ÝÇME SUYU ÞEBEKE DÝNAMÝK MODELLEME ÇÝZÝM VE PROJELENDÝRME YAZILIMI
Ýçme Suyu Þebeke Dinamik Modelleme Çizim ve Projelendirme Yazýlýmý msSu.Net sayesinde, hem tek noktalý hem de çok noktalý kaynaða
sahip olan depo, pompa veya depo-pompa þebekelerinin dinamik modellemesi ve çözümü yapýlabilmektedir.

msSu.Net ile;
 Tek Zamanlý (Steady State Analysis) ve Uzun Periyotlu (Extended Period Simulation)
dinamik modelleme yapýlabilir.
 Süperpoze projeleri çözümlenebilir.
 Çoklu besleme kaynaklarýný (Depo-pompa, birden fazla depo gibi) içeren þebekeler
simüle edilerek çözümlenebilir.
 Ýþletmeye yönelik mevcut þebeke simüle edilerek, durum analizi yapýlabilir.
 Ölü Nokta Metodu ile yapýlan projeler msSu.Net modülüne aktarýlarak tekli depo
çözümleri simule edilebilir.
 Gerçek zamanlý modelleme yapýlabilir.
 Boru, vana ve pompa elemanlarýnýn þebeke durumlarýna göre kapatma veya açma
iþlemleri manuel veya otomatik olarak yapýlabilir.
 Ýstenilen ölçü birimleri ile çalýþabilir (US, SI).
 Farklý senaryolar oluþturulabilir.
 Senaryolar sonucunda çýkan sonuçlar karþýlaþtýrýlarak, raporlarý alýnabilir.
 Yangýn debisi, kritik noktalarda tanýmlanabilir, istenildiðinde senaryoya dahil edilebilir
veya çýkarýlabilir ve yangýn debisi olmasý durumunda mevcut þebekenin yeterliliði analiz
edilebilir.

 Hýz deðerlerine baðlý olarak çaplarý optimize edilebilir (Otomatik çap
tayini).
 Ayný anda hem mevcut hem de planlanan (kademe1, kademe2,
kademe3...) borularýn çözümlemesi yapýlabilir.
 Sabit veya deðiþken hýzlý pompa çözümleri ve analizleri yapýlabilir,
pompa eðrileri tanýmlanabilir ve çözümlenebilir.
 Farklý formatta özelleþtirilmiþ raporlar alýnabilir.
 Þebekenin hidrolik durumuna göre kapatýlmasý gereken vana ve borular
sistem tarafýndan belirlenebilir.
 Dirsek, düðüm ve nokta detaylarý ve parça listeleri alýnabilir.
 Araziden gelen verilere göre kalibrasyon iþlemleri yapýlabilir.
 Zamana baðlý deðiþken debi hesaplarý ve analizleri yapýlabilir.
 Su Kalite Modelleme iþlemleri yapýlabilabilir (Klorür analizi, su yaþý,
kirletici madde izleme gibi).
 Simülasyon sonuçlarý görsel olarak takip edilebilir, basýnç, hýz ve su
yaþý gibi istenilen kriterlere göre grafik gösterimleri elde edilebilir.
 Veriler, SCADA sistemi ile entegre edilerek veri alýþveriþi saðlanabilir.
 Çözümlenilebilecek nokta sayýsýnda bir sýnýrlandýrma bulunmamaktadýr.
 Düðüm noktalarýnýn zemin kotu verileri, arazi modelinden otomatik
olarak alýnabilir.

Teknik Veriler
msSu.Net modülü ile Gradient Algoritma yöntemi kullanýlarak çoklu
nokta çözümü yapýlabilir.
Yazýlým, MicroStation V8, XM ve 8i üzerinde çalýþmaktadýr. msSu.Net
çözümleri için msSu programýnýn yüklü olmasý gerekmektedir.
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