netLIN

Dagens netLIN-system...



Et komplett produkt for prosjektering av luftlinjeanlegg.
Systemet består idag av 3 samarbeidende programmer:
● netLIN TERRENG – innlesing av terrengprofil fra målebok
● netLIN PROFIL – opptegning av linjeprofil og plassering av
master (*krever idag AutoCAD)
● netLIN MAST – oppsett og beregning av linjer og master
TERRENG

PROFIL

MAST

I 2011 lanseres en ny forbedret versjon av netLIN


netLIN 3 blir et nyutviklet dataprogram som erstatter

dagens netLIN TERRENG-, PROFIL- og MAST-produkter.
 All funksjonalitet integreres i et og samme dataprogram.
 Fremtidsrettet plattform åpner for nye funksjonsutvidelser.
 Forbedret stabilitet og kvalitet.
 Visuelt, moderne og intuitivt brukergrensesnitt.
 Innebygd grafisk linjeprofil-designer erstatter AutoCAD.
 ProLINs linjeberegningsmetodikk legges inn.
 Enkel installasjon og automatisk oppdatering fra internett.
 Kompatibel med Windows XP, Windows Vista og Windows 7.

netLIN 3 kombinerer det beste fra flere programmer...
ProLIN

netLIN TERRENG

netLIN PROFIL

netLIN MAST

• masteberegning
• eksport til REN
• linjeberegning
• grafikk
• innlesing av målebok

• profilgrafikk
• eksport til DWG

netLIN 3

netLIN 3 får et nytt visuelt og intuitivt brukergrensesnitt...

netLIN 3 ’s brukergrensesnitt
Interaktiv meny
utformet ihht. den nye
Microsoft Office-standarden
tilpasser seg automatisk til
pågående arbeidsoppgave

•
•

Navigator
•
•

oversiktelig tilgang til
innmålinger og prosjekter
prosjekter organiseres i mapper

Systemlogg
Statuslinje
•
•

programstatus
status line- og masteberegning

Arbeidsflate
•

redigering, visuell profildesigner, resultater, status osv.

netLIN 3 systemoversikt



Flere netLIN-brukere kan tilkobles samme felles database 1).
Eller en netLIN-bruker kan tilkobles en egen lokal database 2).
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DWG tegning
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materialliste
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Håndtering av flere brukere tilkoblet samme database
Når et ”ledig” prosjekt velges gis
brukeren eksklusiv redigeringstilgang
sålenge prosjektet er valgt.
 ”opptatte” prosjekter vises i orange
med hengelås-ikon hos andre brukere.
 Alle brukere kan navigere omkring og
inspisere alle prosjekter, også de som
redigeres av andre.
 Endringer som foretas av en bruker
oppdateres ”live” hos alle som i
øyeblikket inspiserer samme prosjekt.


Navigator

Organisering av data
Alle data lagres i en databasefil som enkelt
database
kan flyttes mellom datamaskiner og disker.
 Hver database inneholder en samling innmålte terrengprofiler
og en samling luftlinjeprosjekter.
 Terrengprofilene hentes inn fra målebok.
 Luftlinjeprosjektene henter inn målepunkter fra en
terrengprofil, deretter defineres master, seksjoner,
ledningssett og meteorologiske forhold, som alt lagres i
databasen.
 Nøkkeldata fra linje- og masteberegning lagres i databasen.
 Et luftlinjeanlegg kan beskyttes mot tilfeldig redigering.


netLIN workflow (arbeidsflyt)




netLIN’s brukermanual
viser flytdiagram med
hovedstegene som
gjennomføres ved
prosjektering av et
luftlinjeanlegg.
Hovedstegene har
referanser videre til
respektive
detaljbeskrivelser i
manualen.

Innlesing av terrengprofiler


En terrengprofil leses inn direkte fra målebok (KOF-fil) og
gjenspeiler en oppmåling i felt:
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Målepunktene vises med grafisk profil og i tabellform.
 Vising i side- og fugleperspektiv, vending etter behov.
 Forhåndsvisning, sortering og korrigering av feilaktige punkter.
 Målepunktene kan redigeres etter innlesing.
 Terrengprofilen kan eksporteres til DXF-format for utskrift.
 Terrengprofilene hentes inn i luftlinjeanleggene etter behov.


Fleksibel utlegging av ledningssett



Flere ledningssett kan legges inn.
Strømførende ledningssett kan trekke seg over hele anlegget
eller termineres i seksjonenes forankringspunkter, mens
fellesføring kan termineres og avsluttes på fritt valgte master:

Luftlinjeanlegg








Terrengpunkter hentes fra en eksisterende terrengprofil eller
direkte fra målebok. Profilen kan senere skjøtes på eller delvis
erstattes med data fra nye innmålinger.
Gode visuelle redigeringsmuligheter.
Master, spenn og seksjoner utplasseres
med en grafisk profil-designer.
Zooming og panorering som i AutoCAD.
Enkel veksling mellom designer og vinduer for detaljoppsett.
Seksjonstilpasset oppsett av vindlast, islast og temperatur.
Fleksibelt oppsett av ledningssett.

Fra linjeprofil-designeren


netLIN 3 kan vise traseen i
fugleperspektiv for enkel
inspeksjon av horisontalvinkler.



Master med utilstrekkelig
nedgravingsdybde indikeres med
rødmerking av stolpedel som må
nedsenkes.



Etter lineberegning kan kjedelinjene
enkelt inspiseres for ulike lasttilfeller
ved å velge fra en nedtrekksboks.

Oppsett av master








Lastberegning av mastetype, traverstype og isolatortype.
Alle valg og innstillinger vises kontinuerlig
i en dynamisk mini-figur som tydelig viser
mastetype, fundamenteringsvalg,
nedgravingsdybde, strevere, bardunering,
vinkelforankring, vitale mål osv.
Enkel kopiering av oppsett mellom master.
Vising av relevante beregningsresultater.
Oversiktelig vising over oppsett og beregningsresultater for
alle master i listeform.
Nye komposittmaster og fagverksmaster vil etterhvert
inkluderes i mastetype-lista.

Dokumentering av linjeprofil



Linjeprofilen eksporteres til DXF-format og kan skrives ut med
et gratis nedlastbart CAD-program.
Ved spesielle behov kan ytterligere tilleggsinformasjon
påtegnes med et CAD-program føe utskrift.

Posisjonering av mastene i terreng


Når anlegget er ferdig konfigurert kan mastenes koordinater
eksporteres til KOF-fil og leses inn i GPS-utstyr til bruk under
posisjonering av mastene i terreng.

Luftledninger skal dimensjoneres og bygges i samsvar med:







Forskrifter FEF 2006.
Normer: NEK 445:2009 som inneholder EN 50423 for
luftledninger med spenning opp til og med 45 kV og EN 50341
for høyere spenninger.
Vindnorm 1991-1-4 som inneholder vindhastighet for alle
kommuner i Norge. Her er det store variasjoner som
bestemmes ut fra stedlige naturforhold.
Det innføres nå regelsett, som er navngitte parametersett
som representerer bestemte utgivelser av forskrifter og
normer. En av hensiktene med regelsett er at eldre anlegg
valgfritt kan beregnes mot gamle forskrifter i forbindelse med
vedlikehold etc.

Om nye normer
Dette gir store variasjoner på dimensjoner og særlig i anlegg
med luftkabel. Urimelige dimensjoner i utsatte strøk tilsier at
en bør se på tilpasninger for slike anlegg.
 I normale strøk (østlandet) kan det bli mindre dimensjoner
enn ved dimensjonering etter tidligere forskriftet (FEA-F).
 En del liner med mindre bruddlast faller ut i de fleste tilfeller.
Det er nå krav om maks 80 % mekanisk belastning.
 Den nye normen er best tilpasset større overføringslinjer.


Råteskadeberegning innføres


Det vil etterhvert bli implementert belastningsberegning av
råteskadde stolper for å finne reststyrke og restlevetid.

netLIN installasjon og oppdateringer


netLIN installeres enkelt direkte fra internett.



netLIN m/database kan alternativt installeres



som Portable Application på en minnepinne.
netLIN kan da puttes i lomma, tas med
omkring og kjøres på tilfeldige PC’er uten
behov for ekstra installasjon på disse.
Software oppdateringer blir
automatisk lastet ned via internett.
Dette sikrer at brukerne alltid kjører
oppdatert programversjon med de
aller siste rettingene.
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