ATIKSU VE YAÐMUR SUYU ÇÝZÝM VE PROJELENDÝRME YAZILIMI
Belediyeler, alt yapý kuruluþlarý (Ýller Bankasý, ÝSKÝ, ASKÝ, BUSKÝ, KOSKÝ, SASKÝ gibi), inþaat mühendisliði, çevre mühendisliði, altyapý proje
ve müteahhit firmalarý ile GIS (Coðrafi Bilgi Sistemi) alanýnda faaliyette bulunan kurumlar için geliþtirilmiþ olan msKanal, hidrolik modelleme
yapabilen atýksu ve yaðmur suyu çizim ve projelendirme yazýlýmýdýr.

MicroStation Desteði
MicroStationýn özel bir programlama dili olan MDL (MicroStation Development Language) ile yazýlmýþ olan msKanal, MicroStationýn grafik
ve non-grafik ortamdaki gücünü de yanýna alarak ileri düzeyde eleman çizimleri, düzenlemeleri, modifikasyonlarý, veritabaný iþlemlerini hýzlý ve
esnek bir biçimde yapabilir. Yazýlým, MicroStation V8, XM ve 8i versiyonlarýnda çalýþýr ve yeni versiyonlara upgrade edilebilir.

Türkçe Menüler
MsKanal Yazýlýmý, tamamen Türkçe, anlaþýlmasý ve kullanýlmasý kolay menülerden oluþur, baþka
bir dýþ kaynaða ihtiyaç duyulmadan, tüm komutlara tek bir ortamdan ulaþýlabilir.

Güçlü Görsel Planlama
Projede yapýlmýþ olan planlama, yazýlýmdaki elemanlar ile (baca, boru, havza alaný, pompa)
rahatlýkla yapýlabilir ve oluþturulan sistem görülebilir. Bu þekilde sadece sistemin taslak yapýsý
deðil ayný zamanda ana iskeleti de oluþturulabilir, hesap ve boyutlandýrma için gerekli veriler
kýsa bir sürede hazýrlanabilir.

Eleman Yerleþtirme
MsKanal, elemanlarý sadece grafik olarak çizime yerleþtirmekle kalmaz, bu elemanlara ait bilgileri de veritabanýnda anýnda oluþturur.

www.bgsbilgi.com.tr/mskanal

SAM ( Sayýsal Arazi Modeli )
msKanaldaki SAM (Sayýsal Arazi Modeli) özelliði ile zemin kotunun, sayýsal haritalarda
enterpolasyon ile okunmasýna gerek kalmaz. Çalýþýlan bölgenin SAMi mevcut ise, bacalar
yerleþtirildiði anda düðüm noktasýna ait zemin kotlarý otomatik olarak SAMde okunabilir
ve veritabaný bilgisine yazýlýr.

Esnek Parametre ve Ayarlar
 Planlanan sistemin atýksu veya yaðmursuyu olup olmamasýna göre proje tipi
seçilebilir.
 Baca isimleri otomatik olarak bir sayaca ön ve son eki ile beraber baðlanabilir ve
borular ayný anda oluþturulabilir.
 Ýstenilen malzeme ve çapa sahip borular boru katalogda tanýmlanabilir,
istenilmeyenler hesaba alýnmayabilir, farklý boru kataloglarý oluþturulabilir.
 Elemanlarýn yerleþtirilmesinde kullanýlacak ayarlar yapýlabilir, bu ayarlar proje hazýrlanmasý
sürecinde deðiþtirebilir ve tekrar devam edilebilir.
 Elemanlarýn renk, kalýnlýk, çizgi stili, tabaka, font gibi özelliklerini tanýmlanabilir ve
istenilen þekilde deðiþtirebilir.
 Atýksu ve yaðmursuyunda kullanýlan alan tipleri tanýmlanabilir, yoðunluk, su tüketimi,
akýþ katsayýsý gibi deðerler deðiþtirilebilir.

Hesap ve Boyutlandýrma
 Darcy/Colebrook, Manning ve Kutter formüllerine göre hesap yapýlabilir.
 Maksimum düþü, maksimum kazý derinliði, viskozite gibi deðerler boyutlandýrma
öncesinde deðiþtirilebilir, yeniden tanýmlanabilir ve tekrar tekrar boyutlandýrma
yapýlabilir.
 Atýksu projelerinde birim boy debileri kesafetten veya havzadan yola çýkarak
hesaplanabilir.
 Boyutlandýrmadan önce sistemdeki borularýn akýþ yönleri otomatik bir þekilde
Borularý Sýrala komutu ile düzenlenebilir.
 Boyutlandýrmada her çap için hýz, eðim, doluluk toleransý kriterleri deðiþtirilebilir,
tekrar tanýmlanabilir.
 Yaðmur suyu hesap ve boyutlandýrmasýnda Süre Þiddet Frekans Eðrileri ister
denklemle ister ham data ile belirlenebilir.
 Yaðmur suyu projelerinde dairesel kesitin yanýnda kutu trapez kesitler de tanýmlanabilir
ve boyutlandýrmasý yapýlabilir.

Kullanýcý Müdahalesi
Hesap ve boyutlandýrma sonrasýndaki akar kot, boru çaplarý gibi deðerleri deðiþtirebilir, bu þekilde
projeye müdahale edilebilir.
Boru bilgilerinden hangileri ekranda görülmek isteniyorsa o bilgiler seçilebilir ve yerleþtirilebilir.
Örneðin borunun sadece eðim bilgisi yazdýrýlmak istenebilir.

Boy Kesit
Ýster hesap öncesinde ister sonrasýnda istenilen güzergahlarýn boy kesitleri otomatik olarak alýnabilir,
baþka dosyalara kaydedilebilir ve bunlardan çýktý alýnabilir.

Çakýþma
Atýksu ve yaðmur suyu hatlarýnýn hangi lokasyonlarda
çakýþtýðý hem analiz edilebilir hem de boy kesitlerde çizim
olarak alýnabilir.
Çakýþmalarý msSu ortamýnda yapýlmýþ model dosyalar
için de alýnabilir ve sonuçta tüm altyapý þebeke
elemanlarýnýn çakýþmalarý takip edilebilir.

Kot - Eðim Düzenlemesi
Þebeke ve kolektör hatlarý için kot-eðim düzenlemesi
yapýlarak, istenilen eðim ile boru giriþ ve çýkýþ aktar kotlarý
ayarlanýr.

Deðiþtirme ve Rapor Alma
Elemanlarýn giriþi yapýldýktan sonra o eleman ile ilgili hesap ve boyutlandýrma için gerekli deðiþiklikler yapýlabilir. Örneðin bacanýn zemin kotu,
ismi veya borunun çapý malzemesi gibi.
Ýstenilen bölgeye veya tüm projeye ait hesap tablolarý ile istatistiki raporlar (Çap boru uzunluklarý, baca sayýsý gibi) alýnabilir, görüntülenebilir
ve çýktý alýnabilir. Raporlamalarda istenilen idare formatýnda çýktýlar üretilebilir.

Doðrusal Hatlar
Otomatik Hat komutuyla bacadan bacaya, bacadan itibaren, bacaya kadar veya seçilen iki nokta arasýna girilen uzunlukta borular yerleþtirilebilir.

Otomatik Eleman Yerleþtirme
 Rölevesi alýnan ve bilgisi mevcut olan baca ve borular, veritabaný bilgileri ile birlikte otomatik olarak model dosyasýnda oluþturulabilir
(Tek bir komutla hem grafik hem de veritabaný bilgilerinin oluþturulmasý).
 Sadece Nivelmaný yapýlmýþ olan veriler otomatik olarak çizdirilebilir ve hesap, boyutlandýrmaya dahil edilebilir.

Ýlave Debiler
Belirli bölgeler için istenen ek debi(ler) tanýmlanarak, hem planlanan hem de mevcut þebeke için çözümleme yapýlabilir. Bu sayede mevcut
þebekelerin yeni yerleþim alanlarýndan dolayý hidrolik taþýma kapasiteleri sorgulanabilir ve raporlanabilir.

Kazý Dolgu Hesabý
Proje devam ederken veya tamamlandýktan sonra detaylý kazý dolgu hesabý yapýlabilir, boru ve baca elemanlarý için iksa tipleri, toprak cinsi gibi
veriler tanýmlanabilir ve otomatik olarak kazý, dolgu hesabý alýnabilir.

Parsel Baca Boru Çizimleri
Þebekenin hidrolik modellemesi yanýnda parsel baca ve boru çizimleri yapýlabilir, bu veriler ile ilgili raporlar alýnabilir.

Görsel Konusal Renklendirme
Çalýþýlan model ile ilgili sonuçlar, baca, boru, alan bazýnda, renkli tematik görsel
haritalar haline getirilebilir.
Örneðin borular; çaplarýna, hýzlarýna, malzeme ve doluluk oranlarý gibi kriterlere
göre, bacalar da baca derinlikleri ve tiplerine göre konusal olarak renklendirilebilir,
çýktýlarý alýnabilir.

MsKanal Hakkýnda
MsKanal Yazýlýmý tamamen Türk yazýlýmcý ve mühendisleri tarafýndan Türk standart ve normlarýna uygun olarak geliþtirilen atýksu ve yaðmur
suyu çizim ve projelendirme modülüdür. Microstation V8, XM ve 8i versiyonlarý altýnda çalýþan msKanal Yazýlýmý altyapý faaliyetleri gösteren
belediye ve belediye su idareleri ile bu konuda çalýþan proje ve müteahhit firmalarý için bulunmaz bir fýrsattýr.

msKanal, BGS ve Bentley ürünleri hakkýnda daha fazla bilgi için:
BGS Bilgi Sistemleri Ltd. Þti.
Þemsettin Günaltay Cad.
No: 107/3 Suadiye / ÝSTANBUL
0 (216) 380 37 31
0 (216) 380 37 99
www.bgsbilgi.com.tr
e-mail: bgs@bgsbilgi.com.tr

www.kosgeb.gov.tr

Nisan 2009

