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Определяне засегнати имоти  
около път, река, завод, и др. 

 

Софтуера е правен за нуждите на „Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за определяне на 

засегнатите земи. Работи с CIVIL 3D и MAP 3D. Всички данни се намират (графични и 

атрибутни) в SQLite формат.  

Има възможност за визуализация на слоеве с: 

 Земеделски фонд 

 Горски фонд 

 Водни площи 

 Наслени места 

 Територии на транспорта 

 Индустриални отпадъци 

 Територии за възтановителни работи 

 Територии за добив на полезни изкопаеми 

 Парцели 

 Землищни граници 

        Растерни изображения  

 Релеф – DEM файл 

 Ортофото 

 ЕТК – 25 000 карта 

Пробвано е за работа с 35 землища, няма промяна на бързодействието. Примерът по долу е за 

по две землища до две населени места (Челопеч и Крумовград). 

Това е RIBBON менюто за работа с данните на Челопеч и Крумовгрд. 

 

 

https://www.sqlite.org/about.html
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1. Зареждане на съществуващи данни. 
Това се прави по следния начин:  

 От таб Manage Parcel, панела Duty Map стартирате командата Duty   
 Map.  Появява се прозорец за избор на слоеве; 
 Стартирате командата Duty Map (т.I), от секцията Населено място избирате с кое 

ще работите Чавдар или Крумовград, от секцията Слоеве избирате слоевете 
които ще ползвате, натискате бутона; 

 От секцията Растерни изображения избирате растерите които ще ползвате, 
натискате бутона ОК; 

 

 

Избраните слоеве се визуализират на екрана. Изберем всички слоеве и виждате резултата по-

долу. 
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2. Създаване на буфери 
 

Обектите около които ще се създават буфери са следните: 
 точки 
 линии 
 полигони 
 парцели 

Създаваме два буфера – 25 и 50м, можете да създадете произволен брой буфери към по-

горе споменатите обекти. 

 

 От таб Manage Parcel, панела Чавдар (Крумовград) стартирате командата 
Create Buffer; 

 Появява се прозорец за настройка параметрите за избор на обекти; 
 В бокса DISTANCE въвеждате големината на буфера[m]. Това е половината от 

ширината на буфера който се образува около парцела; 
 В бокса Units избирате Meters; 
 В бокса Output to layer избирате или въвеждате името на слоя в който ще се 

създаде буфера; 
 В бокса Save to SDF въвеждате файла където ще се съхраняват данните (в 

една папка не може да има файлове с еднакви имена); 
 Натискате OK. 

http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesMRG/GUID-2F9E4CD6-BDB4-4B5F-B091-272D61386EA-31.htm#GUID-5F010A67-5D02-4EBE-BD3F-98188ABB927E
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesMUG/GUID-8121A3F1-4047-45BC-9014-D2F5A3449EC-141.htm
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Резултат: 

 

 

3. Избор на парцелите които обхваща буфера 
 

 От “Display Manager” избирате слоя “Parcels” и натискате десен бутон на 
мишката; 

 От появилото се падащо меню избирате “Query  to Filter Data” 

 

           

http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesMUG/GUID-C586523A-2CF5-4959-B48E-BD06CAB8C45-292.htm
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesMEX/GUID-842A0996-D501-4CCB-99CB-EA3923C6C10-16.htm#GUID-828F8F92-FD73-42DE-892A-DFEC68F8F33E
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 От Ribbon бутоните на появилия се прозорец избирате “Locate on Map-
>TouchingAny Part of->Polygon”. Прозореца “Create Query” се скрива и за да 
Ви позволи да изберете полигон. Избирате току що създадения буфер. 

 
 

 Натискате бутона OK. 

На екрана ще останат само парцелите които обхваща буфера. 

 

 

  

 

 

 

http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/filesMEX/GUID-088A8645-0C41-4F33-AAF8-6E6C8DF447A-11.htm
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Като възможен краен резултат виждате тематична карта по вид собственост  с два буфера 

(50 и 100 м) около съществуващ път. Две таблици с данни за имотите и легенда. 


