
НАВОДНЕНИЯ, ВИК МРЕЖИ, КРАИ БРЕЖИЯ И МОРЕТА,  
ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ОКОЛНА СРЕДА И ЕКОСИСТЕМИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН ОПИТ 

КАЛЕНДАР НА КУРСОВЕТE 2017 

БЪЛГАРИЯ 



КАЛЕНДАР КУРСОВЕ 2017 

                 Продукт                                      Наименование на курса              Дата               Място  

THE ACADEMY by DHI  - Променете нещата! 

THE ACADEMY има за цел повишаване на знанията и развитие на 

уменията, за да можем всички заедно да работим за един по-добър 

свят! Лесен достъп до  обучения, резултати от научни изследвания, 

експерти в областта на мрежите, партньорствата и технологиите са 

основни елементи на академията! 

Ако курсът, кои то Ви интересува го няма в горепосоченият списък, 

моля не се колебаи те да се свържете с нас, така че ние да 

организираме за Вас специализиран курс в зависимост от Вашите 

специфични изисквания. 

 

  

MIKE URBAN WATER  
DISTRIBUTION 

Въведение в моделирането на водоснабдителни 
системи 

16-17 октомври София 

WEST 
Въведение в моделирането на пречиствателни 
станции за отпадъчни води 

19-20 октомври София 

WEST 
Моделиране на пречиствателни станции за 
отпадъчни води за напреднали 

17 ноември София 

MIKE URBAN COLLECTION  
SYSTEMS 

Въведение в моделирането на канализационни 
системи 

При запитване София 

MIKE 21 FLOW MODEL HD FM 
2D хидродинамично моделиране с гъвкава 
изчислителна мрежа 

13-14 март София 

   

MIKE 21 FLOW MODEL HD 
2D хидродинамично моделиране с класическа 
изчислителна мрежа 

При запитване София 

  

MIKE HYDRO RIVER 
Въведение в моделирането на реки и открити 
канали 

29-30 маи  София 

MIKE HYDRO BASIN 
Въведение в моделирането на водосборни 
области 

25-26 септември София 
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Кратко описание на курсовете 

 

MIKE URBAN WATER 
DISTRIBUTION 
Въведение в моделирането на 
водоснабдителни системи  

Този двудневен практически курс осигурява 
въведение в управлението на данните и численото 
моделиране (EPANET) на водоснабдителните 
системи, за да Ви даде възможност да създадете и 
стартирате опростени MIKE URBAN WD модели.  

 Създаване на проект, включително 
мерни единици, координатна система и 
др. 

 Организиране на данните, импорт / 
експорт на външни данни 

 Цифрово и графично редактиране и 
контрол на качеството 

 Симулации на хидравликата и 
качеството на водата 

 

WEST 
Въведение в моделирането на 
пречиствателни станции за 
отпадъчни води  

Този двудневен курс Ви дава един преглед на 
аспектите, на които трябва да се обърне внимание 
когато се работи с моделиране на биологични 
пречиствателни станции. Включено е обучение за 
работа със симулатора WEST за моделиране на 
пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ). 
 
 

 Графичен потребителски интерфеи с на 
WEST  

 Задаване на проект (план на станцията) 
 Динамична симулация 
 Обективна оценка 

WEST 
Моделиране на 
пречиствателни станции за 
отпадъчни води за 
напреднали  

Този еднодневен курс Ви има за цел да повиши 
познанията Ви в областта на пречистването на 
отпадъчни води. Обръща се специално внимание на 
възможностите в WEST за специализирано 
въвеждане на променливи и процеси, които описват 
какво се случва в отделните фази на пречистването 
на отпадъчните води.  
 
 

 Графичен потребителски интерфеи с на 
WEST  

 Задаване на проект (план на станцията) 
 Динамична симулация 
 Възможности за калибриране 
 Настрои ване на допълнителни процеси/
променливи 

MIKE URBAN COLLECTION 
SYSTEMS 
Въведение в моделирането на 
канализационни системи 
(използваи ки MOUSE)  
 

Този двудневен курс осигурява практическо 
въведение в управлението на данните и численото 
моделиране (MOUSE) на  градските канализационни 
мрежи (разделни и комбинирани) за да Ви даде 
възможност да създадете и стартирате малки  MIKE 
URBAN CS  модели.   

 Създаване на проект 
 Организиране на данните, импорт / 
експорт на външни данни 

 Цифрово и графично редактиране и 
контрол на качеството 

 Динамични симулации на процеса валеж
-отток и на тръбния поток 

 

MIKE 21 FLOW MODEL HD 

2D хидродинамично 
моделиране с гъвкава 
изчислителна мрежа 

Този двудневен курс ще Ви запознае с основите на 
двудименсионалното хидродинамично моделиране 
на открити течения чрез използване на софтуерния 
пакет MIKE 21 Flow Model HD FM, в кои то е 
включено използването на гъвкава изчислителна 
мрежа от неструктурирани краи ни елементи.  

 Избор на географска координатна 
система, създаване на батиметрия и 
изчислителна мрежа (mesh) 

 Структуриране на данни, импорт, 
обработка и качество на данни 

 Основи на 2D хидродинамично 
моделиране 

 Разработване на примерен 
хидродинамичен модел 

MIKE 21 FLOW MODEL HD 
2D хидродинамично 
моделиране с класическа 
изчислителна мрежа 

Този двудневен курс ще Ви запознае с основите на 
двудименсионалното хидродинамично моделиране 
на открити течения чрез използване на софтуерния 
пакет MIKE 21 Flow Model HD, кои то е базиран върху 
използването на класическа изчислителна мрежа от 
правоъгълни елементи.  

 Създаване на батиметрия  
 Структуриране на данни, импорт, 
обработка и качество на данни 

 Основи на 2D хидродинамично 
моделиране 

 Разработване на примерен 
хидродинамичен модел 

 

 MIKE HYDRO RIVER  
Въведение в моделирането на 
реки и открити канали 

Този двудневен курс Ви въвежда в софтуерния 
продукт MIKE HYDRO River и неговите възможности 
за моделиране на реки и речни системи. Целта на 
курса е да Ви даде възможност да създавате и 
стартирате числени еднодименсионални 
хидравлични модели на реки и/или речни системи, 
а също и да представяте резултатите от 
проведените хидравлични симулации.  

 MIKE HYDRO River и модулната му 
структура 

 MIKE HYDRO River графичен интерфеи с 
 Схематизация и разработване на малък 
числен модел на река 

 Моделиране на основни ХТС 

MIKE HYDRO BASIN 
 

Този двудневен курс ще Ви запознае с основните 
възможности на софтуерния продукт MIKE HYDRO 
Basin - числен модел за определяне на водния 
баланс в даден водосбор, управление на водите в 
него и управление на режима на работа на различни 
хидротехнически съоръжения като язовири, ВЕЦ, 
водовземни съоръжения и др.  

 Въведение в интерфеи са на софтуерния 
продукт MIKE HYDRO Basin 

 Структура на числения модел на 
водосбор 

 Работен режим на водохранилища, 
водопотребители 

 Моделиране на водноелектрически 
централи (ВЕЦ) 

 Представяне на резултати и анализ 
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Място на провеждане 
Курсовете се провеждат в офиса на DHI в София.  
 
Ако курсът, кои то Ви интересува не е в нашия Календар 
Курсове за 2017г., моля не се колебаи те да се свържете с нас, 
за да можем да организираме бъдещ курс или да 
организираме курс във Вашият офис! 
 
Език 
Курсовете се провеждат на български или англии ски език, 
но с включен превод на български език. Всички материали, 
свързани с курса се предоставят на български или на 
англии ски. 
 
Стандартни цени на наш курс 
 1 ден: €  100 / 200 BGN  
 2 дни:  €  200 / 400 BGN                      
 3 дни:  €  300 / 600 BGN      
(само последователни дни)  
Всички цени са без включен 20 % ДДС. 
 
Таксата на курса включва достъп до компютър оборудван 
с целия необходим софтуер в рамките на курса, материали 
за обучението и упражнения, сертификат за съответния 
софтуерен продукт, обяд и освежителни напитки.  
 
Отстъпки 
 10 % при валидно Споразумение за годишна софтуерна 

поддръжка (SMA)  
 20 % за всеки трети и следващ участник от едно 

предприятие  
 
Краен срок за записване:  
Три седмици преди започване на курса. Изискват се 
минимум четири участника, за да се проведе даден курс. DHI 
си запазва правото да променя графика на курсовете до три 
седмици преди планираните дати. 
 
Детаи лно описание на курсове, такси и регистрации 
DHI България, Customer Care Unit 
mikebydhi.bg@dhigroup.com 

Всяка година хиляди специалисти във водния сектор по 
целия свят посещават курсовете на DHI Академията. 
Курсовете на DHI Академията са на разположение както 
като стандартни, така и като специализирани, подготвени в 
зависимост от Вашите специфични изисквания и въз основа 
на Вашите данни. 
 
THE ACADEMY by DHI предлага набор от стандартни и 
специализирани курсове с различна продължителност и 
насочени към различни нива на професионализъм във 
водния сектор, включително управители/вземащите 
решения, инженери, специалисти и техници.   
 
Курсовете MIKE Powered by DHI  
Нашите MIKE курсове са фокусирани върху придобиване на 
практически умения, работа с практически упражнения и  
Ви учат как да извлечете максимума от софтуерния продукт.  
Тези курсове също така Ви позволяват да осъзнаете силата 
на инструментите MIKE за изграждане на системи 
подпомагащи взимането на решения.   
   
Имаме редица тематични курсове, които разглеждат 
актуални теми, като адаптиране към изменението на 
климата, интегрирано управление на водните ресурси, 
управление на качеството на водите и околната среда, 
планове за безопасност на водата, градски наводнения, 
генерални планове на градовете, управление на 
наводненията и прогнозиране, управление на бреговата 
линия. Тези курсови Ви позволяват да добавите концепции, 
приложения и принципи за поддържане на решенията за 
целия бизнес процес—директно от източника до 
решението.   
 
Нестандартните курсове MIKE Ви дават възможност да 
разберете силата на нестандартните инструменти на MIKE 
за изграждане на системи за подпомагане взимането  на 
решения.  
 
Нашите преподаватели са опитни професионалисти, много 
от които са признати международни експерти в своите 
области. Постоянното използване на сертифицирани 
преподаватели гарантира качеството на курсовете на DHI 
Академията. 
 

THE ACADEMY by DHI предлага голям брои  курсове за обучение 
и пакети за изграждане на капацитет в областта както на 
водите, така и в регулациите за химичните вещества и 
екотоксикологията. Посетете нашия уебсаи т за пълния списък 
курсове, както и за наи -новите актуализации на нашия 
Глобален Календар на Курсовете: www.theacademybydhi.com 

ДХИ България ЕООД 

Адрес: гр. София 1164 

ул. “Цанко Церковски” №26 

Тел: +359 2 963 00 62 

Факс: +359 2 963 00 62 

office@dhi.bg 

http://worldwide.dhigroup.com/bg 


