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GASWorkS v10
GASWorkSTM, düzgün-ak boru a lar n modellenmesi yaz
r. Do algaz ve di er
labilir s lar n da
, toplanmas ve aktar lmas nda, mühendislere analiz ve tasar m
amas nda yard mc olur. Sistemde fitting, kompresör, boru, regülatör, vana ve kuyulardan
olu an sistemler bulunabilir. CAD, GIS ve bilgi taban uygulamalar için güçlü import ve export
olanaklar sa lanm r.
GASWorkS yaz
ilk etkin sürümünün kullan ld 1991 y ndan bugüne kadar devaml geli im
içindedir. Son sürümde harita stilinde çok sofistike grafik data çevrimi ve h zl çözüm algoritmas
bulunmaktad r. Bu sürüm kullan lar n özel isteklerini uygulayabilmelerine ek olarak çok farkl
modelleme elemanlar için olanaklar da sa lamaktad r. Gasworks kullan ya do al gaz ve
abilen s larda da m, iletim ve toplama i lemlerinde tesis borulama sistemleri için üst
düzeyde ve geni çapta bir boru a modelleme araç ve gereçleri sunmaktad r.
Gasworks sadece düzgün-ak modellerdeki boru tipi elemanlarla de il ayn zamanda regülatör,
kompresör, vana, kuyu ve fitting türünden elemanlarla da ayn modeli olu turmak için
kullan labilir. Gasworks regülatörler için de vana katsay
ve kompresörler için kullan lan
enerjiyi ve yak hesaplar. Modeldeki borular n boyutlar tasarlamak için boru boyutlama
fonksiyonu sa lanm r.
Çözüm Yöntemi:
Gasworks, Newton-Noktasal ve iteratif
çözüm yöntemini kullan r. Çok say da
boru ak denklemleri ile do algaz
hesaplar destekler. Program 250
000 noktaya kadar her boyutta model
için test edilmi tir.
Çözüm algoritmas , çevre
kay p ve
kazançlar dikkate alarak
transferi
hesab na izin verir. Gaz bile imine
dayal olarak, belli yerlerde, özel
rl k, viskozite, özel tma oranlar
ve tma de eri de dahil olmak üzere
gaz de erleri hesaplanabilir. Ak
da
na göre sistemin her
bölgesinde kar k gaz özel de erleri
hesaplanabilir. S abilme özelli i
çe itli yöntemlerle bulunabilir.
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Grafik Data Arayüzü:
(GDI) Grafik data Arayüzü haritac a benzer
ekilde grafik eri im sa lar ve ayn zamanda arka
planda referans olarak kullan lmak üzere Bitmap
(BMP), Drawing Interchange File (DXF), .PDF,
Shape (.SHP), .TIF format ndaki dosyalar n
yerle tirilmesine izin verir. GDI kullanarak modelde
ematik olarak fareyle nokta-t klayarak, koordinat
de erleri, mesafe ve aç girerek geometrik veriler
tamamlan r.
GDI ile tüm de erler aç lan pencereden izlenip de tirilebilir. Bunlardan baz lar ; Çe itli borular,
dü üm noktas ve mü teri datalar ve ayr ca analiz sonuçlar r. Grafik Data Arayüzü araçlar ile
boru, dü üm noktas ve mü teri datalar içerikleri ekranda eklenebilir ve de tirilebilir. Çok say da
resme yakla ma (Zoom) türleri ile model görüntüsü rahatça izlenebilir. Geni renk tak
ile
olu turulan görüntü kullan
n konforunu artt r. zleme ve düzenleme algoritmas , bizim 'Vana
noktalar ' dedi imiz özellik olarak ve acil olarak izole edilecek bölgelerin dizayn için eklenmi tir.
Kullan
n model grafi ine eklemek istedi i notlar ve referanslar için tan mlama ve aç klama
araçlar sa lanm r.
GDI ekran görüntüsü u ö eleri içerebilir: ki nokta, do rulardan meydana gelen ve yay eklinde
boru sembolleri Dü üm noktas , mü teri ve göstermelik servis hatt sembolleri Yaz format nda
boru dü üm noktas ve mü teri iste i data de erleri Boru olmayan elemanlar tipleri için boru
sembolleri Kullan tan ml gösterim Grafik çizgileri ve ekilleri Ak yönü oklar
aretleme
bayraklar Çok say da arka plan referans imajlar . Kullan , GDI ekran görüntü özelliklerini
istedi i gibi düzenleyebilir.
Kullan , GDI görüntüsünü istedi i gibi ön de erler verecek kurabilir. GDI araçlar na dokununca
aç lan dü meli yan araç çubuklar ile; çekme menülerden; üst komut çubu undan ve yüzer
menülerden eri ilebilir, yüzer menü kullan tercihlerine göre düzenlenip boyutland rabilir.
Rapor Haz rlama Olanaklar :
Analiz sonuçlar tablo format nda (örne in
Excel) haz rlan r. Bu sonuçlar ekranda
do rudan düzenlenerek sunulacak ekle
getirilebilir. Boru Raporu çok kapsaml bilgiler
içerir: Boru boyutu, tipi, iç çap ; iç, d ve
ortalama bas nçlar ak h zlar ve hac mlar ve
ayn zamanda kullan tan ml boyda do rusal
ve bas nç dü ümleri. Kullan , istenen
parametreleri seçerek arzu edilen formatta
rapor üretebilir. Raporlar windows destekli
herhangi bir yaz ile bas labilir.
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Data Al veri i programlar :
Gasworks farkl uygulama yaz mlar ile import/export (data
al veri i) olanaklar sa lar. Bunlar; .DBF, .CVS, .DXF ve CADResimleridir; Ayr ca .KML, .SHP ve GIS dosyalar ndan
Gasworks modeli üretimi sa lar.
Mü teri Istekleri: Anten Veya iskelet tipindeki ebekeler de
yükler Ingiliz IGE yönetmeliklerine uygun olarak otomatik
olarak da labilirler. Ölçüm, regülatör ve servis hatt bilgileri
için istenirse d ardan bir bilgi taban da GASWORKS data
özelliklerine eklenebilir veya önceden haz rlanm olan bilgi
bankalar , örne in faturalama için kullan labilir.
Ana De

kenlerin Sa lamas :

GASWorks boru bilgi bankas na d ar dan farkl bir bilgi grubu eklenebilir. Bu özellik, modelde
olmayan parametrelerin de (Adres, boru özellikleri, test bas nc ve MAOP de erleri) modele dahil
edilmesini sa lar.
Kullan Arabirim: Gasworks program bölümleri kullan dostu arabirimden bir t klamayla
eri ilebilir. Gasworks tamamen menülerle ve kullan ya istedi ini bulduracak ekilde donat lm
Ekranda yard m da etkin olarak sunulmu tur.
Birle im Noktalar Özellikleri için de ayn ekilde d ardan bir bilgi grubu eklenebilir. Bu, yük
veya di er özelliklerin do rudan birle im noktalar na uygulanmas durumunda faydal olur.
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