GasWorks - Doğalgaz Boru ve Şebekeleri Hesap Programõ

GasWorks

Gasworks yazõlõmõ ilk etkin sürümünün kullanõldõğõ 1991 yõlõndan
bugüne devamlõ gelişim içindedir. Son sürümde harita stilinde çok
sofistike grafik data çevrimi ve hõzlõ çözüm algoritmasõ bulunmaktadõr.
Bu sürüm kullanõcõlarõn özel isteklerini uygulayabilmelerine ek olarak
çok farklõ modelleme elemanlarõ için olanaklar sağlamaktadõr.
Gasworks kullanõcõya doğal gaz ve sõkõşabilen sõvõlarda dağõtõm, iletim
ve toplama işlemlerinde tesis borulama sistemleri için üst düzeyde ve
geniş çapta bir boru ağõ modelleme araç ve gereçleri sunmaktadõr.
Gasworks sadece düzgü-akõşlõ modellerdeki boru tipi elemanlarla değil
aynõ zamanda regülatör, kompresör, vana, kuyu ve fitting türünden
elemanlarla da aynõ modeli oluşturmak için kullanõlabilir. Gasworks
regülatörler için de vana katsayõsõnõ ve kompresörler için kullanõlan
enerjiyi ve yakõtõ hesaplar. Modeldeki borularõn boyutlarõnõ tanõmlamak
için boru boyutlama fonksiyonu sağlanmõştõr.

Çözüm Yöntemi:
Gasworks, Newton-Noktasal ve iteratif çözüm yöntemini kullanõr.
Takibeden eşitlikleri de içeren çok sayõda denklem ile hesap yapõlmasõnõ sağlar. Bunlar AGA-Turbulent,
Colebrook, IGT-Geliştirilmiş, Müller yüksek ve alçak basõnç, Oliphant, Panhandle-A, Panhandle-B, Pole alçak
basõnç, Spitzglass yüksek ve alçak basõnç ve Weymouth eşitlikleridir.
Çözüm algoritmasõ, çevre õsõ kayõp ve kazançlarõnõ dikkate alarak õsõ transferi hesabõna izin verir. Gaz
bileşimine dayalõ olarak, belli bir yerde, özel ağõrlõk viskozite özel õsõtma oranlarõ ve õsõtma değeri de dahil
olmak üzere değerleri hesaplanabilir. Akõş dağõtõmõna göre sistemin her bölgesinde karõşõk gaz özel değerleri
hesaplanabilir. Sõkõşabilme özelliği AGA 8 in son versiyonunu da içermek üzere çeşitli yöntemlerle
bulunabilir.

Grafik Data Arayüzü:
(GDI) Grafik data Arayüzü
haritacõlõğa benzer grafik erişim
sağlar ve aynõ zamanda arka planda
referans olarak kullanmak üzere
Bitmap (BMP) ve Drawing
Interchange File (DXF) formatõndaki
dosyalarõn yerleştirilmesine izin
verir. GDI kullanarak model,
şematik olarak farenin noktatõklayarak, koordinat değerleri
girerek, mesafe ve açõ girerek
geometrik veriler tamamlanõr. GDI
ile tüm değerler açõlan pencereden
izlenip değiştirilebilir. Bunlardan
bazõlarõ; Çeşitli borular, düğüm
noktasõ ve müşteri datalarõ ve ayrõca
analiz sonuçlarõdõr. Grafik Data Anayüzü araçlarõ ile boru, düğüm noktasõ ve müşteri datalarõ içerikleri
ekranda eklenebilir, değiştirilebilir ve kaydõrabilir. Çok sayõda resme yaklaşma (Zoom) türleri ile model
görüntüsü rahatça izlenebilir. Kuvvetli renkler takõm ile görüntü kullanõcõnõn konforunu arttõrõr. Kullanõcõnõn
model grafiğin eklemek istediği notlar ve referanslar için tanõmlama ve açõklama araçlarõ sağlanmõştõr.
GDI görüntüde şu öğeleri içerebilir: İki nokta, doğrulardan meydana gelen ve yay şeklinde boru sembolleri !
Düğüm noktasõ, müşteri isteği ve göstermelik servis hattõ sembolleri ! Yazõ formatõnda boru düğüm noktasõ
ve müşteri isteği data değerleri ! Boru olmayan elemanlar tipleri için boru sembolleri ! Kullanõcõ tanõmlõ
gösterim ! Izolasyon tipi vanalar ! Akõş yönü oklarõ ! Çok sayõda arka planõ referans imajlarõ.
Kullanõcõ, GDI görüntüsünü istediği gibi ön değerler verecek kurabilir. GDI araçlarõna dokununca açõlan
düğmeli yanõ araç çubuklarõ ile; çekme menülerden; üst konut çubuğundan ve yüzer menülerden erişilebilir,
yüzer menü kullanõcõ tercihlerine göre düzenlenip boyutlandõrabilir.
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Rapor Hazõrlama Olanaklarõ:
Analiz sonuçlarõ tablo formatõnda (örneğin Excel) hazõrlanõr. Bu sonuçlar ekranda doğrudan
düzenlenerek sunulacak şekle getirilebilir.
Boru Raporu çok kapsamlõ bilgiler içerir: Boru boyutu tipi, iç çapõ; iç, dõş ve ortalama basõnçlarõ akõş
hõzlarõ ve hacõmlarõ ve aynõ zamanda kullanõcõ tanõmlõ boyda doğrusal ve basõnç düşümleri Kullanõcõ,
istenen parametreleri seçerek arzu edilen formatta rapor üretebilir. Raporlar windows destekli
herhangi bir yazõcõ ile basõlabilir. 3 baskõ tipi desteklenir: Tablo şeklinde, satõr-sütün çizgili kolonlar
şeklinde veya döküman tipi satõr şeklinde yazõm.
Diğer Özellikler:
Data Alõşverişi programlarõ:
Gasworks farklõ uygulama yazõlõmlarõ ile
import/export (data alõş verişi)
olanaklarõ sağlar. Bunlar; ASCII; DBF
data dosyalarõ; Gastool, Stoner model
dosyalarõ; Arc/Info şekil dosyalarõ ve
Güvenilir DXF import/export grafik data
çevirmeni. DXF-Import Data okuyucusu
CAD-Resimlerinden Gasworks modeli
üretimi sağlar. DXF-Export yazõmõ ise
Gasworks modelinden CAD dosyasõ
üretir.
Müşteri Istekleri: Anten Veya iskelet tipindeki şebekeler de yükler Ingiliz IGE yönetmeliklerine
uygun olarak otomatik olarak dağõtõlabilirler.
Ölçüm regülatör ve servis hattõ bilgileri için istenirse dõşardan bir bilgi tabanõ da GASWORKS data
özelliklerine eklenebilir veya hazõr olan GASBase programõndaki önceden hazõrlanmõş olan bilgi bankasõ
kullanõlabilir.
Esas değerlerin sağlamasõ: GasBase eklentisi boru şartnamesi, test basõncõ ve MAOP değerleri gibi
boru özelliklerini yenileyen bir düzeni de içerir. GASBase, MAOP değeri yükselen boru hatlarõn tesbit
etmekte de kullanõlõr.
Kullanõcõ Arabirimi: Gasworks program bölümleri kullanõcõ dostu arabirim den bir tõklamayla
erişilebilir. Gasworks tamamen menülerle ve kullanõcõya istediğini bulduracak şekilde donatõlmõştõr.
Ekranda yardõm da etkin olarak sunulmuştur.
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