ÝÇME SUYU ÞEBEKE, ÝSALE 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 msSu, hidrolik modelleme
yapabilen içme suyu þebeke, isale çizim ve projelendirme yazýlýmýdýr.

MicroStation Desteði
MicroStationýn özel bir programlama dili olan MDL (MicroStation Development Language) ile yazýlmýþ olan msSu, 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
MsSu 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 (düðüm, 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
MsSu, elemanlarý sadece grafik olarak çizime yerleþtirmekle kalmaz, bu elemanlara ait bilgileri de veritabanýnda anýnda oluþturur.

www.bgsbilgi.com.tr/mssu

SAM ( Sayýsal Arazi Modeli )
msSudaki 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
 Düðüm noktasý isimleri otomatik olarak bir sayaca ön ve son eki ile beraber baðlanabilir.
 Ýstenilen malzeme ve çapa sahip borular boru kataloðunda tanýmlanabilir, istenmeyenler hesaba alýnmayabilir ve 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.
 Ýçme suyu debi hesabýnda kullanýlan havza tipleri havza kriterde tanýmlanabilir, yoðunluk, su tüketimi, gibi özellikleri deðiþtirilebilir.

Hesap ve Boyutlandýrma
 msSuda Darcy/Colebrook, William-Hazen formüllerine göre hesap yapýlabilir.
 Þebekeler için ölü nokta veya dal çözümü yapýlabilir.
 Projede yer alan birim boy debileri kesafetten veya havzadan yola çýkarak hesaplanabilir.
 Havza kriterleri ile çalýþýldýðýnda birim debi, nüfus, pik gün, pik saat katsayýlarý, yangýn debileri
gibi deðerler debi hesabý öncesinde deðiþtirilebilir, yeniden tanýmlanabilir ve tekrar tekrar
boyutlandýrma yapýlabilir.
 Boyutlandýrmadan önce sistemdeki borularýn akýþ yönleri otomatik olarak Borularý
Sýrala komutu ile düzenlenebilir.
 Boyutlandýrmada her çap için hýz, minimum ve maksimum basýnç, hýz toleransý kriterleri
deðiþtirilebilir ve tekrar tanýmlanabilir.

Uç Debiler
Sistemde ileride dikkate alýnacak uç debiler tanýmlanabilir, bu veriler göz önünde bulundurularak boyutlandýrmaya devam edilebilir.

Kullanýcý Müdahelesi
Sistemde boyutlandýrmada ortaya çýkan sonuçlar deðiþtirilebilir. Örneðin hesaplanan çaptan daha farklý bir
çap boruya aktarýlabilir, borunun giriþ ve çýkýþ kotlarý sabitlenebilir veya boru mevcut sistem borusu yapýlabilir,
istenilen borulara farklý giriþ piyezometre kotlarý atanabilir.

Boy Kesit
 Ýsale hatlarýnda projenin tamamýnýn boy kesitleri tek seferde otomatik olarak alýnabilir, baþka dosyalara kaydedilebilir ve bunlardan çýktý alýnabilir
(Þematik, cazibeli, terfili).
 Ýsale hatlarý için alýnan profil üzerinden kot ve eðim düzenlemesi otomatik olarak yapýlabilir.
 Otomatik vantuz tahliye yerleþtirilebilir, some nokta listesi alýnabilir.

Hesap, Ýnþaat ve Ýsale Planlarý
Þebekeye ait hesap ve inþaat planlarý ile isale planlarý otomatik alýnabilir.

Çakýþma
Çalýþýlan bölgeye ait atýksu ve yaðmur suyu modeli msKanal Yazýlýmý kullanýlarak çözümlenmiþse, içme suyu hatlarý ile atýksu ve yaðmur suyu
hatlarýnýn hangi lokasyonlarda çakýþtýðý boy kesitlerde çizim olarak alýnabilir.

Deðiþtirme ve Rapor Alma
Elemanlarýn giriþi yapýldýktan sonra o eleman ile ilgili bazý deðiþiklikler yapýlabilir. Örneðin düðüm noktasýnýn zemin kotu, ismi veya borunun
çap ve malzemesi gibi. Yapýlmýþ olan deðiþikliklerin bilgileri ekranda ayný anda güncellenebilir.

Düðüm Nokta Detayý, Hesap Raporlarý
Ýstenilen bölgeye veya tüm projeye ait hesap tablolarý ile istatistiki (Çap, boru uzunluklarý, düðüm nokta sayýsý gibi) raporlar düðüm, nokta
detaylarý, dirsek listesi, parça listeleri otomatik olarak görüntülenebilir ve çýktý alýnabilir.

Otomatik Eleman Yerleþtirme
Rölevesi alýnan ve bilgisi mevcut olan düðüm ve borular, veritabaný bilgileri ile birlikte otomatik olarak model dosyasýnda oluþturulabilir (Tek
bir komutla hem grafik hem de veritabaný bilgilerinin oluþturulmasý).

Görsel Konusal Renklendirme
Çalýþýlan model ile ilgili sonuçlar, baca, boru, alan bazýnda, renkli tematik görsel haritalar haline
getirilebilir.

Terfili Hat, Darbe Hesabý
Terfili hatlar için darbe hesabý yapýlabilir, profil üzerinde gösterilebilir.

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

msSu, 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
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