HİDROLOJİ

Leosis Hidroloji Nedir ?

Leosis Hidroloji hesaplamaları yazılımı 2013-2015 yılları arasında yapılan bir Ar-Ge projesi ile ortaya çıkmış; akış ağlarının
oluşturulmasından istenilen metod ve detayda debi hesaplamalarının yapılmasına kadar tüm hesaplama ve analizlerin tek
platformda yapılmasına olanak veren ilk ve tek yerli CBS tabanlı masaüstü hidroloji yazılımıdır.

Leosis Hidroloji ile; akış ağları ve havzaları düzlük yoğun alanlarda dahi doğru olarak oluşturabilir, gerekli ara hesaplamaları
(harmonik eğim, L, LC,..) yapabilir, hidrolojik toprak grupları ve CN hesaplamaları yapabilir, istediğiniz metodla (Rasyonel, Mockus,
DSİ Sentetik) debi hesabı yapabilir ve isterseniz tarımsal alanlara yönelik geliştirilmiş özel hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz.
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Excel vb. Yazılımlar

Farklı Platformlar

YENİ VE HASSAS VERİLERİN KULLANIMI
ZAMAN TASARRUFU
Leosis Hidroloji’nin çoklu işlemci desteği, büyük veri yönetimi
yetenekleri ve tek platform özelliği ile 2000 adet havza için
gerekli debi hesapları dahil çalışma süreniz 2 haftayı
geçmeyecektir. Ve bu çalışmaların tamamını tek personel ile
yürütebilirsiniz.

VERİ STANDARDI SAĞLAMASI
Leosis hidroloji ile tüm veriler CBS formatında ve standart bir
yapıda üretilmektedir. Bu sayede verilerin birleştirilmesi veya
bir bilgi sisteminde toplanması için ek bir düzenleme
çalışmasına ihtiyaç duyulmayacaktır.

Hidroloji hesaplamalarında genel olarak kullanılan 1/25000
ölçekli ve ortalama 50m*50m çözünürlükteki DEM verileri yerine,
geçtiğimiz 3 yılda üretilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli 1m*1m ve
5m*5m çözünürlüklü DEM verileri veri boyutu sınırı olmaksızın
Leosis Hidroloji ile işlenebilmektedir. Bu sayede hesaplamalarınız
çok daha detaylı ve yüksek doğrulukta olacaktır.

KOLAY KULLANIM
Leosis Hidroloji; kullanıcıya tüm analizleri Türkçe ve işlem
adımlarına uygun şekilde sıralı olarak sunar. Hızlı ve doğru
sonuç üretimiyle kullanıcının kolay bir şekilde çalışmalarını
tamamlamasını sağlar.

MULTIPROCESSING
Leosis Hidroloji mevcut CBS yazılımlarının aksine
sadece veri görüntüleme yerine konumsal analizler
için de çoklu işlemci özelliği kullanmaktadır. Bu sayede
mevcut yazılımlara kıyasla işlemci sayısı kadar daha
hızlı sonuç üretebilmektedir.

BIG DATA
Leosis Hidroloji ile veri boyutu sınırı olmaksızın
çalışabilirsiniz. Leosis Hidroloji ile
devam eden
projelerde ortalama 30-100 GB boyutunda veriler ile
havza analizleri yapılmaktadır. Mevcut CBS yazılımları
ile
genel
olarak
4GB
üzerinde
analizler
yapılabilmektedir.

• Mevcut havza ve akış ağı çözümü sunan uygulamalar sadece 4GB büyüklüğüne kadar olan verilerde çalışmakta ve sadece
monoprocess olarak çalışmaktadır. Ayrıca bu 4GB boyutunda bir verinin analizi 4 günden fazla sürmektedir. Bu nedenle
Ülkemizde büyük yatırımlar sonucunda elde edilen büyük boyutlu ve yüksek hassasiyetli veriler yerine eski tarihli hatalı
veriler üzerinde çalışabilmektedir.
• Leosis Hidroloji ile veri boyutu sınırı olmaksızın (mevcut durumda ortalama 30-100 GB veriler ile çalışılmaktadır) işlemci
sayısı kadar yüksek hızda ve doğrulukta analizler gerçekleştirilmektedir.
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Havza planlarının hazırlanması
Baraj ve Gölet Projelendirme
Tarımsal Sulama Projeleri
Dere Islahı projeleri
Toplulaştırma Projeleri
Yol Yapımı
Kırsal Köy Yolları
Şehir içi Yollar
Karayolu ve Otobanlar
Köprü, Menfez, Sanat Yapıları
Demir Yolları
Yangın Göletlerinin Belirlenmesi
...

KULLANACAK KURUMLAR
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OGM
SYGM
KYGM
TCDD
Demiryolu Altyapılar Gn Md.
Büyükşehir Belediyeleri
Su ve Kanalizasyon İdareleri
İl Özel İdareleri

MEVCUT PROBLEMLER
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Mevcut yazılımlar ile 1 adet noktaya ilişkin taşkın debisi hesaplamak 1-1,5 gün süre almaktadır.
Mevcut yazılımlar ile büyük veri işlenemediği için eski ve düşük detay içeren veriler ile hesaplama yapılmaktadır.
Mevcut yazılımlar tek işlemci mimarisinde çalıştığı için halihazırdaki işlemleri çok ciddi zamanlar almaktadır.
Havza bazında yapılması gereken bir çok hesaplama fazla zaman alması gerekçesi ile ortalama değerler hesaplanarak
kullanılmaktadır.
Mevcut yazılımlarda düzlük alanlar için ayrı bir çözüm bulunmadığı için bazı bölgelerde gerekli doğrulukta veri
üretememektedir.
Mevcut durumda tüm karayolu ve demiryollarında bulunan köprü ve menfezlerin son yıllarda değişen yağış rejimine karşı
ne kadar dayanıklı olduğu bilinmemektedir.
Daha önce köprü veya menfez gerekli görülmemiş birçok noktada taşkınlar ve hatta ölümlü kazalar yaşanmaktadır.
Bir çok dere yatağında taşkınlar meydana gelmekte, birçok bölgede tarım alanları tahrip olmaktadır.
Birçok belediyenin yaptırdığı stablize köy ve belde yolları mikro havzalarda oluşacak taşkınlar görmezden gelinerek
yapıldığı için yapımından kısa süre sonra bozulmakta ve yapılan yatırımların boşa gitmesi ile sonuçlanmaktadır.
Bu bahsedilen problemlerin çözümünün mevcut yazılımlar ile çözülmesi çok uzun zamanlar aldığı için
gerçeklenememektedir.
⚫
Sadece Demiryollarında 26000 menfez bulunmaktadır. Bu noktalar ve yeni gerekli noktaların belirlenmesi için tahmini
100000 noktada hesap yapılması gerekmektedir. Adedi 1 adam/gün olarak hesaplansa dahi sonuç kabul edilebilir
olmaktan uzaktır.

ÇÖZÜM
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Mevcut Durum;
Son yıllarda değişen yağış rejimi sonucunda akışa geçen yağış miktarları hızla artmaktadır. Geçmiş yıllarsa sadece ana
dere yataklarında taşkın olayları yaşanmakta iken son yıllarda derecesi çok düşük tali dere yataklarında bile ciddi akışlar
oluşmaktadır.
Bu nedenle taşkın debisi hesabı yaparak önlem almamız gereken dere yatağı sayısı eskiden karşımıza çıkandan çok
daha fazla miktarlardadır. Eskiden 30 ila 50 adet noktada hesap yapmak ilgili bölge için çözüm sunabilirken, şuan aynı
alanda 2500-3000 noktada hesap yapılması gerekmektedir.
Leosis Hidroloji ile;
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Tüm bu hesaplamalar çok kısa sürelerde ve her havza için kendine özgü değerler kullanılarak, en hassas veriler
üzerinden hesap yapılması mümkün olmaktadır.
Demir yolları için verilen örnekteki hesaplamalar Leosis Hidroloji ile 6 aydan kısa sürede hesaplanabilir.
Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde tarım alanlarında 1/1000 ölçeğinde haritalar ile toplamda 3 Milyon Ha alana ait 80 adet proje
tamamlanmış ve kabulü gerçekleştirilmiştir. Her birinde 2000-3000 adet taşkın debisi hesabı yapılmıştır.
Türkiyenin en büyük havzası olan Fırat havzası 40GB boyutlarındaki arazi modeli ile 2 hafta içerisinde tamamlanmış ve
teslim edilmiştir.
DSİ kurumunda tüm hesaplamaları kontrol edilmiş ve doğruluğu kabul edilmiş yerli veya yabancı rakibi bulunmayan bir
mühendislik yazılımıdır.

Mevcut durumda birden fazla platformda
çalışma zorunluluğu nedeniyle çalışma süreleri
uzamaktadır. Veri boyutu sınırlamaları nedeniyle
de 1/25000 ve üzeri düşük hassasiyetli veriler
kullanılmakta; bu nedenle sadece ana dere
yatakları için hesaplamalar yapılabilmektedir.
Bunun sonucunda büyük feyezanlarda açılan alt
seviye tali dere yatakları için hesaplamalar
yapılamamakta ve bu durumun sonucu olarak
gereken önlemler alınamamaktadır.
Söz konusu önlemlerin alınamaması neticesinde
demiryolu kazaları, tarımsal alanlar için yapılan
köy içi yolların ağır hasar görmesi, yerleşim
yerlerinde görülen su baskınları, otoyollar
üzerine çıkan taşkınlar vb. olaylar ile mevcut ve
yapılmakta olan birçok altyapı yatırımına ve
hepsinden önemlisi insan hayatına olumsuz etki
eden sonuçlar doğmaktadır.

Leosis hidroloji ile tek platformda tüm işlemler
için birer analiz bulunmakta ve hiçbir işlem
manuel yöntemlerle yapılmamaktadır.

Mevcut sistemlerde bir adet havzaya ait debi
hesabının yapılabilmesi için bir mühendis
ortalama bir gün çalışmaktadır.
•

Hesaplamalarda kullanılan raster analizlerin
algoritmalarının
tamamı
Leosis
Hidroloji
altyapısında
Multiprocessing ve büyük veri
yönetimi yeteneklerini içerecek şekilde yeniden
tasarlanmış ve yazılmıştır.

•

Tarım alanında yapılan projelerde ortalama 25000
Ha büyüklükte bir alanda öncesinde 30-40 adet
havza için hesap yapılırken Leosis Hidroloji ile aynı
sürede 2000’den fazla havza için hesap yapılmaya
başlanmıştır.

•

Fırat havzasında yapılan bir çalışmada 1300 adet
havza 2 haftalık süre içerisinde tamamlanmıştır.
Mevcut durumda aynı çalışma 3 mühendisle 1 yıl
kadar sürmektedir.

Havza sınırlarını ve akış ağlarını oluşturmak için CBS
tabanlı analizler kullanmakta

•

Harmonik eğim, L, LC ve CN değerlerini elde etmek
için manuel yöntemler kullanmakta

•

Debi hesaplarını ise Excel veya benzeri yazılımlar ile
yapmaktadır.

•

•

Thiessen alanlarına göre hesap yapılmak
istendiğinde çalışma süreleri daha da artmaktadır.

www.leosis.com.tr
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