob deaktivace programu v obou případech byl popsán
v kapitole B.

14

Lekce 1: Net-san 4

2. NET-SAN 4 – 1. LEKCE
PROJEKT GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ SÍTĚ
Obsahem této lekce je ukázaní, jak zhotovit projekt sanitární gravitační kanalizační sítě na
mapovém podkladu. Mapa použitá v projektu je části sídliště rodinných domků, na kterém je
dodatečně několik služebních / průmyslových budov. Projektovaná síť je odvětvením existující sítě
hlavní sanitární gravitační kanalizace. Existující síť bude také zohledněná ve výpočtech projektu.

2.1. Spuštění programu a projednání obsahu obrazovky
1. Spustíme grafický editor programu Net-san 4 ze Správce souboru. Po spuštění programu ukáže
se uvítací okno, na kterém je třeba vybrat opci „Nový projekt”, otevře se okno obecných údajů
nového projektu (dále projednané v kapitole 2.3).
2. Zobrazení hlavního okna programu:

Hlavní menu
Panel nástrojů

Datová tabulka

Záložka
pracovního archu
Navigátor

Stavový řádek

Záložky oblastí editace
projektu

Přepínač režimů práce

- Titulní pruh – na titulním pruhu hlavního okna, na levé straně, je název programu a název
právě editovaného souboru projektu. Na pravé straně titulního pruhu jsou standardní tlačítka
okna systému Windows.
- Hlavní menu – je pod titulním pruhem. Klepnutím levou klávesou myši na vybranou položku
menu způsobí její rozvinutí a zobrazení seznamu příkazů.
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- Panel nástrojů – je rozdělený na tematické záložky, které aktivujeme klepnutím levou
klávesou myši. Po klepnutí na vybranou záložku, program zpřístupni ikony tlačítek
přiřazených k vybrané oblasti editace. Klepnutí levou klávesou myši na vybranou ikonu
způsobí vyvolání připsané k ní funkci anebo přechod ke vkládání určitého elementu na
výkresovou oblast programu.
Když nastavíme kurzor myši na určité ikoně tlačítka, program zobrazí okno s nápovědou.
Obsah panelu nástrojů a také množství a druh záložek s panely nástrojů závisí na typu
právě vybraného archu, a také na aktuální oblasti editace projektu.
- Stavový řádek – nachází se ve spodní části okna programu. Najdeme zde informace o
aktuálním stavu projektu (spočítaný / nespočítaný), souřadnice kurzoru myši na pracovní
ploše, informace o aktuálně provedených operacích, a také záložky oblasti editace a buňky
režimů práce.
- Záložky oblastí editace údajů projektu – nachází se v levém spodním rohu okna programu,
hned pod datovou tabulkou. Záložky logicky rozdělují části projektu: instalaci, výkresový
podklad, tisk. Ke každé záložce jsou připsané opce, vyvolané pravou klávesou myši:
„Není viditelný, když není aktivní”,
„Šedý, když není aktivní”,
„Je viditelný, když není aktivní”.
Označením vhodné opce elementy, které patří k určité oblasti editace můžou být viditelné
anebo neviditelné po přechodu na záložku jiné oblasti editace. Vybranou opci zobrazí
náhled záložky;

- Režimy práce – buňky režimů práce jsou pod záložkami oblastí editace údajů projektu.
Zapojení určitého režimu práce (ORTO, BLOK, SÍŤ, AUTO, NÁVR) probíhá po klepnutí
levou klávesou myši na buňce režimu práce. Modré písmo názvu režimu práce znamená, že
určitý režim práce je aktivní. Neaktivní režim práce je označen šedou barvou písma.
- Pracovní oblast – pracovní oblast je omezená nahoře a na levé straně měřidly horizontálním a svislým. Měřidla umožňují běžnou kontrolu polohy vkládaných elementů.
Tlačítko v levém horním rohu mezi měřidly umožňuje změnu měřítka náhledu a ukazuje
aktuální měřítko. Dole a na pravé straně pracovní oblasti jsou horizontální a svislé pravítko,
umožňující změnu viditelné oblasti výkresu. Element v pravém spodním rohu mezi
horizontálním a svislým měřidlem je to navigátor, který zjednodušuje přemísťování v
pracovní oblasti.
- Záložky názvů pracovních archů – Přecházení mezi pracovními archy probíhá klepnutím
levou klávesou myši na vybranou záložku.
- Datová tabulka (F12) – ukazuje data jednoho anebo více označených elementů stejného
typu. V případě označení elementů patřících typik různým typům, zobrazí se pouze společné
polohy. Jestliže označené elementy nemají společné data, v datové tabulce bude zobrazená
vhodná zpráva. Změny vlastností některých elementů v datové tabulce způsobí patřičné
změny na výkrese projektu.
- Okno seznamu chyb (F8) – zobrazí výstrahy, nápovědí a zprávy o výskytu chyb v projektu,
zjištěné během kontroly spojení (Shift+F2), diagnostiky anebo po provedení výpočtů.
Klepnutí na zprávu v seznamu označí na výkrese projektu element, pro který ta zpráva platí.
Klepnutí pravou klávesou myši v oknu sezamu chyb vyvolá příruční nabídku.

16

Lekce 1: Net-san 4

2.2. Obecné pravidla editace
1. Pro editaci mapy je třeba vybrat arch typu “Mapa”. Pro editaci profilu je třeba vybrat arch typu
„Profil” (anebo založit nový arch a zadeklamovat tomuto archu vhodný typ). O typu pracovního
archu informuje symbol písmena umístěného na záložce archu u jeho názvu: symbol M
znamená plán/mapa, a symbol P – profil. Je třeba pamatovat, že dostupnost elementů je
závislá na typu archu, na kterém pracujeme.
2. Pro vložení anebo odstranění mapy terénu je třeba přejít k oblasti editace “Podklad”. Pro
editaci kanalizační/vodovodní síť je třeba přejít k oblasti editace “Sítě”.
3. Pro změnu polohy mapy na pracovní oblasti a nakreslené na plánu sítě, je třeba označit záložky
oblasti editace „Podklad” a „Sítě” se současně stisknutou klávesou Shift a označit oblast
průmětu. Tímto způsobem budou označené veškeré elementy sítě, které se pak může
posunovat na vybrané místo.
4. Element vložený do výkresu má aktivní datovou tabulku, kde můžeme přečíst a modifikovat
jeho údaje. Na stavovém řádku je zobrazen režim editace – „označování” a název elementu.
5. Pro aktivaci elementu vybrat/označit element stačí na něj klepnout. Pro vybrání více elementů
je třeba postupně klepnout na všechny vybrané se současným přidržením klávesy Shift.
Funkce skupinového označování vybraných typů elementů celého aktivního archu anebo
vybrané oblasti jsou v hlavní nabídce „Editace” a v panelu nástrojů „Funkce”.
6. Obsah příruční nabídky (vyvolávané prvou klávesou myši) závisí na typu označeného
elementu. Nabídka je také dostupná v případě, když není označený žádný element.
7. Pro posunutí elementu je třeba klepnout levou klávesou myši a s přidrženou klávesou umístit
element na požadované místo. Pro přesné posunování elementů může se použít kombinaci
kláves Alt + šípky.
8. Pro zkopírování a vložení elementu označíme tento element, pak zkopírujeme použitím
kombinaci kláves Ctrl+C a pak vložíme kombinaci Ctrl+V. Můžeme zde také používat vhodné
příkazy z hlavní nabídky anebo z panelu nástrojů.
9. Pro odstranění jednoho anebo více elementů je třeba označit tyto elementy a pak stisknout na
klávesnici klávesu Delete.
10.Elementy sítě mají obyčejně jeden anebo více bodů spojení – jsou označené plnými čtverečky
s barvou odpovídající barvě úseku sítě: kupř. modré pro vodovodní síť, hnědé pro kanalizační
síť. Barva úseků sítě závisí na jejich typu (úsek plynové, tepelné sítě).
11.V zapojeném režimu AUTO program nabízí možné body spojování elementů zobrazováním
křížku. Pro potvrzení nabízených bodu je třeba klepnout na tyto body levou klávesou myši.
Jestliže nabízené body spojení nejsou vhodné, je třeba po dobu spojování elementů stisknout a
přidržet klávesu Shift (momentálně vypojuje režim AUTO). Body, které nejsou spojené, jsou
označené většími, nevyplněnými čtverečky, body spojené jsou menší a vyplněné.
12.Režim BLOK – Aby nedošlo k náhodnému rozpojení elementů tvořících síť, doporučuje se po
vložení a spojení elementů zablokování celého projektu přepojením na režim BLOK – snadno
dostupný klávesou „Scroll Lock” z klávesnice.
13.Režim ORTO – pomáhá při kreslení horizontálních a svislých čár a také v úhlu definovaným
Uživatelem v „Obecné údaje” / ”AUTO, ORTO, MŘÍŽ”.
14.Jestliže chceme vložit stejnou hodnotu (kupř. hodnota vytékání) pro několik elementů, můžeme
použít příkaz „Údaje elementů” / „Opakuj poslední hodnotu” (F2). Program vloží do aktivní
buňky datové tabulky hodnotu vloženou jako poslední ve stejné buňce dřívější datové tabulce.
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15. Použití funkce „Opakuj poslední vložený element” (F3) umožňuje vložení elementu, který byl
vložen do pracovního archu elementu jako poslední. Tato funkce je velmi vhodná pro vkládání
šachet, anebo jiných elementů, které se četně vyskytují v projektu.

2.3. Doplnění obecných údajů
Po založení nového projektu program zobrazí okno s opcemi projektu. Toto okno se také může
vyvolat stisknutím funkční klávesy F7.
Veškeré hodnoty deklarované v oknu „Opce projektu” / „Přednastavené typy” budou zobrazené v
datové tabulce jednotlivých elementů jako parametry přednastavené. Změnou údajů můžeme zavést
obecné změny pro celý projekt.
1. Okno „Možnosti projektu” se otevírá v poloze „Mapa: Plán”. V tomto místě může se v dalších
polohách deklarovat přednastavené údaje, jako jsou:
- meteorologické údaje (15 minutové srážky, doba trvání deště, apod.) – tyto údaje se používá
během projektování dešťové kanalizace,
- přednastavený typ trubek / šachet / vík – elementy, které budou používané programem jako
přednastavené.
- přednastavené výtoky / přítoky z / do budovy – přednastavené hodnoty toků odpadních
vod / vody pro jednotlivý uzel (na této etapě nejsou požadované),
- přednastavené tloušťky podsypání / zasypání – hodnoty pro jednotlivé typy sítě počítané v
programu.
2. Po přechodu k oknu „Informace o projektu” Uživatel má možnost doplňovat údaje projektu,
investora a projektanta.
3. Pro zkontrolování, jestliže jsou načtené všechny katalogy (systémy) nutné k utvoření projektu,
je třeba klepnout na „Obsluha katalogů”, a pak na tlačítko se stejným názvem
.
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4. Když chceme v projektu použít určitý katalog (systém) , označíme jej v levém oknu a klepnutím
na tlačítko s modrou šípkou orientované doprava
přeneseme do okna „Katalogy v
projektu”. Zavedení změn schválíme tlačítkem OK.
5. Veškeré změny provedené v obecných údajích schvalujeme tlačítkem OK.

2.4. Příprava podkladu
V tomto bodě budou prezentovány tři možné způsoby načtení geodetického podkladu. Výběr
vhodného způsobu závisí na formátu souboru.

Varianta A: Podklad připravený v souboru .dwg
Mapa vytvořená v souboru ve formátu .dwg bude používaná jako výkresový podklad.
1. Z nabídky „Soubor” je třeba vybrat funkci „Importuj podklad ze souboru DWG/DXF”. Otevře se
okno, ve kterém ukážeme na vhodný soubor .dwg , a pak vybrat tlačítko „Otevři”. Během
prvního importu program se zeptá na soubor písma používaného v projektu (s příponou .shx).
Může se ukázat na lokalizaci souboru na disku anebo vybrat možnosti „Storno”.
2. Otevře se okno importu souboru. Na levé straně jsou zobrazené všechny vrstvy výkresu
obsažené v načítaném souboru. V horním levém rohu obrazovky vybereme jednotku míry
výkresu, odpovídající skutečnému měřítku, rozvinutím seznamu dostupných hodnot.
!

Vybrání jednotky míry výkresu, vhodné pro skutečné měřítko, má význam s ohledem na
grafický editor, který vždy ukazuje a načítá rozměry v metrech. Proto je důležité, aby
importovaný výkres měl vhodné měřítko.

♦

Pokyn: pro zjištění, jestliže vybraná jednotka je správná, je třeba stisknout ikonu
a změřit
libovolný objekt se známými rozměry, anebo vzdálenost mezi geodetickými kříži (pokud se takové
vyskytují na mapě).
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3. Po výběru vhodné jednotky je třeba klepnout na tlačítko „Dále”. Zobrazí se další okno, ve
kterém můžeme vybrat vrstvy, které budou viditelné po načtení. Všechny vrstvy jsou označené
jako přednastavené. Dodatečně je třeba odznačit příkaz „Importuj vyplnění (hatch)”.
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4. Výběr tlačítka „Dále” končí import souboru DWG/DXF. Program automaticky načítá tento
soubor do oblasti editace „Podklad”, na které se umísťuje objekt „Podklad DWG/DXF”
obsahující všechny vrstvy vybrané během importu.

Varianta B: Podklad ze souboru vzniklého ze slepení skenů
Mapa vytištěná na papíře slouží jako výkresový podklad. Předpokládá se, že výkres byl vytištěn
na papíře v podobě stuhy, Uživatel má k dispozici pouze skener formátu A4. Tímto způsobem sken
výkresu byl rozdělen na 4 části.
1. Výkresy musí se skenovat se záložkou (to znamená, že okraje spojování skenů musí se
překrývat, nepřipouští se mezeru mezi naskenovanými části výkresu) s využitím libovolného
skenovacího programu. Naskenované fragmenty je třeba uložit jako soubory .jpg anebo .bmp.
Tyto soubory budou pak načtené do slepovače skenů.
!

Program rozeznává také jiné populární grafické formáty, jako jsou: .tiff, .png, .rle, .pcx. apod..
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2. Ze Správce Balíku spustíme program „Slepovač skenů”. Po spuštění program založí nový
soubor bez názvu. V prvním oknu, s využitím tlačítka „Načti”, otevíráme první ze čtyř dříve
uložených na disku souborů, který je první části naskenované mapy.

3. Výkres bude načtený do programu. Protože náš podklad se skládá ze čtyř postupných částí,
nebudeme používat navigátor, který je nápomocný v případě více komplikovaných skenů. V
takovém případě odznačíme buňku „Použij navigátor”.
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4. Jestliže soubor se posunul během skenování a vyžaduje provedení korektury posunutí, je
možné provedení těchto oprav ve „Slepovači”. Označíme odznačenou buňku „Korektura
odklonu”. Pak pravou klávesou myši označíme dva body: „Horní” a „Spodní”. Tyto body
vyznačují neviditelnou čáru, program má obrátit a přizpůsobit sken takovým způsobem, aby tato
čára byla svislá. Po označení obou bodů klepneme na tlačítko „otočit”.

5. Jestliže jsme špatně označili a otočení nesplňuje naše požadavky, můžeme použít funkci
anulování operace. Za tímto účelem klepneme na tlačítko „Zpátky”
v horní části
obrazovky. Program se nás zeptá, jestliže určitě chceme anulovat operaci, protože neexistuje
možnost obnovení anulované operace.
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6. Klepnutím na tlačítko „Dále” v horní části obrazovky přecházíme k další etapě slepování.
Obrazovka se skládá ze dvou oken, v levé části je zobrazen náhled dříve načteného souboru.
Klepneme na tlačítko „načti” a otevíráme soubor s naskenovanou další části podkladu.
V pravém oknu se ukáže náhled připojované části.

Zoom

7. Uprostřed obrazovky je buňka pro výběr metody a směru připojování načteného fragmentu.
Ponecháváme metodu připojování „Dva body” a směr „Doprava”. Mezi okny náhledu jsou
měřítko a buňky pro vybrání označovaných charakteristických bodů, co umožní spojení
programem obou částí.
8. Najdeme charakteristické body na obou náhledech a klepnutím pravou klávesou myši označíme
je na výkrese. Na náhledu se ukážou červené křížky, které označují tyto body.
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9. Po označení obou bodů klepneme na tlačítko „Spojit”. Program spojí oba skeny.
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10.Pokračujeme v dalším přidávání fragmentů mapy, dáváme při tom pozor na dodržení jejich
pořadí.
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11.Po klepnutí na tlačítko „Dále” přecházíme k poslednímu oknu, ve kterém určujeme měřítko
a přistřihneme podklad. Na pravé straně jsou záložky. Vybíráme záložku „Vystřihování” a pak
pravou klávesou myši označíme na výkresové oblasti levý horní a pravý spodní bod, podle
kterých program vystřihne podklad.
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12.Posledním krokem je určení měřítka podkladu. Přecházíme k záložce „Určení měřítka”.
Používáme k tomu jednu ze dvou možností. Klepneme na buňku „Vzdálenost ozn. bodů” a na
náhledu označíme pravou klávesou myši dva body, pro které známe správnou vzdálenost .
Program zobrazí na náhledu dva červené křížky. Skutečnou vzdálenost dvou označených bodů
napíšeme do buňky „Vzdálenost [m]”. Pak klepneme na tlačítko „Určit měřítko”. Podklad bude
uvedený ve správném měřítku.

13.Uložíme podklad na disku jako soubor. Vznikne soubor s příponou „.ism.”.
14.Pro ukončení práce slepovače a výstupu z programu klepneme na tlačítko „Ukončit” .
15.Otevíráme program Net-san 4, do kterého načteme uložený podklad. Přejdeme do oblasti
editace „Podklad” vybráním vhodné záložky v pravém spodním rohu. Z horního panelu nástrojů
ze záložky „Podklad” vybíráme element „Mapa”
ukáže se malý obdělnik.
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16.V datové tabulce v buňce „Soubor mapy” vyhledáváme náš soubor podkladu na disku a
otevíráme jej.
17.Podklad bude načten do projektu.

Varianta C: Podklad načtený galerií výkresů
Mapa vytištěná na papíře bude nám sloužit jako výkresový podklad. Výkres byl vytištěn na listu
ve formátu A2 a byl naskenován na velkoformátovém skeneru.
1. Otevíráme program Net-san 4, do kterého načteme uložený podklad. Přecházíme k oblasti
editace „Podklad” vybráním vhodné záložky v pravém spodním rohu. Z horního panelu nástrojů,
ze záložky „Grafika”, vybíráme element „Výkres”
se pak ukáže malý obdělník.

. Klepneme na plochu výkresu, na které
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2. V datové tabulce v buňce „Výkres” vybíráme „Přidej nový” a otevírá se okno „Galérie výkresů”.
Funkci „Čti” vyhledáme na disku soubor podkladu a otevřeme jej. Náhled výkresu se ukáže
výkresu oknu galerie.

3. Pak je třeba určit měřítko podkladu. Program zobrazí na náhledu dva červené křížky. Levou
klávesou myši posunujeme je k bodům, pro které známe jejich skutečnou vzdálenost.
Skutečnou vzdálenost dvou označených bodů napíšeme v buňce „Vzdál. bodů [m]”. Pak
klepneme na tlačítko „Urči měřítko”. Podklad bude pak ve správném měřítku.
4. Klepnutím na tlačítko „Zavři” zavíráme okno galérie výkresů a současně soubor bude načten na
záložku „Podklad”. Ukáže se podklad v podobě jednotného výkresu.
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2.5. Vložení zdrojů odpadních vod
Po vložení podkladu můžeme přistoupit ke tvoření projektu kanalizační sítě. Jako první budou
vloženy výstupy odpadních vod z budov.
V další části lekce budeme využívat podklad utvořený ze souboru .dwg.
1. Klepnutím na vhodnou záložku v pravém spodním rohu obrazovky přecházíme k záložce oblasti
editace „Síť”.
2. Z panelu nástrojů „Kanalizace” vybíráme tlačítko „Odvedení odpadních vod / vody z budovy”
, přecházíme k výkresové oblasti a umístíme objekt u budovy, na místo projektovaného
výstupu odpadních vod z budovy.
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V datové tabulce určujeme označení nově vloženého odběru odpadních vod. V této lekci
stanovíme, že každý druh elementů (kupř. odběry odpadních vod, kanalizační šachty, uzly sítě, apod.)
bude reprezentován jiným symbolem písma.

3. V datové tabulce, v buňkách „kóta.proj. terénu [m]” a „kóta exist. terénu [m]” uvedeme pořadnici
projektovaného a existujícího terénu v bodě odběru odpadních vod. Pořadnice projektovaného
terénu je požadovaným údajem, pořadnice existujícího terénu je však opčním údajem. Uvádíme
také pořadnici přívodu kanalizační sítě do budovy, měřenou u dna kanálu.
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kóta existujícího terénu je to aktuální kóta terénu před začátkem zemních prací – tyto kóta se
může přečíst kupř. z mapy terénu (z vrstevnic, anebo z bodů geodetické vytyčovací sítě). kóta
projektovaného terénu je to kóta terénu po provedení zemních prací. V této lekci zakládáme, že kóta
projektovaného a existujícího terénu jsou stejné a že jsou přečtené z vrstevnic nanesených na mapu
terénu.

4. Protože v obecných údajích byla doplněná hodnota odtoku z určitého bodu, určená jako
množství na jednoho obyvatele (na vteřinu anebo na den), pak je nutné (pro odtok z obytných
budov) uvést v datové tabulce počet obyvatel v budově.
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V některých případech, jako obslužné anebo průmyslové budovy, je třeba uvést množství
vytékajících odpadních vod z budovy – nezávisle na deklarované hodnotě výtoku přednastavené
3
v obecných údajích projektu. Proto uvádíme v buňce „Qs [dm /s]” hodnotu výtoku v l/s. Pořadnice
sklepů a přízemí nejsou požadované, avšak jejich doplnění umožní automatické označení těchto
hodnot po vygenerování profilu – projednáno v bodu 1 kapitola 3.9.
5. Zbývající hodnoty ponecháváme beze změn.
6. Pak stiskneme klávesu F3 („Vložit stejný, jako předchozí”), pro opětovné vložení vývodu
odpadních vod/vody z budovy a pro další budovu opakujeme úkony z bodů 2 až 4. Tyto úkony
opakujeme pro všechny budovy projektu.

2.6. Nakreslení sítě a vložení uzlů kanalizační sítě
1. Síť gravitační kanalizace vedeme s využitím tlačítka „Úsek gravitační kanalizační sítě”
z panelu nástrojů „Kanalizace”.
2. Úseky vedeme od bodu odběru odpadních vod z budovy ke plánovanému uzlu sítě anebo
kanalizační jímky. Během kreslení sítě nápomocná je funkce „NÁVR – kontinuální vkládání
elementů”.
Pro
aktivaci
této
funkce
klepneme
na
symbol
„NÁVR”
ve spodní části obrazovky (pod záložkami oblastí
editace). Po zapojení funkce program automaticky obnovuje poslední příkaz, bez stisknutí
klávesy F3.

3. Nástroj "Asistent kreslení" napomáhá v precizním plánování sítě. S využitím tohoto nástroje je
možné kreslení anebo vkládání elementů v zadané vzdálenosti a/anebo se zadaným úhlem k
elementu z podkladu DWG/DXF anebo jiného elementu sítě. Tyto úhly jsou velmi důležité v
případě připojení úseků sítě ke dnu šachty. Jestliže úhel nebude vhodný, program nevybere
správně kinetu.
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• Abychom
mohli
používat
asistenta
kreslení,
„Náhled” / „Ukaž/Schovej asistenta kreslení”

musíme

vybrat

z

nabídky

• Ukáže se okno asistenta kreslení.
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• V oknu asistenta kreslení ukazují se během kreslení informace na téma aktuální polohy
kurzoru, přírůstku ∆x a ∆y od začátečního bodu úseku sítě, aktuální délky vedeného úseku,
a úhlu s osou x.

• Po doplnění hodnoty úhlu anebo/a vzdálenosti, a pak po najetí kurzorem myši na libovolný
element podkladu DWG/DXF anebo element sítě, automaticky se zobrazí pomocné čáry,
které usnadní přesné kreslení.
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• Jako příklad, pro nakreslení úseku pod úhlem 175º k předchozímu úseku, je třeba v oknu
asistenta kreslení, v buňce „Dod. úhel protínající pomocné čáry [º]” vepsat uvedený úhel.
Během kreslení ukážou se přerušované pomocné čáry odkloněné o zadaný úhel. Jestliže
chceme však kreslit úsek kupř. v úhlu 90° k jinému úseku, je třeba po napsání hodnoty úhlu
a začatí kreslení najet kurzorem na úsek, ke kterému má být kreslený kolmý úsek. Ukážou
se pomocné čáry odkloněné přesně o 90°.

!

Je třeba věnovat pozornost dostupnosti jednotlivých kinet v katalogu kanalizačních šachet a
na tomto základě vybírat vhodné úhly spojů mezi dalšími úseky sítě.

!

Úsek kanalizační sítě v programu Net-san 4 je vždy jednotlivým úsekem. Znamená to, že každá
změna směru vyžaduje dva úseky.
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4. Pro kreslení existujících fragmentů sítě hlavní kanalizace (označeních na uvedeném níže
obrázku) vybíráme postupně v datové tabulce:
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- v buňce „Stan elementu” vybíráme „Existující – počítaný”,
- v buňce „Zač dna kanálu [m]” a „Kon dna kanálu [m]” vpisujeme vhodné pořadnice dna kanálu
pro začátek a konec úseku sítě,
- v buňce „Typ trubky” vybíráme druh trubky odpovídající existujícímu úseku sítě gravitační
kanalizace,
- v buňce „Umístění” vybíráme „Hlavní síť”.

5. Další údaje ponecháváme beze změny.
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6. Další etapou je vložení uzlů kanalizační sítě. Z panelu nástrojů „Kanalizace” vybíráme tlačítko
„Uzel kanalizační sítě”
. Přecházíme k výkresové oblasti a umístíme na výkrese uzel
v každém bodu změny směru.

7. V datové tabulce uvedeme označení nově vloženého uzlu kanalizační sítě. Jak jsme to určili
dříve, každý nový druh elementů bude reprezentován jiným symbolem písma.
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8. Do datové tabulky, v buňkách „kóta. proj. terénu [m]” a „kóta. exist. terén [m]” uvedeme
pořadnici projektovaného a existujícího terénu v místě vložení uzlu kanalizační sítě.

9. V případě, když zasazovaný uzel kanalizační sítě patří k existujícímu fragmentu sítě, pak v
datové tabulce, v buňce „Stav elementu” vybíráme „Existující – počítaný”.

10.Další údaje ponecháme beze změn.
11.Stiskneme tlačítko F3 („Vložit stejný, jako předchozí”), pro obnovení vkládání „Uzel kanalizační
sítě” a pro další uzly kanalizační sítě opakujeme operace z bodů 4 a 7.
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2.7. Vkládání kanalizačních šachet
Další elementy, které budou vloženy do projektu, budou to kanalizační šachty.

1. Za tímto účelem z panelu nástrojů „Kanalizace” vybereme tlačítko „Kanalizační šachta ”
Na výkresovém archu umístíme šachtu na trase projektované kanalizační sítě.

.

2. V datové tabulce uvedeme označení nově vložené kanalizační šachty. Jak jsme to určili dříve,
každý nový druh elementů bude reprezentován jiným symbolem písma.
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3. Do datové tabulky, v buňkách „Poř. proj. terénu [m]” a „Poř. exist. terén [m]” uvedeme pořadnici
terénu projektované a existující kanalizační šachty.

4. V případě, když chceme vybrat jiný typ šachty než přednastavený, pak v datové tabulce, v
buňce „Typ jímky” nevybereme vhodný typ šachty.

5. Pro koncové jímky, které jsou jímkami existujícími v našem projektu, v datové tabulce, v buňce
„Stav elementu” vybereme „Existující – počítaný”.

6. Další údaje ponecháme beze změn.
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7. Další šachty vkládáme identickým způsobem jak bylo to popsané v bodech 1 až 6.
8. Pro koncové šachty je třeba deklarovat funkci – spotřebič anebo zdroj odpadních vod, a ručně
vybrat kinetu – buňku „Stavba šachty ” v datové tabulce. Je třeba to provést ručně, protože
odpadní vody tečou „zevně” a pak tečou dále. Program nemá možnost rozeznání, jak vypadá
je požadovaný typ kinety (úhel a průměr přípojek).
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2.8. Vkládání popisů úseků
Jako doplnění projektu budou vložené popisy úseků sítě gravitační kanalizace.
1. Z horního panelu nástrojů ze záložky „Grafika” vybíráme element „Zjednodušený popis úseku”
.
2. Přejdeme k výkresové oblasti a umístíme popis na vhodném úseku.

3. Pak v datové tabulce, v „Popis úseku” vybíráme buňky, které budou popisovat určitý úsek.
Stanovíme, že v této lekci bude to průměr a druh sítě v horním řádku a délka úseku ve
spodním.

4. Po uzavření okna s výběrem buněk popisů na výkrese ukáže se stanovený popis úseku.
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2.9. Výpočty a opce výpočtů
1. Po doplnění údajů provádíme výpočty. Stiskneme tlačítko F10, které vyvolává výpočty. Po
provedení diagnostiky údajů program zobrazí nápovědu o použití přednastaveného typu trubky.
Klepneme na tlačítko „Dále”.
2. Program přechází k oknu opce výpočtů. V tomto místě můžeme mít vliv na výpočty prováděné
programem. V levém oknu můžeme vybrat druh sítě, pro kterou chceme určit opci výpočtů
(kanalizace, vodovod), a svislé vzdálenosti projektovaných sítí od jiných sítě (tzv. kolize –
projednané v další lekci).

3. V této lekci se věnujeme více opcím výpočtů gravitační kanalizace, které je věnovaná táto
lekce.
- Na první záložce opce výpočtů můžeme modifikovat hodnoty (překrytí, sklon, vyplnění kanálu
apod.), které budou mít vliv na výběr průměrů a uložení kanálů. Možnosti můžou být
modifikovány individuálně pro každé umístění (domovní přípojka, odbočka, hlavní síť).
Dodatečně můžeme se rozhodovat, jestliže kanály mají být položené se zohledněním kritéria
samočistění.
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- Tlačítko „Pokročilé” opije spojeno s možnosti konfigurace parametrů kritérium samočistění sítě
sanitární, dešťové a jednotné kanalizace. Je to mezní hodnota tangenciálních napětí a
hustoty odpadních vod – pro různé typy kanalizace.

- Další rámeček, je to skupina trubek použitých v projektu a platící pro ně opce výběru průměrů.
Tyto opce slouží k modifikaci parametrů, které mají vliv na výběr průměrů programem.
, které je vedle určité skupiny trubek otevírá se okno „Možnosti pro
Po klepnutí na tlačítko
jednotlivé průměry vybrané skupiny trubek”. V tomto místě můžeme určit, které průměry
trubek má se brát v úvahu během vybírání programem. Dodatečně Uživatel má možnost
určení maximálních rychlostí průtoku média v trubkách s určitým průměrem a na uvedeném
místě.

4. Stiskneme tlačítko „Dále”, program provede výpočty a připravuje přehled materiálů.
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2.10. Přehled výsledků
Záložka „Výsledky” se skládá ze dvou oken. V levém horním rohu jsou tematické skupiny
výsledků, seřazené v rozvíjeném seznamu, v pravém ukazují se konkrétní, podrobné výsledky
patřících v dané chvíli k označené tematické skupině.

Přecházíme dalšími tabulkami výsledků klepnutím na názvy jednotlivých skupin, ke kterým patří
m.j. : „Úseky sítě” a „seznam materiálů” (trubky / jímky).
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2.11. Tisk tabulek výsledků
Jestliže výsledky výpočtů jsou správné a odpovídají našim očekáváním, můžeme je tisknout na
tiskárně.
1. Pro tisk výsledků výpočtů klepneme na tlačítko „Tisk” v levé horní části okna „Výsledky”. Otevírá
se okno náhled tisku skládající se ze dvou částí. Levá část okna je oblasti náhledu tisku
stránky. Náhled odpovídá aktuálním nastavením v oblasti stylu a schématu tisku. Na pravé
straně je řídící panel, který slouží ke konfiguraci tisku.
2. V horní části řídícího panelu jsou buňky týkající se změn měřítka zobrazení náhledu, níže je
tlačítko umožňující tisk a tlačítko umožňující výstup z náhledu. Pod ním jsou tři záložky.

49

Lekce 1: Net-san 4
3. Záložka „Tisk” umožňuje změnit obecná nastavení tisku, jako typ tiskárny, počet a číslování
stránek, počet kopií tisku apod. Na této záložce se nastaví také velikost okrajů. Tlačítko
„podrobnosti” otevírá a uzavírá dodatečné buňky pro konfiguraci číslování stránek.

4. Záložka „Schéma” umožňuje určit, které tabulky a buňky mají být vytisknuté. Rozvíjený horní
seznam dává možnost vybrání jednoho z předem definovaných schémat tisku. Na spodním
seznamu můžeme modifikovat hodnotu vybraného schématu. Tvoříme vlastní schéma s
využitím jednoho z existujících a odznačíme „zbytečné” buňky. Po zavedení změn klepneme na
tlačítko „Uložit” a ukládáme schéma s novým, snadno rozeznávatelným názvem.
Na této záložce jsou také buňky pro změnu orientace tisku.
5. Záložka “Styl” umožňuje konfigurovat velikost a druh používaného písma a také barvu pozadí a
nápisů. Program obsahuje řadu předefinovaných stylů, a také možnost tvoření a ukládání
nových.
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6. Tisk tabulek probíhá po klepnutí na tlačítko
konfigurace.

v hlavním oknu

2.12. Tisk výkresu
Tisk výkresu je možný po návratu ke grafickému editoru.

1. Vracíme se ke grafickému editoru klepnutím na tlačítko „Editor”
.
2. Klepnutím na vhodnou záložku v pravém spodním rohu přecházíme k oblasti editace „Tisk”.
Program přechází do režimu náhledu tisku, a v datové tabulce uspořádání stránek ukážou se
buňky konfigurace tisku.
3. Vybíráme tiskárnu, na které bude probíhat tisk. Určíme měřítko tisku, okraje, orientaci papíru,
délku a šířku stránky. Deklarujeme, jestliže tisk má být barevný anebo černo – bílý.
4. Kontrolujeme polohu hranic archů papíru na výkrese a eventuálně provádíme korekce
posunutím místa spojení hranic archů.
5. v režimu náhled tisku na obrazovce vidíme fialové a zelené čárkované čáry spojů se symboly
nůžek. Fialové čáry znamenají hranice archů papíru, a zelené určují záložky, které usnadní
slepení projektu z jednotlivých listů. Jestliže tištěné archy mají se po slepení mají přiléhat okraji,
pak záložky nejsou nutné. Vypojíme je v datové tabulce uspořádání stránek tisku, vepsáním
hodnoty „0” v buňce „Záložka [cm]”.

6. Tiskneme projekt vyvoláním okna tisku kombinaci kláves Ctrl+P. V oknu tisku máme možnost
vybrání oblasti tištěných stránek.
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3. NET-SAN 4 – LEKCE 2
PROJEKT VODOVODNÍ SÍTĚ NA PLÁNU TERÉNU SPOLU
S VÝKRESEM PROFILŮ SÍTĚ VODOVODNÍ A SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE
Obsahem této lekce bude příklad projektu vodovodní sítě jako doplnění dříve projektované
v první lekci sítě gravitační splašková kanalizace.

3.1. Načtení existujícího projektu
. Otevírá se okno výběru, ze
1. Z hlavní nabídky „Soubor” vybíráme funkci „Otevři projekt”
kterého vybíráme projekt sítě gravitační kanalizace z první lekce.
2. Projekt se otevírá na záložce oblasti editace „Sítě”

3. Pak je třeba doplnit v obecných údajích veškeré údaje týkající se vodovodní sítě, jako jsou:
- přednastavený typ trubek pro vodovodní síť,
- přednastavený tok vody tekoucí k budově,
- přednastavené tloušťka podsypání / zasypání pro vodovodní síť.
Více informací na téma editace obecných údajů najdete v kapitole 2.3.
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3.2. Vkládání bodů přívodu vodovodní sítě do budov
1. Z pásku nástrojů „Vodovod” vybíráme tlačítko „Přívod vod. sítě do budovy”
, přecházíme
k výkresové oblasti a umístíme objekt u budovy v místě projektovaného bodu přívodu
vodovodní sítě do budovy.
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2. V této lekci také určíme, že každý druh elementů (kupř. odběry odpadních vod, kanalizační
šachty, uzly sítě, apod.) bude reprezentovaný jiným symbolem písmen. Nově vložený element
označíme v datové tabulce.
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3. V datové tabulce, v buňkách „kóta. proj. terénu [m]” a „kóta . exist. terénu [m]” vhodně uvedeme
pořadnici terénu projektovaného a existujícího přívodu vody do budovy. Uvedeme také
pořadnici přívodu vodovodní sítě do budovy, měřenou v ose potrubí.
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4. Protože v obecných údajích byla doplněná hodnota přítoku k bodu přívodu sítě do obytné
budovy v množství na jednoho obyvatele (na vteřinu anebo na den), je nutné určit v datové
tabulce počet obyvatel v budově.

V případě kupř. obslužných anebo průmyslových budov (analogicky jako v první lekci), uvést
přímo hodnotu výtoku vody z bodu – nezávisle na deklarované přednastavené hodnotě výtoku v
l
obecných údajích projektu. Za tímto účelem v buňce „Vytékání v bodu [ /s]” uvádíme hodnotu vytékání
l
v /s.
5. Zbývající údaje ponecháme beze změn.
6. Pak stiskneme tlačítko F3 („Vložit stejný, jako předchozí”), pro opětovné vkládání přívodu sítě
do budovy a opakujeme operace z bodů 2 až 4 pro další budovu. Tyto úkony opakujeme pro
veškeré budovy, které mají být obsažené v projektu.

57

Lekce 2: Net-san 4

3.3. Nakreslení sítě a vložení uzlů vodovodní sítě
1. Vodovodní síť vedeme vybráním z panelu nástrojů „Vodovod” tlačítka „Úsek vodovodní sítě”
.
2. Úseky vedeme od bodu přívodu vodovodní sítě v budově ke plánovanému uzlu vodovodní sítě.
Během kreslení vodovodní sítě, obdobně jak to bylo v případě kanalizační sítě, používáme
funkci „NÁVR – průběžné vkládání elementů”. Podrobnosti viz. kapitola 2.6 bod 2.

!

Úsek vodovodní sítě v programu Net-san 4 je vždy jednotlivým úsekem. Znamená to, že každá
změna směru vyžaduje dva úseky.
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3. Další etapou je vkládání uzlů vodovodní sítě. U panelu nástrojů „Vodovod” vybíráme tlačítko
„Uzel vodovodní sítě”
. Přecházíme k výkresové oblasti a umísťujeme uzel na výkrese
v každém bodě změny směru.

4. V datové tabulce dáváme označení nově vloženému uzlu vodovodní sítě. Provádíme to
analogicky, jak to bylo popsané v bodě 7 kapitoly 2.6.
5. Pak, stejně jako v bodě 8 kapitoly 2.6, v datové tabulce každého uzlu uvádíme vhodné
pořadnice terénu.
6. Další údaje ponecháváme beze změny.
7. Pro obnovení vkládání elementu „Uzel vodovodní sítě” stiskneme tlačítko F3 („Vložit stejný, jako
předchozí”), a pro další uzly vodovodní sítě opakujeme operace z bodů 4 a 7.

3.4. Vkládání vodoměrných šachet
V naším projektu jedna budova, která je průmyslovou budovou, bude připojená k vodovodní síti
za prostřednictvím vodoměrné šachty.
1. Pro umístění v projektu vodoměrové šachty z panelu nástrojů „Vodovod” vybíráme element
„Vodoměrná šachta”

.
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2. Na výkresové oblasti umístíme šachtu v místě připojení budovy k vodovodní síti.

3. V datové tabulce dáváme označení nově vložené vodoměrné šachtě. Provádíme to analogicky,
jak to bylo popsané v bodě 7 kapitoly 2.6.
4. Pak, stejně jako v bodě 8 kapitoly 2.6, v datové tabulce každého uzlu uvádíme vhodné
pořadnice terénu.
5. Další údaje ponecháváme beze změny.

3.5. Kolidující sítě
V případě, když na cestě projektované sítě setkáme se s jinou síti (kupř. kanalizační síť z první
lekce) program bude obcházet eventuální kolize.
Program umožňuje zohlednění v projektu jiné kolidující sítě, které se nacházejí na trase
projektované instalace, a nebudou počítané programem. Pro zohlednění těchto sítí v projektu je třeba:
1. V grafickém editoru, na záložce oblasti editace „Plán”, z horního panelu nástrojů ze záložky
„Kanalizace” anebo „Vodovod” vybíráme element „Úsek plynové sítě”
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2. Přecházíme k výkresové oblasti a vedeme plynovou síť v oblasti očekávaných kolizí. Protože
tato síť není počítaná, nemusí být spojitá, není také požadováno její napájení ani spotřebiče.

3. Pak, v datové tabulce, v buňce „Zač. pořadnice osy [m]” a „Kon. pořadnice osy [m]” uvádíme
pořadnici osy pro začátek úseku a pořadnici osy pro konec úseku.

4. Abychom nedublovali sítě existující na výtisku, existuje možnost deklarace, které sítě mají být
tištěné. Za tímto účelem v „Opce projektu” / „Náhled elementů” / „Úseky sítě” je třeba odznačit
buňku „Tiskni nevypočítané úseky sítě”

.
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3.6. Vložení popisů úseků
Viz kapitola 2.8.

3.7. Výpočty a možnosti výpočtů
Část týkající se kanalizace je uvedené v kapitole
vodovodní sítě a kolizí.

2.9. Dodatečně jsou zde opce týkající se

1. V poloze „Vodovod” jsou:
- V prvním rámku jsou možnosti týkající se omezení, které platí při výběru průměrů. Jsou to
možnosti determinující opětovné vybírání průměrů ve všech výpočtech a dodržování
průměrů přednastavených uživatelem.
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- Další tabulky obsahují skupiny trubek použitých v projektu a platící pro ně možnosti výběru
průměrů. Tyto opce slouží modifikaci parametrů, které mají vliv na výběr programem
průměrů.
Po klepnutí na tlačítko
umístěné u určité skupiny trubek otevírá se okno „Možnosti pro
jednotlivé průměry vybrané skupiny trubek”. V tomto místě můžeme určit, které průměry
trubek mají být zohledněné programem během vybírání. Dodatečně, Uživatel má možnost
určení maximální rychlosti průtoku média v trubkách s určitým průměrem a určitým
umístěním.

2. V poloze „Kolize” určujeme minimální vzájemné vzdálenosti (svisle) mezi sítěmi počítanými
programem, a také mezi počítanými sítěmi a jinými sítěmi, které mají být ponechány během
automatického stanovení trasy sítě.

3. Stiskneme tlačítko „Dále”, program provádí výpočty a připravuje seznam materiálů.
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3.8. Přehled výsledků
Kanalizační síť – viz kapitola 2.10.
Ve výsledcích týkajících se vodovodní sítě můžeme najít m. j.:
V poloze „Úseky sítě” jsou výsledky všech úseků vodovodní sítě, které jsou v projektu
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V tabulce „Uzly – hydraulika” jsou mezi jinýma hodnoty tlaku na přívodu do vodních spotřebičů.
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Dodatečně, v poloze „Kolize”, zároveň v kanalizační tak i vodovodní části, jsou všechny
informace týkající se kolidujících sítí. Mezi jinýma jsou to druh kolidujících sítí, vzdálenosti křižování
těchto sítí, informace přechází-li síť nad anebo pod kolidující síti apod.
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3.9. Kreslení profilů sítě
Poslední etapou tvoření projektu bude vygenerování profilů zároveň vodovodní, tak i kanalizační
sítě.
1. V první řadě je třeba doplnit pořadnice sklepů a přízemí pro všechny odvody odpadních
vod / vody z budovy a pro všechna připojení vody k budově. Tyto údaje nebyly nezbytné pro
hydraulické výpočty, avšak jsou požadované profily.
Proto v datové tabulce, v buňkách „kóty sklepů [m]” a „kóty přízemí [m]” uvádíme specifické
pořadnice sklepů a přízemí pro budovu, zároveň pro napojení vody tak i odvedení odpadních
vod z budovy.

2. Opakujeme úkony uvedené v bodu 1 pro všechny budovy v projektu.
3. V projektu budou dva archy typu „Profil”, jeden pro kanalizační sítě, druhý zase pro vodovodní
sítě. V programu, jako přednastavený, je utvořený jeden arch tohoto typu. Dodatečný arch
tvoříme klepnutím pravou klávesou myši na záložku aktuálního archu a otevíráme okno
spravování archy. Klepneme na tlačítko „Nový”, vybíráme typ archu „Profil”. Pro lepší názornost
projektu změníme názvy archů klepnutím na tlačítko „Název”
určitým pracovním archem.

s označeným
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4. Přecházíme
k
prvnímu
pracovnímu
archu
typu
profil.
V „Možnosti
projektu” / „Profil: Profil” / „Obecné údaje profilu” určujeme porovnávací úroveň na aktuálním
pracovním archu.

!

Je důležité, abychom do možnosti projektu vcházeli, když jsme na pracovním archu typu
„Profil”, protože jiné jsou možnosti projektu pro arch typu „Plán / Mapa”, a jiné pro arch typu
„Profil”.
5. Dále v „Možnosti projektu” / „Profil: Profil” / „Definicje profilu” definujeme které úseky a kterých
sítě mají být na profilu. Na jednom pracovním archu může se umístit libovolný počet profilů,
podle množství utvořených definicí. Za tímto účelem pro každý profil vybíráme v pořadí:
- Pracovní arch, na kterém je síť, které profil má být utvořen,
- druh sítě (podle archu kanalizace anebo vodovodu),
- začáteční bod profilu,
- střední bod profilu (požadované pro existující nepočítané sítě ),
- koncový bod profilu,
- začátek profilu (obyčejný-obsahující tabulku popisu anebo zkrácený-bez tabulky popisu).

6. Po doplnění všech údajů pro všechny plánované definice profilů stiskneme tlačítko OK a
vrátíme se k výkresové oblasti.
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7. Pak, z panelu nástrojů „Program” vybereme tlačítko „Utvořit profil dle definice”
(Shift+F11). Program vygeneruje profily sítě spolu s informacemi o kolidujících sítích.
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Pro vygenerování profilů libovolného fragmentu sítě, odvětvení anebo přípojky postupujeme
podle popisu uvedeného v bodech 5 až 7.
Začáteční a koncové body deklarujeme jako patřící k jednomu odvětvení. Dodatečně začátek profilu
deklarujeme jako zkrácený.

3.10. Tisk tabulek výsledků
Viz kapitola 2.10.

3.11. Tisk výkresu
Viz kapitola 2.12. Tisk profilů sítě provádíme analogicky jako tisk schémat vodovodní a
kanalizační sítě. Je třeba pouze pamatovat o přizpůsobení vztažné úrovně, aby tisk nevyžadoval příliš
velkou šířku papíru. Pro tisk profilu se doporučuje používat tiskárnu se stuhovým papírem anebo
ploter.
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Datum

Podpis

Téma

Čís. výkr.

Měřítko

1
Lekce Net-san 4
Název obrázku

Zhotovil

Prověřil

Datum

Podpis

Průměr, materiál

Délka tratě [m]
SN10_6m
Pokles 160×6,2
22,1 ‰
SN10_6m

S1
S2 W1

S3
W2
W4

15,84

W5

37,9 ‰

SN10_6m
250×9,6

27,59

P.č.

39,9 ‰

W6
S11

Změny

SN10_6m
250×9,6

14,24
SN10_6m
250×9,6

45,0 ‰

W8

Datum

1,99

1,99

2,40

1,64

1,64

1,64

1,64

99,00

98,40

98,20

101,60 101,60

101,50 101,50

100,10 100,10

99,00

98,40

98,20

97,40

96,30

95,80

95,65

95,00

100,31 102,30 102,30

99,61

99,10

98,46

97,36

96,76

96,56

97,40

96,30

95,80

95,65

95,00

AWAŠACHTA PP DN 1000 (kónus)
AWAŠACHTA PP - dno DN 1000 GD DN200

()

()

AWAŠACHTA PP DN 1000 (kónus)
AWAŠACHTA PP - dno DN 1000 RML 90° DN250

AWAŠACHTA PP DN 1000 (kónus)
AWAŠACHTA PP - dno DN 1000 GD DN250

()

AWAŠACHTA PP DN 1000 (kónus)
AWAŠACHTA PP - dno DN 1000 GD DN160
AWAŠACHTA PP DN 1000 (kónus)
AWAŠACHTA PP - dno DN 1000 GD DN250

0,6°

10,91

Podpis

211,16

SN10_6m
250×9,6

0,0°

194,59

52,3 ‰

0,3°

183,67

4,49

15,29
0,6°

169,43

SN10_6m
250×9,6
SN10_6m
250×9,6

22,74
0,7°

141,84

SN10_6m
250×9,6 48,4 ‰
44,6 ‰

10,54

0,2°

126,00

47,4 ‰

95,76

94,66

94,16

93,57

92,92
94,01

93,36

()

0,2°

121,51

SN10_6m
250×9,6

1,64

1,64

1,64

2,08

2,08
1,64

1,64

93,00

0,0°

106,22

83,48

3,30

2,96

66,68
SN10_6m
250×9,6
72,94 45,4 ‰

Vzdálenosti [m]

250×9,6
69,63 72,8 ‰

Prohlubení dna kanálu [m]

66,68

Pořadnice dna kanálu
93,00

Pořadnice existujicího terénu

91,01
91,45

Pořadnice projektovaného terénu

1,99
1,55

Porovn. úrov. 90,00 m m.n.m.

0,00

85,2°

52,2°
0,2°

SN10_6m
200×7,7

16,57

46,5 ‰
42,2 ‰

S8
W9
S16

Téma

Název obrázku

Čís. výkr.

2

Zhotovil

Prověřil

Měřítko

Lekce Net-san 4
Datum
Podpis

proj. vod. ø63 Po=100,12
R10 - T12
proj. vod. ø63 Po=100,17
L1 - T14

exist. plyn. ø300 Po=100,15

proj. vod. ø63 Po=99,57
R8 - T10

exist. plyn. ø300 Po=100,00

proj. vod. ø63 Po=98,28
R5 - T7

exist. plyn. ø300 Po=99,78
exist. plyn. ø300 Po=99,85

proj. vod. ø63 Po=97,38
R4 - T6

proj. vod. ø63 Po=95,68
R2 - T4
exist. plyn. ø300 Po=99,68

exist. plyn. ø300 Po=99,58

exist. vod. ø110 Po=91,83
T2 - W1

Délka tratě [m]
RAUPROTECT_SDR17_kot
Pokles 110×6,6
5,8 ‰
143,5 ‰

RAUPROTECT_SDR17_kot
63×3,8

RAUPROTECT_SDR17_kot
63×3,8
51,9 ‰

T1
T2
T3
T4

RAUPROTECT_SDR17_kot
RAUPROTECT_SDR17_kot
RAUPROTECT_SDR17_kot RAUPROTECT_SDR17_kot
63×3,8
63×3,8
63×3,8

P.č. Změny

T6
T7
T8
T9

147,4 ‰

46,7 ‰

Datum
Podpis

4,9 ‰

T5

Název obrázku

T10

Téma

31,5 ‰

63×3,8
RAUPROTECT_SDR17_kot

9,92

3,28

T11
L1

1,76

1,43

1,43

1,57

99,83

101,90

101,40

101,20 101,20

101,90

101,40

100,54 102,30 102,30

99,77

100,47

101,00

101,30 101,30

101,00

101,00 101,00

AW AŠACHTA PP DN 1000 (kónus)

0,0° 0,3°

63×3,8
RAUPROTECT_SDR17_kot

213,62

22,47
1,94

98,86

99,57

99,52

0,0° 0,0°

203,59

RAUPROTECT_SDR17_kot
190,40 500,063×3,8
‰
RAUPROTECT_SDR17_kot
63×3,8
193,68 194,6 ‰

2,44

1,43

1,48

100,90 100,90
0,0°

188,46

19,27
1,31

99,47

98,60

100,00 100,00

98,60

97,80

0,0°

165,9940,3 ‰

1,43

98,57

97,17

97,80

97,80

94,50

93,50

0,0°

9,50

1,43

1,43

96,37

97,80

94,50

93,50

0,3°

63×3,8

164,67
RAUPROTECT_SDR17_kot

63×3,8
155,18

74,0 ‰

135,91

10,82
9,50

1,43

94,95

93,07

91,88

()

0,4°

126,41

4,98

36,32
284,1 ‰

2,85

1,43

1,62

93,00

6,3°

115,59

66,01

RAUPROTECT_SDR17_kot
63×3,8

110,61

Průměr, materiál

74,29

Vzdálenosti [m]
8,28

Prohlubení osy potrubí

66,01

pořadnice osy portubí [m]
93,00

Pořadnice existujicího terénu

91,50

Pořadnice projektovaného terénu

1,50

Porovn. úrov. 90,00 m m.n.m.

0,00

38,7°
91,5°
0,7°

70,6 ‰ RAUPROTECT_SDR17_kot
63×3,8

10,02
77,4 ‰

R12

T12
T14

Čís. výkr.

3

Zhotovil

Prověřil

Měřítko

Lekce Net-san 4
Datum
Podpis

proj. splaš. kan. ø160 Pd=100,60
B11 - S13

proj. splaš. kan. ø250 Pd=99,58
W9 - W8

proj. splaš. kan. ø200 Pd=99,32
S12 - W 8
exist. plyn. ø300 Po=100,15

proj. splaš. kan. ø160 Pd=98,86
W 7 - S11

exist. plyn. ø300 Po=100,00

exist. plyn. ø300 Po=99,78
exist. plyn. ø300 Po=99,89

exist. plyn. ø300 Po=99,70

proj. splaš. kan. ø200 Pd=95,85
S5 - W 4

proj. splaš. kan. ø160 Pd=94,80
B2 - W 2
exist. plyn. ø300 Po=99,62

proj. splaš. kan. ø160 Pd=94,30
B1 - W 1

Dodatek A

C. DODATEK A– STANDARDNÍ ČINNOSTI PŘIPSANÉ KLÁVESNICI A
MYŠI
V této kapitole je seznam činností připsaných klávesnici a myši. Tabulka obsahuje standardní
nastavení – mohou být změněny v oknu „Přizpůsobit”:

C.1.

Klávesnice:

Kombinace kláves:
Esc

Vyvolávaná činnost v grafickém editoru:
obnovení náhledu

F1:

pokud je označen prvek – vyvolání nápovědy ohledně tohoto prvku.
pokud je vybírán druh elementu ze seznamu – ukázání nápovědy ohledně
vybíraného typu.
pokud není označen žáden prvek – vyvolání obecné nápovědy.

F2

v seznamu chyba v oknu výsledků diagnostiky – vyvolání informace ohledně
chyby.
zopakování poslední napsané hodnoty v datové tabulce.

Shift+F2

zkontrolování správnosti spojů.

F3

vložení stejného elementu / modulu jako dříve.

Shift+F3

číslování úseků.

F4

přepojení náhledu: instalace spočítaná / nespočítaná.

F5

Shift+F7

ukázání celého projektu – určení takového měřítka a polohy, aby celý projekt byl
viditelný.
ukázání celé aktivní vrstvy – určení takového měřítka a polohy, aby všechny
prvky aktivní vrstvy byly viditelné.
Obecné údaje projektu – ukázání okna „Možnosti projektu” na záložce „Obecné
údaje”.
struktura budovy – ukázání okna „Možnostie projektu” na záložce „Struktura
budovy”.
informace o projektu – ukázání okna „Možnosti projektu” na záložce „Informace”.

F8

zapojení / vypojení seznamu chyb.

Shift+F8

zapojení / vypojení stromu struktury budovy.

F9

zapojení / vypojení seznamu datových úprav.

Shift+F9

zapojení / vypojení seznamu panelu nástrojů k výběru.

F10

vyvolání výpočtů.

Shift+F10

vyvolání rychlých výpočtů, bez ukazování možnosti a tabulek.

F11

zapojení / vypojení tabulky s výsledky výpočtů v grafickém editoru.

F12

zapojení / vypojení datové tabulky.

Alt+C

zapojení / vypojení režimu MŘÍŽ – vyrovnání prvků k síťce.

Alt+Q

Ukázání příruční nabídky.

Alt+V

zapojení / vypojení režimu AUTO – automatického spojování prvků.

Shift+F5
F7
Ctrl+F7
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Alt+X

zapojení / vypojení režimu BLOK – zablokování všech prvků před poposunutím.

Alt+B

Ctrl+A

zapojení / vypojení režimu OPAK – opakované vkládání částí konstrukce,
instalace a armatury.
zapojení / vypojení režimu ORTO – vkládání pouze svislých a vodorovných
lomených čár + s dodatečně definovaným úhlem.
označení všech prvků z aktivní vrstvy.

Ctrl+Shift+A

automatické připojení označených spotřebičů.

Ctrl+B

zablokování označených prvků proti poposunutím.

Ctrl+C

kopírování označených prvků do schránky.

Ctrl+Shift+C

kopírování a možnost konfigurace označených prvků.

Ctrl+D

odblokování označených prvků a umožnění jejich posunování.

Ctrl+F

zapojení / vypojení okna vyhledávání prvků.

Ctrl+G

seskupení označených prvků.

Ctrl+H

zrušení seskupení označených prvků.

Ctrl+I

Import průmětu budovy ze souboru DWG/DXF

Ctrl+L

ukázání okna s úpravou písmenných zkratek.

Ctrl+M

ukázání okna s úpravou maker

Ctrl+P

tisk aktuálního archu.

Ctrl+Q

rozdělení prvků.

Ctrl+R

rozpojení označených prvků.

Ctrl+Shift+R

úplné rozpojení označených prvků.

Ctrl+S

uložení projektu na disku.

Ctrl+V

vložení části projektu anebo modulu ze schránky.

Ctrl+X

přenesení označených prvků do schránky.

Ctrl+Z

vrácení poslední operace.

Ctrl+Y

zopakování poslední operace.

Ctrl+Enter
Ctrl+Ins

V datové tabulce – otevírá seznam pro buňky, které mají možnost výběru z
seznamu.
kopírování označených prvků do schránky.

Ctrl+Page Up

přechod k dřívějšímu pracovnímu archu (mezi záložkami změna „doleva”).

Ctrl+Page Down

přechod k dalšímu pracovnímu archu (mezi záložkami změna „doprava”).

Ctrl+Tab

horizontální obrácení označených prvku.

Ctrl+„+”

zvětšení náhledu.

Ctrl+„–”

zmenšení náhledu.

Ctrl+„*”

přechod ke zvětšování povrchu.

Alt+Z
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Ctrl+„/”

přechod k plynulému zvětšování.

Ctrl+šípky
(blok šípek)
Ctrl+Alt+šípky
(blok šípek)
Ctrl+šípky
Ctrl+Home
Ctrl+End
Ctrl+PgUp
Ctrl+PgDn
(číslicový blok)
Ctrl+Shift+Alt+šípky
Shift+Ins

přechod k prvku stejného druhu, který je nejblíže aktuálně označeného v určitým
směru.
přechod k prvku libovolného typu nacházejícího se co nejblíže aktuálně
označeného, v určitým směru.
přechod k připojenému prvku, v určitém směru.

Delete

odstranění označených prvků.

rozmnožení označeného fragmentu projektu v určitém směru.
vložení modulu ze schránky.

Enter

C.2.

Myš:

Levé tlačítko:
jedno klepnutí na prvek

označení prvku a odznačení jiných.

jedno klepnutí na prvek, se stisknutou označení prvku bez odznačení jiných. Když byl prvek označen, pak
klávesou Shift
tato činnost zrusi označení.
jedno klepnutí na prvek, se stisknutou označení prvku, který je pod aktuálně označeným.
klávesou Ctrl
dvojité klepnutí na prvek
může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
označení celé přípojky (všech jejích úseků).
dvojité klepnutí v datové tabulce
může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí: mění
hodnotu buňky na další (pro buňky z seznamem).
Pravé tlačítko:
jednotlivé klepnutí
dvojité poklepání

může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
náhled příruční nabídky.
může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
zapojení datové tabulky když je vypojená.

Prostřední tlačítko
jednotlivé klepnutí

může se konfigurovat (viz nastavení programu); jako výchozí:
poposunutí náhledu.

Kolečko myši:
obrat kolečka

plynulé zvětšování a zmenšování projektu.

obrat kolečka se stisknutou pravou poposunutí náhledu projektu.
klávesou Alt
V případě myši se dvěma kolečky poposunutí ve svislém anebo
vodorovném směru, v souladu s výchozím určením kolečka.
Pro myši s jedním kolečkem svislé poposunutí projektu.
obrat kolečka se stisknutými klávesy precizní poposunutí náhledu projektu (z menším skokem).
Shift+Alt
V případě myši se dvěma kolečky poposunutí ve svislém anebo
vodorovném směru,v souladu s výchozím určením kolečka.
Pro myši s jedním kolečkem svislé poposunutí projektu.
obrat kolečka se stisknutými klávesy poposunutí náhledu projektu se změnou významu kolečka.
Ctrl+Alt
V případě myši se dvěma kolečky poposunutí neodpovídá výchozím
určením kolečka – v horizontálním anebo svislém směru.
Pro myši s jedním kolečkem horizontální poposunutí projektu.
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