Netcad GIS - EXCANET

Excanet, Kazı/Dolgu planlarınızı ve hacim hesaplamalarınızı tüm detayları ile ortaya çıkaran, birbirleri ile dinamik,
etkileşimli çalışan bir NETCAD ürünüdür. Madencilik, pasa, kazı/dolgu, bina, site, depo, baraj, regülatör, köprü ayakları,
tünel portal giriş kazıları, hastane, arıtma tesisi gibi birbirlerinden farklı komplesk tasarımlar ve hakediş dışı kazılar gibi
kazı planı gerektiren tüm işlerinizde kullanabilirsiniz.
Bu araçların size sağladığı özgürlüğü yaşarken zamandan da tasarruf edin. En doğru sonuçları iletin. Veriminizi ve
rekabet gücünüzü arttırın. Hacim mukayeselerini kolayca gerçekleştirin.

Ön Koşullar

NETCAD GIS, tüm NETCAD modülleri için zorunludur.

ANA ÖZELLİKLER
Kazı kotları , şevler veya geometri değişikliklerinde; kazı
planı, yüzeyler, hacim hesaplamaları, raporlar ve enkesit
çizimleri otomatik olarak güncellenebilir. Hangi
değişikliklerin yapılacağı kullanıcı tanımlı olarak
tanımlanabilir
Kazı alanlarına ait kot tanımlamaları, eğim, 2&3 düzlem,
tüm kırık noktaları gibi birçok farklı yöntem ile
yapılabilir.Tüm kotlar iptal edilebilir
Kot tanımlarında farklı model tabakaları olması durumda
istenen tabaka kullanılabilir
İstenen kazı alanlarının modeli takip etmesi sağlanabilir
Projeye ait tüm kazı alanları tanım editörü ile listelenebilir
Kazı alanlarına verilen şev tanımlamaları editörde
listelenebilir. Ekran ile etkilişimli şekilde çalışabilir
Şev ve platform tanımlanmamış kazı alanları listelenebilir
Kazı alanları çoklu seçilerek şev eğimleri değiştirilebilir
Çoklu seçim ile kazı alan isimleri CAD ekranına yazdırılabilir
Çizgi, çoklu doğru veya alan verilerinden kazı yüzeyleri
oluşturulabilir
Çizgi veya çoklu doğru geometrisine sahip kazıların
yüzeylerinde sol/sağ için ayrı ayrı kazı/dolgu tanımı
yapılabilir
Alan geometrisine sahip kazı alanlarının sol/sağ için ayrı
ayrı dolgu/yarma tanımı yapılabilir
Çoklu seçim ile seçilen kazı alanlarına tek seferde şev
eğimleri tanımlanabilir. Platform genişlikleri işlenebilir
Yapılan şev ve platform tanımlarının sonucu aynı anda,
tanım yapılırken izlenebilir İzleme penceresinde birçok
görüntü ayarı yapılabilir
Seçilen kazı geometrilerine ait yapılan tanımlamalar aynı
anda kazı yapılacak çizgi, çoklu ve alanlara da işlenebilir
Kazı alt yüzeyleri oluşturulabilir, bunların hacim değerleri
ayrı ayrı hesaplanabilir
Yapılan platform tanımlamaları şablon olarak saklanarak
tüm projelerde kullanılabilir
Dolgu veya yarma şev eğim değerleri mevcut şablondan
seçilebilir. Şablon kütüphane yapısına tüm projelerde
kullanılmak üzere yeni tanımlar eklenebilir
Kazı geometrisinin dönüş noktalarında (kırıklarında)
oluşacak yüzeyin dönüş hassasiyeti tanımlanarak daha
doğru yüzeyler oluşturulması sağlanabilir
Köşelerin, dik veya yuvarlak olarak oluşması kullanıcı
tanımlı olarak seçilebilir
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Kazı alanlarını oluşturan çizgilerin her birine istenirse
ayrı şev eğimleri tanımlanabilir
Kazı geometrilerinin birbirlerine uzatılması sağlanabilir
Kazılara tanımlanan şev eğimleri üretilirken istenen bir
çizgiye uzatılması ardından tekrar aynı şev eğimi ile
araziye bağlanması sağlanabilir
Yapılan şev ve platform tanımları silinebilir
Enkesit çizimleri alınabilir. Alınan çizimlerdeki
dolgu/yarma alan taramaları otomatik olarak
eklenebilir. Alan tarama tipleri raster veya vektör olarak
seçilen tarama şekli ile tanımlanabilir
Enkesit Çizimlerinizde eski enkesit çıktılarına ait
tabakaları otomatik olarak silinebilir.
Kübaj sonuçları ekrana çizdirilebilir
Enkesit çizimleri, istenen dosyalar üzerinden, ölçek, kot,
kod, mesafe, kutu, kilometre, kübaj, alan hesabı gibi
birçok parametre ile şablon CAD çizimleri kullanılarak
alınabilir
Enkesit çizimlerinde kullanılmak üzere, istenen
özelliklerin yer aldığı yeni şablon CAD dosyaları
oluşturulabilir. Her projede kullanılabilir
Enkesit çizimleri düzenlenebilir. Enkesit çizimlerine
eklenmek üzere dolgu alanı, yarma alanı, hacimler,
mesafeler gibi istenen tüm değerlerin eklenebileceği ve
şablon yapının belirlenebileceği tablolar tasarlanabilir
Yapılan kot , şev eğimi ve platform tanımlarına ait
oluşacak yüzeyler üretilebilir ve/veya kazı planı
çizimleri alınabilir
Çizdirilecek enkesitler izleme penceresinden anlık
olarak takip edilebilir
Prizmatik katı model veya enkesit bazlı hacim hesabı
işlemi gerçekleştirilebilir
Enkesitlerden hacim hesapla işleminde istenen enkesit
sıklığı ve uzunluğu, CAD ortamındaki özel noktalardan
enkesit alınması sağlanabilir

Enkesit başlangıç kilometre değeri tanımlanabilir
Hangi yüzeylerden enkesit alınması isteniyor ise
tabakalardan model dosyaları seçilebilir
Hacim dosyaları oluşturularak işlem sırasında otomatik
olarak saklanabilir. Bu dosyalar enkesit çizimlerinde
kullanılabilir
Hacim sonuçları excel formatında alınabilir. Kilometre,
dolgu alanı, yarma alanı, dolgu hacmi, yarma hacmi ve
brükner değeri listelenebilir
İşlem sırasında ön izleme seçeneği ile oluşacak enkesitler
önceden takip edilebilir
Oluşacak plankotelerin üçgen kenarlarından veya verilecek
sabit bir değer ile oluşması sağlanabilir
Önceden belirtilen yüzeylere göre kazı alanı dışında kalan
ve fazladan yapılan kazılar hesaplanabilir rapora eklenebilir
Sabit bir kot yazıp bu kota göre hacim hesabı sonuçları
alınabilir
Hem prizmatik hacim hem de enkesitlerden hacim hesabı
sonuçları 3D ekranı üzerinden takip edilebilir
Oluşan yüzeylerde hangi çizgilerin arasında şev taraması
yapılacağı otomatik olarak belirlenebilir

Temel Avantajlar
Dinamik yapıda otomatik proje revizyonları
Otomatik kazı kot tanımları için farklı yöntemler
Kullanımı kolay işlem adımları
2D & 3D otomatik proje kontrolleri
Tüm kazı alanları toplu olarak yönetme imkanı
Gelişmiş kullanıma hazır şablonlar
Hacim mukayese seçenekleri
Birbirleri ile ilişkili yüzeylerin oluşturulması
Kazı alanlarında her bir segmente ait farklı şev
tanımlamaları
Enkesit çizimleri
Farklı yöntemler ile hacim hesaplamaları
Her türlü geometri türünde kazı planı oluşturma
imkanı
Kazı/Dolgu planı aplikasyon çıktıları
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