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Указания за попълване на картна основа
Вие сте получили бланка със задание за проектиране на автомобилен път на хартиен носител.

Изтеглете файла с картна основа в името на който се съдържа съкращението на вашата специалност!
Адресът и името на файла са указани в заданието.
След като отворите файла ще видите множество картни листове, те са подредени в началото на
координатната система на моделното пространство. Картите са във векторен вид, като хоризонталите са
Polyline с въведени надморски височини. Височините са съобразени с основното сечение на картата
дадено в заданието, но са относителни за всеки от вас.
1. Нанесете началната и крайната точки предоставени ви в заданието чрез техните координати.
2. Добавете размерна линия по въздушното разстояние м/у точките, то трябва да е равно на
посоченото в заданието.
3. Точките трябва да попаднат върху картните листове с номера съвпадащи с тези от заданието
(за няколко задания точките са на границата или съвсем малко извън посочения картен лист),
ако е така може да се освободите от излишните обекти извън указаните карти.
4. Точките трябва да попаднат и върху хоризонтали, главни или второстепенни. Ако ще
изработвате проекта без помощта на цифров модел на повърхността и ще ползвате картата
само за основа на чертежа Ситуация, може да започвате работа. В противен случай трябва да
проверите дали денивелацията на хоризонталите в/у които лягат началната и крайната точки е
еднаква с тази от заданието. Ако всичко е наред трябва да проверим котите на хоризонталите
при точките вмъкнати от вас.
Ако началната и крайната точка имат
надморска височина различна от тази на
прилежащите им хоризонтали, то трябва да
направите следното.

Ако началната и крайната точка имат
надморска височина еднаква с тази на
прилежащите им хоризонтали, всичко е
наред.

Да пресметнете разликата м/у надморските
височини на точките и прилежащите им
хоризонтали в началото и края, то трябва да
бъде еднакво.

Може да копирате всичко необходимо във
ваш файл с настройки за работа.

Маркирате всички хоризонтали и ги
премествате по височина на пресметнатото
разстояние. Сега точките и прилежащите
им хоризонтали са с еднакви коти.
Може да започнете създаването на цифров модел на повърхността и работа по проекта.
Забележки:
1. Някой точки може да са разположени много близо до края на картен лист, в такъв случай може да
оставите във вашето чертожно поле и съседните карти, за да центрирате и оформите добре чертежа.
2. В чертежа “Ситуация” трябва да бъдат показани следните елементи за да се види, че картната основа
е съставена правилно и е съобразно заданието:
a. името или номера на началната и крайната точка – те трябва да са както в заданието.
b. координатите на точките XYZ – за да се види, че те отговарят на тези от заданието а също и
че котите са еднакви с тези на хоризонталите.
c. въздушното разстояние м/у точките – за да се види, че отговаря на това от заданието.
d. номерата на картните листове – за да се види, че отговарят на тези посочени в заданието.
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