
Програмен пакет ГЕОДЕЗИЯ.Основни възможности 

Програмата е предназначена за параметрично изравнение на ъглово-
линейни мрежи, обработка на данни от геодезически снимки, 
трансформация на координати, конвертиране на данни от AutoCAD,CAD и 
ZEM формати, както и данни от геодезически инструменти. Включени са 
по-важните основни геодезически задачи. Вграден е собствен графичен 
редактор с основни CAD-функции и поддържане на геодезически условни 
знаци. Интегрирани са възможности за поддържане на XML база при 
представяне на тестове от обработка на данни от преки геодезически 
измервания. Автоматично се генерират :схеми на мрежи, снимки, елипси 
на грешки; изходи във формати *.kor,*.dpi и *.cad ,необходими за 
предаване и трансфер на геодезически данни.Чрез пакета могат: да се 
създават моделни повърхнини; автоматизирано да се проектират 
надлъжни и напречни профили, да се извличат трасировъчни данни; да 
се проектират повърхнини,улични отсечки и откоси 

По подразбиране възможностите на пакета са: 

 до 5000 нови точки; 
 до 500 дадени точки; 
 до 100 точки в контур. 

Възможностите могат опционно да се разширяват. 

Пакета работи с релационна база от данни (Borland Database Engine) 
и няма специфични изисквания към хардуерната платформа. 

Минимално са необходими: 

 компютър Pentium II /400 MHz; 
 HDD 20 Gb; 
 RAM 64 Mb. 
 32 битова операционна система (Windows 9/X, Windows NT, Windows 

2000, Windows 2000 XP). 

Необходимо е от <control panel/regional option> да бъде извършена 
настройка за използвания разделител между цялата и дробната част на 
числата (трябва да се постави точка) 

За повече информация се обръщайте към: 

www.uacg.bg/UACEG_site/acadstaff/viewProfile.php?lang=bg&perID=424 

Е-mail: maldjanp_fgs@uacg.bg 

tel  +359-2-63321/317  GSM 0888-976924,  Пламен Малджански 

Начин на лицензиране 

При липса на лицензни права се включва ДЕМО-версия на пакета 



DEMO-версия на пакета <ГЕОДЕЗИЯ> 

Демо-версията работи само с един пример <DEMO>. Стартира се 
ограничен брой пъти. С примера може да се илюстрира пресмятането на 
<Планови мрежи>, <Тригонометрична нивелация>, както и функционалните 
възможности на пакета. 

Демо-версията непокрива всички възможности: 

            Чрез нея немогат: 

 Да се определят приблизителни координати на точки (по 
различните начини: автоматично, включен полигон, засечки, 
трансформации) 

 Да се извършва конвертиране и редакция на входни данни; 
 Да се създава релационна база за даден обект,  
 Да се извеждат данни за други системи (ТПЛАН,данни за SKGIOM и 

по Наредба 19) 
 Да се пресмята <Геометрична нивелация> 
 Да се пресмятат подробни точки от полярна снимка (автоматично 

или итеративно) и др. 

Извежда се панела: 

 

За да получите РАБОТНА ВЕРСИЯ на пакета стартирайте <Лиценз-
менажера> и лицензирайте версията по условията на “Лицензното 
споразуменив” (виж Лиценз-менажер) 

Получаване на лиценз 



За да получите лиценз за работа с пакета <ГЕОДЕЗИЯ> изпълнете 
следната последователност от действия: 

1.След изпълнение на се извежда панела: 

 

2.Попълват се данните за <ПОТРЕБИТЕЛ>;<АДРЕСНИ ДАННИ> и <Е-MAIL>При 
адресните данни се посочва вида на лиценза /срочен –с указан в дни 
срок или безсрочен/ 

3.Маркират се желаните модули от пакета <Геодезия> (от бутона 

могат да видят цените на отделните модули) 



 

4.Изпълнява се <ГЕНЕРИРАНЕ НА КЛЮЧ ЗА ЗАЯВКА> в резултат на което се 
създава файла: <licenze_GEO.txt> и се отваря прозорец: 

 

5.Изпратете този файл на посочения Е-mail адрес /можете да 

използвате бутона  

6.След заплащане на лицензната такса ще получите файлowete 
<licenze.lic>и <licenze_LT.lic> 



7.Поставете тези файлове в директорията на пакета <ГЕОДЕЗИЯ> и той 
ще работи за указаните от вас модули и срок 

РАБОТНИ РЕЖИМИ 

Менюто <Покажи> се използва за визуализация на различни работни 
области и отваряне на по-важни WEB страници, свързани с пакета: 

 

При работа със срочен лиценз се указва оставащото време до 
действие на лиценза. Възможни са два режима, превклщчвани с бутона 

 

 режим на <Browser> при който могат да се преглеждат бази в 
XML  формат и пакета да се използва като Internet Explorer 

2.Режим <MDI> зарежда и визуализира в работната област  
различни файлове. 

За навигация в релационните таблици се използва <навигационна 
палета> 

(бутони за управление на записите в релационните таблици) 

 навигационна палета 

 достъп до първия запис от таблицата 

 предишен запис спрямо текущия 

 следващ запис спрямо текущия 



 достъп до последния запис 

-премахване на запис 

 добавяне на запис 

 установяване на режим за въвеждане на записи 

 съхраняване на виртуален запис от таблица 

 установяване продължение на въвеждането 

 опресняване на записите в таблиците 

  

По-важните релационни таблици се визуализират от менюто <основни 
входни данни> 

 

 <измервания>отваря таблица <име>xy.dbf , където са 
изходните данни от измерени дължини и посоки (ъглов и 
дължинен електронен карнет, получен от Тотална станция, 
текстов файл или ръчно въвеждане); 

 <координатен регистър>отваря координатния регистър 
<име>rg.dbf (съдържа координати на дадени точки-маркирани 
със ‘*’ и приблизителни за новоопределяемите точки;след 
изравнение там се пренисат изравнените координати); 

 менюто <Нив.карнет> визуализира 
Таблица <име>nk.dbf (Електронен нивелачен карнет за данни 
от Геометрична нивелация) 

Извежда се панел за обработка на нивелачен карнет; 

 



Позволява да се създаде: 

 Копие на нивелачния карнет; 

 Да се редуцира карнета, съобразно приетата настройка за 
деления на латата 

 Да се възстанови копие от карнета и др. 

При отваряне на графични файлове/.<Режим Графика>/ се отвяря 
панела:: 

 

И стават достъпни графични функции от менюто <Графика> и бутони. 

    МРЕЖИ 

С пакета <ГЕОДЕЗИЯ> се обработват планови и височинни мрежи: 

Изравнение на планови мрежи  

 При изравнение на планови мрежи последователно се изпълняват 
следните действия: 

1.Определяне на приблизителните координати на новоопределяемите 
точки 

2.<Анализ> на преките геодезически измервания за откриване на 
груби грешки. Проверяват се затворени фигури, включени полигони, 
несвръзки по триъгълници, разлики от двукратни измервания. Извежда 
се протокол за състоянието на данните. 

3.Маркират се дадените точки за задачата. Това става като се 
поставя символа ‘*’  в полвто < KEY>.  



4.Извършва се настройка за тежестите и параметрите на 
задачата/виж настройки/: 

5.Извършва се <Изравнение> (от менюто за обработка на планови 
мрежи). Използваното изравнение е параметрично по метода на 
Банахевич-Холецки-Златанов. 

Особености: 

 Не се елиминират ориентировъчните неизвесни в уравненията на 
поправките  

 извежданите резултати, включват : 

 Изравнените стойности на ориентировъчните ъгли 

 Изравнениет стойности на измерените величини 

 Изравнените стойности на координатите на новоопределяемите 
точки 

 Двукратно изчисляване на поправките и реализиране на 
окончателната проверка за изравнението. 

Използват се следните подсказки: 

 R-реда се отнася за посока 

  S-реда се отнася за страна 

 O-реда се отнася за ориентировъчно неизвесно и посочен 
ъгъл; 

Крайните резултати се записват във файл <report.txt> в 
директорията на проекта;  

Допълнителни изходни файлове са: 

<result.lis> съдържа данните от изравнението (Реда при 
подреждане на неизвесните е както следва: 

 Ориентировъчни неизвесни (br_stan-брой ориентировъчни 
неизвестни); 

 Координати на нови точки (br_new-брой нови точки) 

Общият брой неизвестни се определя по формулата: 

newbrsbrneizvbr _*2tan__   

Тригонометрична нивелация 

При изравнение на височинни мрежи чрез Тригонометрична  
нивелация се спазва следната последователност от действия: 

 Анализа на данните ползва този при плановите мрежи, затова 
първо трябва да се изравняват плановите мрежи.Изпълнява се 
менюто; 



 

 Определят се приблизителните коти на новоопределяемите точки 
от мрежата; 

 Котите да дадените репери се маркират в полето<KEY> със 
символа ‘*’  

 След анализа се получава таблицата <име>vZ.dbf, съдържаща 
уравненията на поправките. Ако в полето <KEY> се постави 
символа ‘$’ то реда се приема за коментар. 

 тежестта на измерванията се приема както следва:
2S
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P

Ih


 

 S e хоризонталното разстояние в [км], а C e-константа; 

Възможни са последващи изравнения както на плановите , така и на 
височинните мрежи, като получените резултати от изравнението се 
приемат за приблизителни и изравнението се извърши отново. 

Геометрична нивелация 

При изравнение на височинни мрежи чрез Геометрична нивелация се 
спазва следната последователност от действия: 

 Извършва се Анализ на данните от менюто; 

 

 Определят се приблизителните коти на новоопределяемите точки 
от мрежата; 

 Котите да дадените репери се маркират в полето<KEY> със 
символа ‘*’  

 След анализа се получава таблицата <име>vZ.dbf, съдържаща 
уравненията на поправките. Ако в полето <KEY> се постави 
символа ‘$’ то реда се приема за коментар. 

 тежестта на измерванията се приема както следва: S

C
P
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 S e хоризонталното разстояние в [км], а C e-константа; 

 Възможни са последващи изравнения както на плановите , така и 
на височинните мрежи, като получените резултати от 



изравнението се приемат за приблизителни и изравнението се 
извърши отново. 

ПРИБЛИЗИТЕЛНИ КООРДИНАТИ 

Определяне на приблизителни координати 

 Определянето на приблизителните координати на новоопределяемите 
точки може да стане по няколко начина : 

1. <Автоматично определяне> изпълнява се при 
операцията<Анализ>.Включва определяне на координатите на новите 
точки от мрежата чрез права геодезическа задача (предаване на 
посочен ъгъл). Започва се от дадените точки; 

2.От менюто <Геод.задачи> 

 

 <Права задача >определянето се извършва чрез права задача;  

 <Права засечкa >определянето се извършва чрез права засечка с 
прилежащи ъгли;  

 <Линейна засечка >определянето се извършва чрез линейна 
засечка  

 <../../../GEODEZ2008/page/обр_засечка.htmОбр.засечка>определянето се 
извършва чрез обратна засечка;  

 <../../../Documents and Settings/Plamen/Application 

Data/Microsoft/Word/OBRZAS.HLPМногократна обратна засечка>-използва 
при преобладаващи ъглови елементи в ъглово-линейните мрежи; 

 <Включен_полигон >определянето се извършва чрез геодезиряски 
включен  

 <полярна снимка >обработват се данни от полярна снимка  

 <../../../Documents and Settings/Plamen/Application 

Data/Microsoft/Word/OBRZAS.HLPТрансформации>изпълняват се различни 
трансформации (Хелмертова,Афинна,Пространствена) 

3.Чрез използване на <анализ> (геодезически данни) за съответната 
задача 

При изпълнение на <Анализ данни> наред с анализа и проверката 
на геодезическите данни за груби грешки (несъвпадения по затворени 



фигури и контури, оценка на допуски и др.) се извършва определяне на 
приблизителните координати (там където има данни за това) 

4.Насройка тежести 

5.Определяне елипси на грешките 

6.Визуализиране на получените резултати 

 

ЕИПСИ НА ГРЕШКИ 

При изравнение на ъглово-линейни планови мрежи се определят 
елипсите на грешките за точките от мрежата. 

Приети са следните означения: 

X-несъвпадение по оста X за точката; ii XXX  '
 

Y- несъвпадение по оста Y за точката; ii YYY  '
 

D-големина на вектора на преместванията;
22
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-изместване по оста X, получено от 
изравнението;  
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22

-изместване по оста Y, получено от 
изравнението; 
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 матрица на тежестните коефициенти, получени от 
изравнението; 

XQ -тежестен коефициент за грешката по ос X, получена от 
изравнението 

YQ -тежестен коефициент за грешката по ос Y, получена от 
изравнението; 



YXQ  -корелационнени тежестни коефициенти, определени от 
изравнението; 

 -средна грешка за единица тежест; 

]cossin2sin[cos 222

YXYYXXd QQQ   
-средна грешка на 

преместване;  
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-голяма /малка/ полуос на 

елипсата на грешките;  

-посочен ъгъл на голямата полуос на елипсата на 

грешките; YYXX
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Данните се представят в таблица <име>lp.dbf и могат да се 
визуализират с команда <Планови мрежи/Елипси грешки/Покажи таблица> 

НАСТРОЙКИ 

.За всеки обект в пакета <ГЕОДЕЗИЯ> се създава <ПРОЕКТ>. 

 За целта от менюто: 

се изпълнява <зареди/създай>.Извежда 
се панела: 



,  

При изпълнение на <Нов Обект> се открива панел за настройка на 
параметрите на проекта: 

 



където се указва името на проекта,директорията с данни , настройките 
за формат и оценка на резултатите от преки геодезически  
измервания.При наличие на валиден лиценз, той се извежда в долната 
част на панела. 

2. Натройват се още:начина за приемане на тежести: 

При изравнение на планови мрежи за настройка на тежесите се 
извежда панела: 

 

При настройката се приема: 

 тежест за измерена посока 2
1p

 

 тежестта за измерено разстояние се определя по закона на 

Гаус ][2 mSm

C
P

S

S 
, където  

][][][ 321 mSCkmSCmmCmS 
,  321 ,, CCC

са константи 

RR mPC *  ( Rm -грешка за посока),  SP  (тежест за измерена 
страна). 

При изравнение на височинни мрежи  

 тежестта на измерванията се приема както следва:
2S

C
P

Ih


 

 S e хоризонталното разстояние в [км], а C e-константа; 

 

 



При Геометрична нивелация 

 тежестта на измерванията се приема както следва: S

C
P

Ih


 

 S e хоризонталното разстояние в [км], а C e-константа; 

  Възможни са последващи изравнения както на плановите , така и 
на височинните мрежи, като получените резултати от 
изравнението се приемат за приблизителни и изравнението се 
извърши отново. 

Забележка:Настройката за тежестите трябва да се прецизира, защото 
въведените параметри се отразяват на качеството на изравнението!!! 

3.Допълнителни настройки . Извършват се от 

панела:  

съгласно нормативната уредба. 

ВХОДНИ ФОРМАТИ 

За въвеждане на данни от преки геодезически измервания се 
използват следните видове указани формати на данните в базата:/виж 
създаването на проект/ 

Ts,Ht,R1,S 

Ts,Nt,R1,V1,Si 

Ts,Nt,R1,V1,Si,R2,V2 

Ts,Nt,R1,V1,Si,R2,V2,T,I –пълен формат ,където: 



  

Ts  точка на стоене 

Nt наблюдавана точка 

R1 хор.посока I пол 

S хоризонтално разстояние 

V1 зен.ъгъл I пол. 

Si накл.разст. 

R2 хор.пос.II пол 

V2 зен.ъгъл II пол. 

T височина на сигнала 

I височина на инстр.за станция 

Указването на тези формати позволява при работа с пакета да се 
ползва различна част от изходните данни  

Системата разполага с <Конвертор на данни> и <Менажер на данни>. 

Възможен е още вход на данни чрез пряк запис в базата/вход от 
клавиатура/ или от текстови файлове 

КОНВЕРТОР 

Конвертора на данни се стартира от 

менюто:  

Извежда се панела: 



 

Вляво се отваря входен текстов файл /формати *.sdr;*.raw/. Той може 
да се редактира и след това да се вкара вдясно във временна база 
данни/ двете таблици вдясно/. Поддържат се следните входни формати: 

 от геодезически  инструменти 

 
 от файлове за обмен с други системи 

 

Вкарването на данни  се извършва в следната последователност: 

1.Прочитат се входните данни в полето я ляво на панела. Коригират се 
ако е необходимо. 

2.В зависимост от вида на входните данни (от инструменти или файлове 
за други програми) се вкарват данните във временна база от 
данни./таблиците в дясната част на панела на конвертора/. 

3.Чрез клик на панела в областта <Обект: temp> се задава име на 
обект , в който ще въде създадена базата данни /по подразбиране е 
<temp>/ 

                        



4.Изпълнява се командата <създай баз> 

чрез която временната 
база от конвертора се прехвърля в посочения <ПРОЕКТ> 

Забележка: Необходимо е след приключване на работата с конвертора да 
се изпълнят <Обект/Зареди/създай> за да се настроят необходимите 
параметри за проекта/ виж.<Настройки> 

ОРГАНИЗАТОР ДАННИ 

Чрез организатора на данни се създават възможности за проверка, 
редактиране и манипулации над входните данни. Извежда се панела: 

 

визуализира електонния карнет с входните преки геодезически 
измервания; 

визуализира координатен регистър ; 

изпразва съдържанието на електонния карнет с входните преки 
геодезически измервания; 



изпразва съдържанието на координатен регистър 

ключово поле даващо възможност за локално действие върху 
ред от даблицата с електронния карнет за генериране на данни от 
преки геодезически измервания при второ положение, когато за 
съществуват такива само за първо. 

Допънителни възможности са: 

 визуализиране на данни от базата за:  

  

 операции с приблизителни 

координати  

  

 операции за генериране на данни  

Забележка: 

1. Дадените точки за примера се означават с поставяне на символа "*' 
в полето <KEY> на координатния регистър; 

2.Ако по желание на потребителя дадено измерване от електронния 
карнет нетрябва да участва в обработката то в полето <KEY> на същия 
се поставя символа "$". 

ПРИМЕРИ ЗА ВХОД ОТ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ 

Примерни файлове с данни за въвеждане от текстови файлове: 

Пример за Електронен карнет: 

*xxxxxx xxx.xxxxx xxx.xxxxx xxx.xxxxx xxx.xxxxx 

*Obekt "vitosha" 



*Ns       Nn          R1          V1        S       R2         
V2         T        I 

100144 100034 291.7900  0.0000  0.000   91.79   400.00    0.00   
1.50 # 

           100143 235.1602  0.0000  0.0000  35.1602 400.00    0.00 

           110500 216.5007  92.3570 212.543 16.5007 307.643   1.55  

          110101 248.4740  95.5563 181.488 48.4740 304.4437  1.43 

110500 100144 336.7568  107.6540 212.542 36.7568 292.346  1.50   
1.55 # 

           110001 207.4084   95.1550 108.445 7.4084  304.845  1.60 

110001 110002 307.6745   94.7360 106.254 7.6745  305.264  1.49   
1.44 # 

           110100 0.0000     111.9288 45.682 200.000 288.0712 1.27 

           110500 118.6136  104.8510 108.447 318.6136 295.149 1.35 

           100034 328.7173  0.000    0.000   128.7173 400.00  0.00 

110001 110002 307.6745  94.7360 106.254  7.6745   305.264  1.49   
1.44 # 

           110100 0.0000     111.9288 45.682 200.000 288.0712 1.27 

  110500 118.6136  104.8510 108.447 318.6136 295.149 1.35 

           100034 328.7173  0.000    0.000   128.7173 400.00  0.00 

110006 110007 230.3092  109.0928 32.116  30.3092  290.9072 1.53  
1.515 # 

           110004 320.0878  93.5977  82.178  120.0878 306.4023 
1.475 

          110005 0.1038   85.7897    79.420 200.1038 314.2103 
1.433 

          110014 97.7051  105.5551   46.274 297.7051 294.4449 
1.530 

110007 110008 0.3323  112.4100    91.090 200.3323 287.59   1.405 
1.53 # 

           110006 239.0810   90.9563  32.114 39.0810  309.0437 
1.515 



110008 110009 0.3532   91.8993    84.546 200.3532 308.1007 1.499 
1.405 # 

           110007 42.8220   87.6040   91.088 242.8220 312.396  
1.530 

           110018 209.9100  109.7770  79.129 9.91     290.223  
1.420 

110009 110004 0.2038   85.4956    87.324 200.2038 314.5044 1.475 
1.499 # 

           110008 160.4398  108.1032  84.546 360.4398 291.8968 
1.405 

           110010 354.5474   91.1740  58.463 154.5474 308.826   
1.340 

           110019 229.0487  115.0718 108.487 29.0487 284.9282   
1.78 

110010 110011 0.4302  107.4707    54.722 200.4302 292.5293 1.405 
1.34 # 

           110009 274.1381  108.8416  58.464 74.1381  291.1584 
1.499 

110011 110012 0.3809   91.2259    59.666 200.3809 308.7741 1.575 
1.405 # 

            110010 125.6950   92.5345  54.724 325.6950 307.4655 
1.34 

110012 110013 0.6411  105.5924    74.592 200.6411 294.4076 1.405 
1.575 # 

            110011 266.0436  108.7906  59.667 66.0436  291.2094 
1.405 

110013 110100 0.1801   86.0194    47.925 200.1801 313.9806 1.27  
1.405 # 

            110012 54.8890   94.4127   74.590 254.889  305.5873 
1.575 

             110101 264.0913  103.1940  43.172 64.0913  296.806  
1.225 

110100 110001 0.2990   88.0929    45.683 200.2990 311.9071 1.44  
1.27 # 

            110013 252.0104  114.0152  47.927 52.0104  285.9848 
1.405 



            110101 282.5424  109.9500  79.800 82.5424  290.05   
1.42 

110002 110003 0.4611   95.1930   124.418 200.4611 304.807 1.405 
1.49 # 

            110004 55.5652  106.5072   111.860 255.5652 293.4928 
1.435 

            110001 200.7518  105.2750  106.255 0.7518  294.725   
1.44 

110003 110005 0.3962  110.1376    71.801  200.962 289.8624 1.475 
1.405 # 

            110002 136.7470  104.8169  0.000   336.7470 295.1831 
1.49 

110005 110006 0.5734  114.3115    79.444  200.5734 285.6885 1.44 
1.475 # 

            110003 143.8478   89.8673  71.805  343.8478 310.1327 
1.405 

110004 110006 0.5094  106.4361    82.177  200.5094 293.5639 1.44 
1.435 # 

            110009 69.2645  114.6004   87.350  269.2645 285.3996 
1.325 

            110002 215.2478   93.4781  111.861 15.2478 306.5212 
1.52 

110014 110006 0.0000   94.4116   46.267   200.000 305.5884 1.52 
1.535 # 

            110015 133.6952   99.9983 37.663  333.6952 300.0017 
1.655 

            110016 191.4947  102.4495 29.830  391.4947 297.5505 
1.255 

            110017 133.0813   99.4300  50.896 333.0813 300.57   
1.58 

110015 110014 209.4423   99.8604  37.657 9.4423   300.1396  1.50  
1.565 # 

            110016 153.2365  102.3648  30.428 353.2365  297.6352 
1.215 

            110017 7.1246   98.9812   13.250  207.1246 301.0188 
1.25 



110017 110015 353.2236  103.0580 13.264  153.2236 296.942  1.455 
1.535 # 

            110014 354.9265  100.5800 50.896  154.9265 299.42    
1.500 

110016 110015 85.9577   98.4998   30.425 285.9577 301.5002 1.455 
1.485 # 

            110014 399.9577   98.0772  29.830 199.9577 301.9228 
1.50 

110101 100144 174.1267  104.4481 181.490 374.1267 295.5519 1.475 
1.43 # 

            110100 376.4269   89.9500 79.822  176.4269 310.05   
1.40 

            110013 9.8143   96.8000   43.171  209.8143 303.2    
1.61 

  

Пример за координатен регистър: 

*Номер    X                 Y                  Z 

100114 4874250.030 8456808.290 1235.5200  

100144 4873382.780 8457187.870 1347.4300  

100034 4874087.340 8454747.530    0.0000  

100143 4872537.640 8455974.633 1781.5700  

110001 4873239.670 8456951.130 1381.0485  

110002 4873243.539 8456845.302 1389.7822  

110003 4873247.505 8456721.298 1399.2549  

110004 4873330.536 8456775.910 1378.4273  

110005 4873308.351 8456684.908 1387.8023  

110006 4873381.052 8456711.616 1370.1341  

110007 4873402.588 8456735.000 1365.5589  

110008 4873489.846 8456754.311 1348.0479  

110009 4873414.302 8456790.740 1358.6831  



110010 4873364.691 8456820.604 1366.9301  

110011 4873371.674 8456874.502 1360.4619  

110012 4873320.575 8456904.203 1368.4987  

110013 4873319.321 8456978.499 1362.1294  

110014 4873395.306 8456667.779 1366.0746  

110015 4873370.271 8456639.647 1365.9492  

110016 4873400.664 8456638.453 1365.1918  

110017 4873361.110 8456630.078 1366.4926  

110018 4873564.575 8456731.262 1335.9287  

110019 4873499.624 8456852.736 1332.9582  

110100 4873284.403 8456947.363 1372.7176  

110101 4873312.395 8457021.055 1360.1439  

110500 4873217.294 8457056.931 1372.8637 

  

·     Знака * се използва за интерпретиране на реда като коментар 

Знака # се използва за край на станция 

·     Ако S не е мерено се въвежда 0.00 

·     Разстоянията са в метри , а посоките в гради 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 

В пакета <ГЕОДЕЗИЯ> са включени геодезически задачи :права 
задача;линейна засечка;обратна засечка,включен полигон,полярна 
снимка,права засечка и трансформация между две координатни системи. 
Те се използват за определяне координати на точки от преки 
геодезически измервания или на етапа на определяне на приблизителни 
координати при различни геодезически построения. 

Права задача 

 Извежда се панела: 



 

Той служи за определяне на координати на точки чрез права задача: 

Зареждат се номерата на полетата <точка на ст.>,<към ориен.> и <за 
точка> 

<точка на ст.> въвежда се точката на стоене; 

<към ориен.>въвежда се номера на точката към която ориентираме  

<за точка> въвежда се номера на точката чийто координати ще 
определяме; 

Бутона  служи за превключване между двете основни изходни 
таблици: координатен регистър и ъглово-дължинен карнет. 

Действието на останалите бутони е следното: 

изчислява координатите на ново-определяемата точка; 

 пресмята превишението между изходната и ново-
определяемата точка; 

 изчислява трасировъчни елементи за точката ,чийто номер е 
посочен в полето на <за точка> 



Полетата <Alfa>и <S> съдържат съответно поточният ъгъл и 
разстоянието на точката на стоене и ориентира, а <Rot_tr>и <St> 
трасировъчните елементи за тази точка. В полетата <R>и <S> се 
записват или появяват посоката към точката и разстоянието, 
необходими за пресмятане на координатите на точката. 

В полетата <X>,<Y>,<Z> се записват координатите наново-
определената точка, а в <dh> изчисленото превишение. 

 записва съдържанието на полетата <X>,<Y>,<Z> в общия 
координатен регистър; 

  

извежда протокол от действието на модула. Този протокол 
се извежда винаги при затваряне на панела; 

служи  за изход от програмата; 

Линейна засечка 

  

Решава линейната засечка съгласно горната форма. Ползва се 
релационната база (Таблици <име>xy.dbf , където са геодезическите 
измервания и <име>rg.dbf с координатите на точките).След зареждане 
на номерата на точките А,B и Ново-определяемата се изпълняват 
последователно следните команди: 



 намира данните за координатите на дадените точки и 
измерените страни ‘а’ и ‘b’. Дава съобщения за грешки и некоректност 
на данните, (търсене в таблицата <Project>rg.dbf) и измерените 
рзстояния (таблица <Project>xy.dbf)  

 Изчислява засечката, в зависимост от изходните данни 
.Определянето на кота е възможно при пълни изходни геодезически 
данни. 

 записва изчислените координати в координатния регистър 
<име>rg.dbf. 

Ако липсват данни се зъздава автоматично таблица <текуща дата>rg.dbf 
и в нея трябва да се запишат координатите на точки А и Б. 

Действието на останалите бутони е както следва: 

управлява визуализиране на таблици <Project>xy.dbf и 
<Project>rg.dbf 

Обратна засечка 

 

Решава обратната засечка съгласно горната форма. Ползва се 
релационната база (Таблици <име>xy.dbf , където са геодезическите 
измервания и <име>rg.dbf с координатите на точките).След зареждане 



на номерата на точките А,B , C и Ново-определяемата се извършват 
следните действия: 

            <Търсене>  намира данните за координатите на дадените 

точки, определя ъглите 1  и 2 . Дава съобщения за грешки и 
некоректност на данните. 

<Изчисление> Изчислява засечката, в зависимост от изходните 
данни . Определянето на кота е възможно при пълни изходни 
геодезически данни. 

            <Запис>- записва изчислените координати в координатния 
регистър <име>rg.dbf. 

Ако липсват данни се зъздава автоматично таблица <текуща 
дата>rg.dbf и в нея трябва да се запишат координатите на точки А и 
Б.  

За пресмятане на Обратната засечка е необходимо: 

 Да се въведат номерата на точките от засечката , съгласно 
схемата вляво; 

 Да се въведе номера на търсената точка; 

  открива данните ,необходими за решаване на засечката; 

  изчислява засечката; 

  запис на резултатите в базата 

 извежда протокол в текстов редактор 

 Включен полигон 

  

Решава се стандартната задача за нестрого изравнение на включен 
полигон. 

Възможности: 



1/Автоматично формиране от карнет , чрез указване на номерата 
на точките, образуващи полигона ;Задаване на формата на данните в 
карнета ;Задаване на допустимата точност на “Правия” и “Обратен” 
полигон. 

2/Възможности за задаване в итеративен режим на различни 
формати 

3/Два режима на работа (I и II) 

4/Възможности за повсеместна навигация на данните в 
релационната база 

5/Запис и изход в текстови файлове и формат за системата АКСТЪР 

Извежда се панела: 

 

Действието с модула включва следната последователност от действия: 

 В областта за формиране на полигона се записват номерата на 
точките описващи включения полигон (започва се от две дадени 
точки и се завършва с номерата на две дадени точки, виж схемата 
по-горе) 

Бутоните  дават достъп до данни от базата  



  формира прав ход за полигона (таблица <име>19.dbf 
съдържа резултатите от формирането на полигона) 

  формира обратен ход за полигона (таблица <име>29.dbf 
съдържа резултатите от формирането на полигона) 

  изчислява текущо актияния ход за полигона 
(прав,обратен) 

  визуализира формуляр 19 (нестрого изравнение на 
включен полигон -),формиран в прав ход, съгласно описанието му  
в областта за описание; 

  визуализира формуляр 19 (нестрого изравнение на 
включен полигон -),формиран в обратен ход, съгласно описанието 
му  в областта за описание; 

  изтрива съдържанието на таблици: <име>19.dbf  и 
<име>29.dbf за нови изчисления на правия и обратен полигон; 

  изчиства съдържанието на таблицата за посочните ъгли 
<Project>ps.dbf  

  записва координатите на новоопределяемите точки от 
текущо активния полигон (прав/обратен) в координатния 
регистър;формира текстов файл (<Project>19.txt/<Priject>29.txt) 
за извеждане на резултатите в текстов файл. Извежда формат 
АКСТЪР за координатите на новоопределяемите точки 
((<име>19.acs/<име>29.acs)! 

  Внимание!!! Извеждането е само за активния (прав/обратен) 
полигон!!! 

  извежда текстов редактор с файла 
<poligoni.txt> където за записани правия и обратен полигон! 

  превключва режим на работа I (визуализирани данни/полигон) 

  превключва режим на работа II (визуализирани прав/обратен) 

ОСОБЕНОСТИ: 

1.В процеса на работа е възможно във всеки момент да се следят 
както таблиците с изходните данни (бутони ‘N,R,S..” и “X,Y,Z”, 
така и таблици на посочните ъгли и грешките от формиране на 
полигона”) 

2.Избират се изходни таблици за “прав” и “обратен” полигон (в 
горния десен ъгъл се визуализзира избора).В полето “KEY”, в 
първите поззиции се смята посочния ъгъл от Fx,Fy,Fs ,както и се 
записва броч на новоопределяемите точки. Тези данни се използват 
при правото и обратно изчисление за анализ ,ако има проблеми при 
изчисляване на полигона. 



3.Бутона “Запис” вкарва данните в релационната база и извежда 
изходните резултати в текстови файлове и формат на точките за 
системата АКСТЪР. 

Полярна снимка 

При обработка на полярна снимка се извежда панела: 

 

 Обработката включва етапите: 

1.Използване на <Организатотра на данни>  

2.Режим на определяне на координатите на подробните точки 
<Aвтоматично>  

3.Режим на ръчно определяне координатите на подробните точки. 
Състои се от: 

а)Определяне на възможните  ориентировъчни ъгли по станции; 

б)пресмятане координатите на подробните точки 

  

Забележка : Ако в полето <КEY> се постави знака ‘$’ то този ред се 
игнорира при пресмятане , но неможе да се игнорира началния (първи) 
ред от станцията, където е записано ориентировъчното неизвесно за 
станцията! 

Значение на отделните бутони: 



  

 област за визуализиране на таблиците от релационната база 

  визуализира <име>tt.dbf (таблица координатите на 
подробните точки, изчислени при итеративното решение) 

 изчиства съдържанието на <име>tt.dbf (таблица за 
записване на координатите на подробните точки от полярната снимка). 
Тази таблица единствена се явява в област втора на Работния панел. 

 Област за изчисление на точки от полярната снимка: 

 

  отваря <име>ss.dbf ,проверява в <име>xy.dbf за това дали 
точката е дадена (с извесни координати); Пресмята възможните посочни 
ъгли между дадените точки (попълва <име>ps.dbf ) и пресмята 
възможните Ориентировъчни неизвесни , като ги записва в полето <Key> 
на <име>xy.dbf , както и маркира със знака ‘$’ (в полето <Key>)  
редовете от<име>xy.dbf за които няма да се смятат координати на 
подробни точки (поради невъзможност от данните или друга причина). 
Същевременно откритите грешки се записват в <име>er.dbf. Преди да 
започне изчислението е възможно оператора за избере кое 
Ориентировъчно неизвесно да използва за станция (гледайки възможните 
такива появили се в полето <Key> на <име>ss.dbf) , достатъчно е 
избраното неизвесно да се запише на първия ред за станцията   

!!! Точките , които не се пресмятат като подробни нетрябва да имат 
на реда знака ‘$’ 

!!! Точките,които присъстват в координатния регистър за дадените 
точки винаги трябва да имат първо и второ положение в електронния 
карнет за да се таксуват като дадени и се използват като ориентири 
за станцията!!! 

 изпълнява се след <Подг.> и извършва изчисление на 
подробните точки, като резултатите се записват в таблицата 
<име>tt.dbf  .След изпълнението може да наблюдава Схема DXF 

  извършва индексиране на данните в таблицата <име>tt.dbf  
за да се избегне двойно срещане на точки; 

  записва точките от таблица <име>tt.dbf    в таблица 
<име>07.dbf като прави проверка за това точката да се среща само 
веднъж   



  показва резултатите в текстов редактор 

 Менюто показва схема във *.vec формат на подробните 
точки  

Права засечка 

Извежда се панела:  

 

  открива прилежащи на базата полигонови ъгли 1  è 2 , 
използвайки таблиците<име>rg.dbf) и измерените рзстояния (таблица 
<име>xy.dbf)  

 Изчислява засечката, в зависимост от изходните данни 
.Определянето на кота е възможно при пълни изходни геодезически 
данни. 

 записва изчислените координати в координатния регистър 
<име>rg.dbf. 

Ако липсват данни се зъздава автоматично таблица <текуща дата>rg.dbf 
и в нея трябва да се запишат координатите на точки А и Б. 

Действието на останалите бутони е както следва: 



управлява визуализиране на таблици <име>xy.dbf и <име>rg.dbf 

Трансформации 

Вида на функционалния панел е следния: 

 

 

Функционални бутони и области 

 Текстовите файлове могат да съдържат подредбата(N,X,Y,Z), като 
разделителят за данни се настройва от бутона,<помощни операции/вид 
трансформация> който извежда панела: 

 

îза настройка на изканата трансформация. Допустими са:2-
Хелмертова;3-Афинна; 4-3D; Системата прави анализ според броя на 
общите точки за вида на допустимата  



  извършва нормираме по координатните оси, съобразно 
въведените данни за посоката и разположението на координатните оси; 

  визуализира панел с текстов редактор за текущите 
крайни резултати:  

Начинът на изчисление включва следното: 

1)Вкарват се от текстови файлове номерата и координатите на 
точките от двете координатни системи 

2)Маркират се със звездичка (*) в полето ‘Key’ общите 
,свързващи точки за двете координатни системи 

            3)Чрез бутона < Анализ> се прави проверка за : 

                        -броя на свързващите точки 

                        -вида на възможната трансформация 

            4)Чрез бутона <Изчисление> се изчислява приетата 
трансфомация 

            5)Крайните резултати и междинните таблици се навигират 
от бутони и се извеждат на дисплея , както и в текстови файлове. 

Забележка: 

“Обща точка за двете координатни системи не бива да бъде последна в 
първата координатна система! 

Графичен редактор 

Системата разполага със собствен Графичен редактор за 
визуализиране на документи в DXF/DWG и VEC формат. Използва се при 
генериране на Схеми на планови мрежи, Елипси на грешките, схема с 
разположението на подробните точки и визуализация на контури и 
полигони при различни анализи на данни. Редакторът поддържа обектен 
модел, съвместим с AutoCAD и пълен набор от графични чертожни 
функции, позволяващи му да бъде самостоятелно средство за 
разработване на приложения. 

Модулът е съвместим с версии 12/13/14/2000/2002 на AutoCAD и 
2/3/4/5 на AutoCAD Map .Възможно е към визуализираните резултати да 
се добавят в същия файл и данни за съществуващи графични обекти и 
така да се сравняват резултати от преки геодезически измервания с 
тези от съществуващ кадастър. 

При работа с редактора се извежда  панела: 



 

            Той се състой от палети за управление на поддържаните 
обекти и бутони менюта за основните CAD –функции.В долната част на 
панела има област от три реда за съкратено изписване на основни 
команди. По-важните от тях са: 

Command Alias Description 

POINT PO Draw point 

LINE L Чертае линия 

RAY   Чертае стрелка 

XLINE XL Чертае конструктивна линия 

MLINE ML Чертае множествена линия (parallel lines) 

POLYGON POL Чертае полигон 

RECTANG REC Чертае правоъгълник 

CIRCLE C Чертае окръжност 

ARC A Чертае дъга 

PLINE PL Чертае дъга 

ELLIPSE EL Чертане на елипса 

IMAGE IM Вмъкване на растерно изображение 

IMAGEATTACH IAT Вмъкване на растерно изображение 

TEXT T Текст 

HATCH HA Щриховка 

BLOCK B Създаване на блок 

INSERT I Вмъкване на блок 



REGEN RE Регенериране на чертеж 

ERASE E Изчисти обекти 

COPY CO Копиране на обекти 

MOVE M Преместване на обекти 

ROTATE RO Въртене на обекти 

SCALE SC Скалиране на обекти 

MIRROR MI Обръщане на обект 

EXPLODE X Разрушаване 

JOIN J Съединяване на два обекта в един 

ZOOME ZE Достъп до основен прозорец 

ZOOMW ZW Прозорец с правоъгълник (Zoom Box) 

ZOOMP ZP Преместване на чертеж 

ZOOMRT ZR Прозорец в реално време 

ZOOMSEL ZS ZOOM на селектиран обект 

PAN P Преместване на чертеж 

PANRT PAR Преместване в реално време 

UNDO U Връщане към предишни промени 

REDO   Реверсиране на последната <undo>команда 

DIST DI Измерване на разстояние 

AREA AA Измерване на площ 

PRINT   Печат на чертеж 

LAYER LA Манипулация на слоевете 

LINETYPE LT Организация на типовите линии 

COLOR COL Избор на активния цвят 

LWEIGHT LW Промяна ширина на линия 

TEXTSTYLE TS Manage Text styles 

POINTSTYLE PS Manage Point styles 

MLINESTYLE MLS Manage Multiline styles 

PAGE PG Manage Pages 

 При действие с модула се визуализира менюто:<Графика> 



 съдържащо основните операции за работа с графични 
обекти.  

Възможно е формирането на следните графични приложения:    

         <Схема мрежа>визуализира геод.мрежа 

            <Елипси на грешки>-визуализира елипси на грешки 

            <Схема коти> визуализира данни от полярна снимка 

Менюто  

дава достъп до формирани полигони (контури),които се 
визуализират. Извежда се панела: 



 

Селектиран ред служи за описание на контура/полигона. Най-
напред се записва броя на  точките в контура (разделител @). Следват 
точките, описващи контура, разделени със символа #. Възможно е да се 
изведе диалог за ръчно указване на стринг, описващ контура. 

 

               <Мрежа РГО CAD out>извежда в CAD  формат схема на 
мрежата. 



 палета от кояъо избираме нужният цвят (в 
случая червен); 

            <Опции..>извежда панел за настройка в % на големината на 
зума(прозореца), цвета на фона, височината на текста, възможност да 
се печата само черно и бяло и др. (виж примера по-долу) 

<Покажи> извежда меню, контролиращо начина на подреждане и показване 
на отделни документи в работната област на редактора: 

 <Цял прозорец> текущият документ заема цялата област; 

<пРедишен> връщане към предишен прозорец; 

<Zoom Функции> показва подменюто чрез което се управлява начина на 
образуване на прозорците в документа при кликване с мишката: 

<Прозорци> изисква указване на долен ляв и горен десен угъл на 
прозорец при кликване с мишка в документа 

<Прозорец около клик> генерира прозорец (с приетите от настройката 
Zoom параметри) при кликване на място от документа 

<Преместване> генерира преместване при кликване с мишката върху 
документ; 

<Показване на Атрибути>показва атрибути на селектиран блоков обект; 

<Координати..>извежда информационен прозорец с текущите Zoom 
координати на прозореца и тези за целия документ; 



 

 <Прозорци> извежда меню за управлението на отворените (генерирани)  
DXF документи, както и списък за достъп до всеки от тях: 

 

            <Каскадно> каскадно (с припокриване) подреждане; 

            <Хоризонтална подредба> хоризонтално подреждане без 
припокриване; 

            <Вертикална подредба> вертикално подреждане , без 
припокриване. 

<Помощ>извежда меню за получаване на помощна информация: 

 

            <За програмата>изформация за авторит на програмата; 

            <Съдържание> извежда настоящата помощна информация за 
работа с програмата; 

            <WWW-адрес>достъп до Internet pages за получаване на 
помощна информация; 

  

Меннюто<ТРАСИРОВЪЧНИ> подпомага изготвянето на трасировъчни планове 
и извличане на трасировъчни данни от чертеж,изготвен с AutoCAD. При 
работа се използва следната последователност от действия: 



 

<Маркирай> поставя маркер на местата/точките/ за които трябва да се 
извлекат трасировъчни данни. Действието се прекратява то натискане 
на десен бутон на мишката; 

<Извеждане tras_koord.txt>файл- създава файл с указаното име ,в 
който указаните при маркирането точки са номерирани и за тях се 
извеждат йоординати за траситане. Маркираните точки се надписват с 
последователните си номера. 

<Покажи Tras_koord.txt/настройки> извежда панела: 

служещ за 
визуализиране на изведени координати на точки за трасиране и за 
реализиране на необходими настройки. 

Менюто служи за управление на записа/четенето на 
формирания фай с координати за точките за траситане. Възможен е 
прочит/запис на файл с дадено или произволно име. 



<Настройка нач.номер> извежда за 
настройка на началния номер при извеждане на точки с координати от 
чертежа. 

 2.За навигация в DXF viewer се използва палета с бутони: 

  

Действието на бутоните е както следва: 

 печат на текущият докумет при приетите настройки на принтера;  

 отвори DXF файл (документ)  

 Zoom out  

 Zoom in  

 Дефинира указване на прозорец при кликване с мишка;  

 Дефинира генериране на прозорец около кликнато с мишка място;  

 Дефинира генериране на преместване при указване на място с 
кликване на мишката  

 Показване атрибути на блок  

 Скриване атрибути на блок  

 Показва слоевете  

 Търсене на текстов стринг  

 Извежда помощна информация  

Извежда указани данни от бокс  

Вкарва указани данни в бокс  



Изтрива съдържание на бокс/таблица 

ДАННИ ЗА ТРАСИРАНЕ 

Системата дава възможност за извличане на данни за трасиране, като 
разширение към възможностите на графичния редактор. 

При изготвянето на трасировъчни планове и извличане на 
трасировъчни данни от чертеж,изготвен с AutoCAD се използва следната 
последователност от действия: 

 

<Маркирай> поставя маркер на местата/точките/ за които трябва да се 
извлекат трасировъчни данни. Действието се прекратява то натискане 
на десен бутон на мишката; 

<Извеждане tras_koord.txt>файл- създава файл с указаното име ,в 
който указаните при маркирането точки са номерирани и за тях се 
извеждат координати за траситане. Маркираните точки се надписват с 
последователните си номера.Същевременно се формира файла: < 
tras_elem.txt > съдържащ пълни трасировъчни елементи. 

<Покажи Tras_koord.txt/настройки> извежда панела: 

служещ за 
визуализиране на изведени координати на точки за трасиране и за 
реализиране на необходими настройки. 



Менюто служи за управление на записа/четенето на 
формирания файл с координати за точките за траситане. Възможен е 
прочит/запис на файл с дадено или произволно име. 

<Настройка нач.номер> извежда за 
настройка на началния номер при извеждане на точки с координати от 
чертежа. 

Менюто: служи за визуализиране на 
двата вида формирани файлове: 

-извежда файла < tras_koord.txt> съдържащ само номера 
и координати на указаните точки,разделени със запетая; 

  

-извежда файла < tras_elem.txt> 
съдържащ пълни трасировъчни елементи; 

ПРОФИЛИ 

Системата позволява автоматизиране на процесите по изчертаване на 
надлъжен и напречен профил. 

 При формиране на <ПРОФИЛИ> се използва следната последователност от 
действия: 



За надлъжен профил се извежда  

<формирай данни> се състой от следните операции ,изпълнени 

последователно  

<маркирай> поставямаркери на точките,за които е необходимо да се 
извадят данни за профилите; 

<запис коорд.->*.txt> записва данните за поставените марки (номера 
на точки, поставени по реда на създаване на марките и координати 
на тези точки). Данните се записват в текстов файл 
<teren_nad.txt>; 

<въведи коти/дължини> извежда формата: 

, 

Служеща за управление,наблюдение и формиране на изходните данни за 
построяване на профила. В таблицата се показват номерата на 
указаните марки за изведени данни за профила и техните 



координати.Чрез <Разстояния[S]> се пресмятат междинните разстояния 
между указаните точки. 

<Запис <teren_raz.txt>записва необходимите изходни данни за 
надлъжния профил в текстов файл (виж начин на кодиране на данните 
за надлъжен профил) 

От <Настройки> се управлява вида на запис на данните : 

      За терен 

      За проект. 

Менюто  управлява /визуализира получените изходни 
данни за надлъжния профил. 

Забележка: Формирането на данни за надлъжен профил трябва да се 
изпълнява в указаната последователност.  

<скара> извежда панела: 

, който се използва 
за настройка на скарата на надлъжния профил. Възможно е да се 
настойват както съдържанието,реда на подреждане на графите,както 
тяхната ширина.Мащаба за дължини и височини, приетата основна 
начална кота за профила ,както и неговата дължина и начални 
координати. Данните се записват в инизиализиращи файлове. 

<изчертай профил> прочита данните за профила и го изчертава. 

 За изчертаване на напречни профили  



с графичния редактор се изпълнява от менюто <ПРОФИЛИ/НАПРЕЧЕН>  в 
следната последователност: 

 

1.<Формирай напречни> построява терена и проектното положение 
на напречните профили 

 

2.      <шаблон> извежда панел за формиране на типов напречен 
профил: 

 



Възможна е интерактивна настройка при избора на типа на профила(при 
улици илипътища);вида на профила (двустранен,едностранен);ширини на 
платната, тротоари,наклони,бордщри и останали елементи 

ИЗХОДНИ ФАЙЛОВЕ 

Чрез менюто<формати за извеждане> 

 

се реализират изходи към: 

 AutoCAD (версии DWG/DXF до 2006). Необходимо е при извод на 

панела:  

да се укаже пълното име на графичния файл (да се запише и 
разширението) 

 CAD-формат.При изход в CAD формат е необходима първоначално да 
се изведе панела: 



за 
настройка на <HADER>  изхода в CAD формат; 

Поддържат се вход и изход от формати CAD2,CAD3 и CAD4, а също 
така и ZEM1 и ZEM2 формати; 

 SKGIOM -извеждат се файлове *.kor и *.dpi за 
тестващата програма SKGIOM ; 

 наредба 19 --извеждат се файлове *.kor и *.dpi за 
тестване по Наредба 19 на АК 

 HML-база -съдава копие на базата за обект в XML- 
формат.Необходима е за обмен на данни в Internet 

Текстов редактор 

 Системата разползга със собствен текстов редактор, който се 
използва за визуализиране на текстови файлве. Извежда се панела: 



 

В мемо-областта се показва съдържанието на изходните резултати, а в 
титула на панела се изписва вида на извежданата информация. За 
работа с файлове се използват следните менюта: 

От меню <файл>  

 за създаване на нов файл; 

за отваряне на съществуващ файл *(Редакторът работи с 
формати *.txt и *.rtf) По подразбиране се използва формата RTF , 
който се чете и от Microsoft Word ; 

 за запис на файл; 

за запис с указване на ново файлово име; 

извежда диалог за печат и настройка на инсталиран 
принтер; 

за изход от програмата; 



Менюто  се използва за редакции на създаден 
вече документ; 

 за връжане една операция назад в 
редактирането; 

за изчистване на маркиран текст в екранното 
поле; 

за копиране на маркирана област в Clipboard на 
Windows 

за вмъкване на текст от Clipboard на Windows 

извежда панел за настройка на фона 

 

Може да се избере даден състемен фонд, размер и цвят на текста; 

Менюто  се използва за извеждане на помощна 
информация и за изход от програмата 

 

 



 

Вертикално планиране 

Чрез менюто <вертикално планиране> се проектират равнини, улични 
отсечки и откоси. Използва се менюто: 

 

Процесът на проектиране се състои от два етапа: 

 <дефинирай> Дефинира се граница на областта 

 <построй>-Извършва се построението 

 

 


