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Bevezetı
A modellezési folyamat a következı jól megkülönböztethetı lépésekbıl áll:
− a hálózat adatainak megadása;
− a határfeltételek (peremfeltételek) részletes megadása;
− a számítási paraméterek beállítása és a szimuláció lefuttatása;
− az eredmények elemzése.
A fentieken túl, a sikeres modellezés lényeges része a modell kalibrációja és hitelesítése,
aminek az a szerepe, hogy biztosítsa a kiszámított eredmények és az áramlásra vonatkozó
mérések ésszerő mértékő illeszkedését. Ez a mérnöki tevékenység a modellezési folyamat
fontos eleme.
A MOUSE alkalmazása lehetıvé teszi a városi csapadékcsatorna hálózatban vagy
szennyvízgyőjtı rendszerben kialakuló áramlások és folyadékszintek szimulációját, ezzel
pontos információt szolgáltatva a hálózat alkalmasságáról, változatos határfeltételek mellett.
A hidrodinamikai szimulációt kibıvíthetjük a szennyezések, az üledékszállítás és a
vízminıség szimulációjával. A modell még bıvíthetı a valós-idejő szabályozás funkciójával
is. A szimuláció elvégezhetı egyetlen esetre, de egy hosszabb múltbeli idıszak hosszú távú
szimulációjának is hatékony eszköze.

Szerkesztı eszközök
A hálózati modell részeinek (például csomópont csatlakozás, vezetékek, szennyvíz aknák,
tározó medencék, szivattyúk, szelepek), a hálózati eszközök elemeinek (mint például a
kiszolgáló vezetékek, tőzcsapok, tolózárak), a vízkivételi helyek (fogyasztási pontok), vagy
vízgyőjtık (vízgyőjtı lefolyás) megadására szerkesztıeszközök állnak rendelkezésre.
•

Szerkesztés indítása: Kattintson a Szerkesztés menüre, majd válassza a Start Editinget. A szerkesztı eszköztár aktívvá válik.
Szerkesztés mentése: Kattintson a Szerkesztés menüre, majd válassza a szerkesztés
mentését. Az összes végrehajtott változtatás mentésre kerül az adatbázisban.
Szerkesztés befejezése: Kattintson a Edit/Szerkesztés menüre, majd válassza a Stop
Editing-et. kattintson az Igen-re a változtatások mentéséhez. A nem-re kattintva
kiléphet a változtatások mentése nélkül.

•
•

A Tulajdonságok szerkesztése /Feature Edit/ eszköztárat (1. ábra) a kiválasztott módtól
függıen a csatornahálózat vagy a vízelvezetı hálózat elemeinek interaktív szerkesztéséhez
használják.
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1. ábra – Tulajdonságok szerkesztése eszköztár
A legördülı menübıl válassza ki a szerkesztendı/létrehozandó elemet, majd a szerkesztési
funkciók közül válassza ki azt, amelyiket használni szeretné.
A következı lista a szerkesztési funkciók elemeit tartalmazza egy rövid leírással.
Create new feature / Új elem létrehozása
Ezt az eszközt új elem hozzáadásához használjuk a Térkép ablakba kattintva.
Change feature type / Elem típusmegváltoztatás
Ez az eszköz egy létezı elem megfelelı elemmel történı kicserélését teszi lehetıvé a
Térképablakba kattintva.
Move selected feature / Kiválasztott elem mozgatása
Ezzel az eszközzel lehet a kiválasztott elemet mozgatni a Térképablakban. Fontos,
hogy az összes szomszédos csomópont és vezeték együtt mozog a kiválasztott
elemmel. A grafikai elem kiválasztásához kattintson a Térképablakban a kívánt elemre
a Select Tool/kiválasztási eszközzel. A WD módban lehetséges egy A vezeték
kettévágása egy B vezeték végének az A vezetékre való mozgatásával. Ennek a
végrehajtásához kapcsoljon szerkesztı módba és válassza ki a vezetéknek azt a
végpontját, amit mozgatni szeretne, azaz egy másik vezetékszakaszhoz kapcsolni,
majd húzza a fölé a vezeték fölé a „Move/Mozgatás” eszköz segítségével. A MIKE
Urban meg fog jeleníteni egy üzenetet, amiben azt kérdezi, hogy „Kettévágja a
legközelebbi vezetéket?”. Ha az Igen-t választja, a vezetéket kettévágja és
összekapcsolja ıket.
Delete selected features / Kijelölt elemek törlése
Ezt az eszközt a kiválasztott grafikai elemek törléséhez használhatja a
Térképablakban. A grafikai elemek kiválasztásához kattintson a Térképablakra a
kiválasztási eszköz segítségével.
Edit polyline / Vonallánc szerkesztése
Ezt az eszközt a megfelelı vezeték geometriájának megváltoztatására használhatja a
Térképablakban. Egy meglévı vezetékre történı csomópont beszúrásához jelölje ki a
vezetéket, majd válassza ki a jobb egérgomb kattintásával elıugró ablak pont
beszúrás parancsát. Kattintson a vezetékre, a kurzor helyén egy új töréspontot hoz
létre.
| Szerkesztı eszközök
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Split line feature / Vezezeték kettévágása
Ez az eszköz használható a vezeték kettévágására a Térképablakban a meglévı
vezetékre való kattintással.
Reverse orientation of a line / Vezeték irányítottságának megváltoztatása
Ez az eszköz használható a vezeték irányítottságának megfordítására (kezdı és
végcsomópontok) úgy, hogy a Térképablakban a vezetékre kattint.
Edit Polygon / Poligon szerkesztése
Ezzel az eszközzel új vízgyőjtıterületet illeszthet be.
Split polygon / Poligon felosztása
Ezzel az eszközzel egy meglévı vízgyőjtı területet két kisebb vízgyőjtıre oszthat. A
kettéosztás egy, a vízgyőjtın áthaladó vonal mentén történik (a vonal a vízgyőjtı
területen kívül kell, hogy kezdıdjön és véget érjen). Az eszköz automatikusan törli a
meglévı vízgyőjtı rekordját és két újat illeszt be.
Append polygon / Poligon hozzácsatolása
Ezzel az eszközzel egy új vízgyőjtı területet csatolhat hozzá már meglévı vízgyőjtı
területhez. Az új vízgyőjtı terület rajzolása során a határoló vonalnak a meglévı
vízgyőjtı területen belül kell, hogy kezdıdjön és véget érjen.
Merge selected polygons / Kijelölt poligonok egyesítése
Ezzel az eszközzel kettı vagy több már meglévı vízgyőjtıt (a kijelölésnek
megfelelıen) olvaszthat össze egy nagyobb vízgyőjtı területté. Az eszköz
automatikusan törli az összeolvasztott vízgyőjtık rekordjait és egy újat hoz létre.
Open editor / Szerkesztı megnyitása
Ezzel az eszközzel megnyithatja az aktuális elemek szerkesztıjét a Térképablakban a
hálózati elemre kattintva.

Hálózati elemek szerkesztése
A hálózatot alkotó elemeket a grafikus megadás, vagy importálás után egy szerkesztı
segítségével további tulajdonságokkal lehet ellátni, vagy a meglévıket módosítani.
A következıkben a MOUSE|Csomópontok és Mőtárgyak /MOUSE|Nodes and Structures/
szerkesztı kerül bemutatásra (2. ábra).
A szerkesztı a vonatkozó input adatokat a következı csoportokba rendezi:
− azonosítás – általános azonosítás és a helyszínre vonatkozó információk;
− a MOUSE modell adatai – a modellre vonatkozó adatok;
− a vízgyőjtı geometriája /Geometry/ – geometriai információk;
− Q-H összefüggés és a kifolyási nyomásveszteség /Q-H and head loss/ – Q-H
összefüggések,
valamint
információk
a
kifolyási
nyomásveszteség
meghatározásával/becslésével és a veszteség tényezıvel kapcsolatban;
6
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− két-dimenziós felszíni áramlás /2D overland/ – a két-dimenziós elöntéssel való
összekapcsoláshoz szükséges (a MIKE FLOOD szoftver license szükséges; leírását
lásd a 2D felszíni áramlás fejezetben).

2. ábra – Csomópontok szerkesztı
A MOUSE négyféle csomópontot különböztet meg: a kör alakú aknákat /manhole/, a
medencéket /basin/, a kifolyásokat /outlet/ és a tároló csomópontokat /storage node/. Mind a 4
csomópont kategóriával kapcsolatban ugyanazt az adatbevitelt kell elvégezni, de a párbeszéd
ablak a kiválasztott csomópont típusához igazodik.
Földrajzilag minden egyes csomópontot ’X’ és ’Y’ koordinátája határozza meg. A koordináták
bármely helyi koordináta-rendszer szerint megadhatók.
Az aknákat és medencéket az alapértelmezés szerint a felszín felé nyitottnak tételezzük fel (a
‘Fedés’ /Cover Type/ típusa ‘Normál’). Ez azt jelenti, hogy amikor a csomópontban a vízszint
a terepszintet eléri, a víz a talajfelszínre kifolyik. Ebben az esetben a MOUSE a csomópont
felett mesterséges tározódási tréfogatot hoz létre, amelynek területe a csomópont felületének
1000-szerese. A kifolyó víz tározódása ebben a medencében történik, és a késıbbiekben a víz
a csatornába vissza lesz vezetve.

| Hálózati elemek szerkesztése
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Másik megoldás szerint, a csomópontot zárt csomópontként lehet megadni (a ‘Fedés’ típusa
‘Zárt’), azaz a csomópont tetején – a terepszinten – zárófedél van, így a víz a belsı nyomás
növekedése ellenére nem tud kiszökni.
Egy csomópontot ‘kifolyási’ csomópontnak is megadhatunk (a ‘Fedés’ típusa ‘Kifolyási’
/Spilling/). A modellben egy kifolyási csomópontban a víz visszafordíthatatlanul kifolyhat, ha
a vízszint eléri és meghaladja a csomópontnál mérhetı terepszintet (kiegyenlítı puffer
nyomás-szint választható). A kifolyás úgy képzelhetı el, mint egy adott magasságú
hegygerincen történı szabad átbukás, ahol a gerinc hosszát a ‘koncepciónak’ megfelelıen
választhatjuk ki.

Menetrendek
Az ‘Ismétlıdı menetrendek’ /Repetetive Prfiles/ szerkesztık a dimenzió nélküli, ciklikus
idısorok elıállításához használatosak, amelyeknek idıfelbontása állandó, 1 óra. Például
felhasználható a napi menetrend meghatározásához, amely a leírja az adott vízgyőjtı napi
szárazidıszaki áramát (Dry Weather Flow, DWF). Nincs korlátozva a vízgyőjtık különbözı
csoportjaihoz használható ismétlıdı menetrendek száma annak érdekében, hogy be lehessen
mutatni pl. az ipari terület és egy vidéki, vagy lakóterület szennyvízterhelése közötti
különbséget. Változhat azonban maga a szennyvízterhelés is, akár hetenként, évenként vagy
ünnepnapok idején.
Az ‘Ismétlıdı menetrend’ szerkesztı négy szektorból épül fel:
− Napi menetrend /Diurnal patterns/– a napi sémák megadásához használatos
− Menetrendek naptára /Profiles calendar/ – használatával megadható, hogy mikor kell a
napi menetrendet alkalmazni
− Ciklikus menetrend /Cyclic profiles/– az egyedi napi menetrendek és a naptári
menetrendek összepárosítását határozza meg
− Kitüntetett napok /Special days/ – azokat a napokat adja meg, amelyeket a naptártól
eltérı, különleges napoknak kell tekinteni (pl. január 1.)

Peremfeltételek /Boundary Conditions/
Tágan értelmezve, a modell peremfeltételeit úgy határozhatjuk meg, mint egy külsı hatást,
amely kikényszeríti a számított változók modellen belüli viselkedését.
− Peremfeltétel meghatározói: típusa és kapcsolata a modellhez. A MOUSE a
peremfeltételek 3 csoportját különbözteti meg:
− Vízgyőjtı terhelés és meteorológiai peremfeltételek
− Hálózati terhelés
− Külsı vízszintek
− Peremfeltételi elem: azonosítás szerint ez a peremfeltételhez kapcsolódó, tıle el nem
választható tulajdonság. A peremfeltételi elemet teljes egészében meghatározza típusa,
8
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idıbeli változása és mennyisége/minısége. A peremfeltételi elem a hozzátartozó
peremfeltételen keresztül kapcsolódik a modellhez.
Hogyan lehet a csapadékot, mint peremfeltételt a vízgyőjtıhöz hozzárendelni?
Ez a peremfeltétel a ‘Vízgyőjtık terhelések és meteorológiai elemek’ kategóriába tartozik. Az
azonosítás kiterjed magának a peremfeltételnek és a csapadék (alapértelmezés szerinti)
megadására.
− Lépjen be a Szerkesztés-be: Szerkesztés│Szerkesztés indítása
− Válassza a MOUSE│Peremfeltételek│Vízgyőjtı terhelések / MOUSE│Boundary
Conditions│Catchment Loads/ menüpontokat (3. ábra)
− Nyomja meg a ‘Beillesztés’ /Insert/ gombot
− A peremfeltétel azonosító automatikusan értéket kap (tipp: az azonosítót
megváltoztathatja, ha akarja)
− Állítsa be a típust ‘Csapadék’-ra /Rainfall/
− Állítsa be a ‘Kapcsolati típus’-át, válassza a ‘Mind’ /All/ menüpontot (mind =
valamennyi vízgyőjtı; lista = a vízgyőjtık egy csoportja; egyedi = egyetlen vízgyőjtı)
Megjegyzés: Most valamennyi vízgyőjtıre egy csapadék van kijelölve. Ha pipát tesz az
‘Adatforrás helye’ /Data source location/ jelölınégyzetbe, megadhatja, hogy hol legyen a
csapadékmérı.

3. ábra – Vízgyőjtı terhelés szerkesztı

| Peremfeltételek /Boundary Conditions/
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− Az ‘Elemek’ /Items/ szerkesztı megnyitásához nyomja meg az ‘Elemek’ gombot (4.
ábra)
− A csapadék elem beillesztéséhez a ‘Peremfeltételi elemek’ /Boundary items/
szerkesztıben nyomja meg a ‘Beillesztés’ /Insert/ gombot
− A ‘Beillesztés’ gomb megnyomása után az elem automatikusan azonosítót kap (tipp:
ezt az azonosítót megváltoztathatja, ha akarja

4. ábra – Peremfeltételek szerkesztı
Ezután az idıbeli változásokat kell megadni:
− Válassza az ‘Idısorok/Eredmény fájlok’ /Time Series/Result Files/ menüpontot annak
érdekében, hogy kiválaszthassa a csapadék esemény idısorát
− Ez aktiválja a szerkesztı ‘Idısor’-ra vonatkozó részét
− Forrástípusnak válassza a DFS0-t, és válassza ki a kívánt *.dfs0 fájlt, a csapadékkal
együtt (az elem azonosító csak akkor szükséges, ha a dfs0 fájl egynél több elemet,
vagyis idısort tartalmaz).
Ezzel a csapadék eseményt sikeresen hozzákapcsolta a kivezetéshez.

10
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Hogyan lehet egy csomóponthoz kibocsátást hozzárendelni?
Ez a peremfeltétel a ‘Hálózati terhelések’ /Network loads/ kategóriába tartozik. Az azonosítás
kiterjed magának a peremfeltételnek és a hozamnak (az alapértelmezés szerinti) megadására.
−
−
−
−

Lépjen be a Szerkesztés-be: Szerkesztés│Szerkesztés indítása
Válassza a MOUSE│Peremfeltételek│Hálózati terhelések menüpontokat
Nyomja meg a ‘Beillesztés’ gombot (5. ábra)
A terhelés azonosító automatikusan értéket kap (tipp: az azonosítót megváltoztathatja,
ha akarja)
− Állítsa be a ‘Kapcsolati típus’-t ‘Egyedi’-re
− Válassza ki a megfelelı ‘Csomópont azonosító’-t /Node ID/

5. ábra – Hálózati terhelés szerkesztı
− Nyomja meg a ‘Elemek’ gombot. Ez megnyitja a ‘Peremfeltételi elemek’ szerkesztıt,
ahol a megadható a kibocsátás változása
− Nyomja meg a ‘Peremfeltételi elemek’ szerkesztıben a ‘Beillesztés’ gombot. A
‘Peremfeltételi azonosító’ mezı automatikusan feltöltıdik (az éppen használt
peremfeltétel azonosító). Ez biztosítja a kapcsolatot a peremfeltételek és az elem
között.
− A ‘Beillesztés’ gomb megnyomása után az elem automatikusan azonosítót kap (tipp:
ezt az azonosítót megváltoztathatja, ha akarja
− A terhelés típusának válassza az ‘Egyéb’ típust. Ez biztosítja azt, hogy a terhelés
osztályba sorolása helyes lesz mind a szimuláció összefoglaló statisztikájában, mind a
hosszú idıtartamú szimulációhoz elvégzett feladat-lista generálásakor.
| Peremfeltételek /Boundary Conditions/
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Ezután az idıbeli változásokat kell megadni:
− Válassza az Idısorok/Eredmény fájlok menüpontot annak érdekében, hogy
megadhassa a kibocsátás szabálytalan változását (megjegyzés: állandó és ciklikus
változás is választható).
− Ez aktiválja a szerkesztı ‘Idısor’-ra vonatkozó részét.
− Forrástípusnak válassza a DFS0-t, kattintson az ‘Útvonal’ mezı melletti lista
gombjára, és válassza ki a dfs0 fájlt a vízszinttel együtt (az elem azonosító csak akkor
szükséges, ha a dfs0 fájl egynél több elemet, vagyis idısort tartalmaz).
Ezzel a kibocsátást sikeresen hozzákapcsolta a csomóponthoz.

Szimuláció
A MOUSE szimuláció a Szimuláció│MOUSE futtatás menüpontokból indítható. Itt vannak
meghatározva a MOUSE szimuláció választási lehetıségei is (6. ábra).
A szerkesztı a következı 4 felületre van felbontva:
− Általános beállítások /General/ (6. ábra)
− Lefolyási paraméterek /Runoff parameters/ (7. ábra)
− Hálózati paraméterek /Network parameters/
− Hálózati összefoglaló /Network summary/
Közös hivatkozásként a ‘Szimuláció azonosító’ /Simulation ID/és a ‘Forgatókönyv azonosító’
/Scenario ID/ mind a négy oldalon szerepel.
Az általános oldalon a következıket lehet például megadni:
− A szimuláció elnevezése (azonos az eredmény fájl nevével)
− A szimulációs periódus
− A szimuláció típusa

Minden szükséges beállítás után ezen a fülön indíthatja el a szimulációt a „Start simulation”
gombbal

12
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6. ábra – Szimuláció futtatása, Általános fül

7. ábra – Szimuláció futtatása, Lefolyási paraméterek

| Szimuláció
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A lefolyási paraméterek szerkesztı oldalán a következıket lehet pl. megadni:
− A szimuláció elnevezése (azonos az eredmény fájl nevével)
− A szimuláció típusa
− A szimuláció leírása
− A szimuláció idıszaka
− A szimuláció kezdete
A szerkesztı hálózati paraméterek oldala a következı csoportok szerint van berendezve:
− A szimuláció azonosítása
− A szimuláció módja
− Hosszú idıtartamú szimuláció feladat lista
− Lefolyási input
− Dinamikus szimuláció
− Gyorsindítás
− Folyamatok
− Eredmények
A szerkesztı összefoglaló oldala a következı csoportosítást tartalmazza:
− A szimuláció azonosítása
− Táblázatok, benne min, max és halmozott értékek
− Az input adatok összefoglalója
− Kiválasztás az összefoglaló táblázatok számának csökkentése érdekében

Eredmények bemutatása
A MIKE Urban-ben számos módon mutathatja be az eredményeit:
− Idısor
− Hossz-szelvény
− Animáció
− Eredmények összehasonlítása
− Statisztikai analízis
Eredmények betöltése
Az eredmények betöltéséhez:
− Menjen a Modell eredmények|Eredmények betöltése|…-ra /Model Results|Load
Results|…/ és válassza ki az eredményfájlt. (8. ábra)

14
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8. ábra – Eredmények betöltése
− A megjelenı párbeszédablakban válassza ki, hogy az eredmények közül melyik adatot
szeretné betölteni. A megjelenı elemek az eredményfájl típusától függnek. A 9. ábrán
egy példát lát.
− Ha az ’OK’ megnyomásakor az összes idısor ki van választva, az eredményfájl összes
elemét betölti. Az elemekhez tartozó idısorok száma is megjelenik.

9. ábra – Betöltendı adatok kiválasztása
Az eredményeket a memóriába tölti, emiatt a MIKE Urban bezárása után nem lesznek
elérhetıek.

| Eredmények bemutatása

15

Városi hidroinformatika tréning – 2. gyakorlat

Eredmények megjelenítése a helyszínrajzon
Ahhoz, hogy eredményeket tudjon megjeleníteni a helyszínrajzon, új eredményréteget kell
hozzáadnia a tartalomjegyzékhez.
− Válassza a Modell eredmények|Eredmény réteg hozzáadását /Model Results|Add
Result Layer/, lásd 10. ábra.

10. ábra – Eredményréteg hozzáadása a Tartalomjegyzékhez
− A megjelenı párbeszédablakban, lásd 11 ábra, válassza ki a kívánt eredményfájlt és a
tartalomjegyzékben megjelenítendı adatok fajtáját (pl. csomóponti vízszintek, ágak
terhelése, stb.). A választható adattípusok az eredményfájltól függnek.

11. ábra – Megjelenítendı eredmény kiválasztása
− Az ’OK’ gomb megnyomása után, az eredményréteg hozzáadásra kerül a
Tartalomjegyzékhez (12. ábra). A szimbólumokat és a feliratozást késıbb
megváltoztathatja.
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12. ábra – Eredmények ábrázolása a helyszínrajzon
Az idısorok lehetnek bemeneti vagy a különbözı típusú eredményfájlokból származó
idısorok.
Idısorok
Ebben a fejezetben az eredményfájlokból származó idısorokon van a hangsúly. Kezdje az
eredményfájl betöltésével, lásd 19.1 fejezet.
− Nyissa meg a Modell eredmények|Idısorok megnyitása /Model ResultsǀOpen Time
Series/ menüt.
− Ez megnyitja az eredmény kiválasztása ablakot.
− Válassza ki az eredményfájlt és az adattípust, majd nyomja meg az ’OK’ gombot.
− A kurzor mellett egy idısor ikon jelenik meg – majd mutasson rá arra a csomópontra,
vezetékre, stb., aminek meg szeretné jeleníteni az idısorát.

| Eredmények bemutatása
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13. ábra – Idısor megjelenítése
Eredménytáblázat
Az eredménytáblázatban (Modell eredmények|Eredménytáblázat; 14 ábra) megnézheti az
összes vagy a kiválasztott eredményeket táblázatos formában. Az eredményfájltól függıen
különbözı információk állnak a rendelkezésére. A fı táblázat alatti mezıkben az eredmények
összegzését találja. Ezekben a mezıkben kiírathatja az összes, vagy csak a kiválasztott elemek
eredményeinek összegzését.

14. ábra - Eredménytáblázat
18
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Hossz-szelvény
A hossz-szelvényt megjelenítheti eredményekkel vagy anélkül is a zászlókkal megjelölt
csomópontok közötti szakaszra. Ha a két zászló között több útvonal is van, bármelyiket
használhatja. Ezért annak érdekében, hogy a kívánt útvonalat rajtoltassa ki, annyi zászlót kell
letennie, hogy azokkal egyértelmően definiálja azt.
• Nyissa meg a Modell eredmények |Hossz-szelvény /Model Results|Profile Plot/ menüt
és válassza a Útvonalzászlók definiálása /Define Path Flag/ opciót. Ekkor a kurzor egy
kis zászlóvá változik. Ezután kattintson az ábrázolandó elsı csomópontra. Ezzel egy
számmal ellátott kis zászlót helyez el a csomóponton.
• Majd folytassa addig, amíg nem definiálta egyértelmően az utat. A helyszínrajz úgy
fogy kinézni, mint amit a 15. ábrán lát. Ha a helyszínrajz helyi menüjébıl a Útvonal
mentését /Save Path/ választja, az Ön által megadott néven egy LTP-fájlba mentheti az
útvonalat. A késıbbiek során az útvonalat a helyi menü Útvonal betöltése /Load
Profile/ funkciójával bármikor betöltheti.

15. ábra – Helyszínrajz és a kijelölt útvonal hossz-szelvénye
• Végül válassza a Modell eredmények|Hossz-szelvény|Hossz-szelvény rajzolása
/Model Results|Profile Plot|Create Profile Plot/ opciót. Ezzel egy új ablakban
megjeleníti a hossz-szelvényt (15. ábra). Amikor az ábra elkészült, a hossz-szelvény
összes eleme kijelölt objektumként jelenik meg a helyszínrajzon, ezzel egyszerőbbé
téve az ábrázolt útvonal helyességének ellenırzését. Abban az esetben, ha valamilyen
| Eredmények bemutatása
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eredmény be van töltve, az eszköz automatikusan hozzáadja a profilhoz a vízszintet,
mint grafikus elemet.
Animáció
Miután betöltötte az eredményfájlt, és létrehozott a Tartalomjegyzékben egy eredmény
réteget, lehetıvé válik az eredmények animálása. Ehhez:
− Menjen a Modell eredmények|Animáció menüpontra, lásd 16. ábra.
− Az animáció elindításához nyomja meg a Lejátszás menüpontot. Az animáció
lejátszásához tartozó különbözı lehetıségeket a 16. ábrán láthatja.

16. ábra – Animáció indítása
Az animáció néhány összetettebb beállítását láthatja a 17. ábrán. Például lehetısége van, hogy
az eredményfájl csak egy részét animálja.

17. ábra – Eredmény animációinak tulajdonságai
Ha egy idısor diagram vagy egy hossz-szelvény meg van nyitva, az összes animáció
szinkronizálható (alapértelmezett).
20

Eredmények bemutatása |

Városi hidroinformatika tréning – 2. gyakorlat

Eredmények összehasonlítása
Lehetısége van, hogy az ugyanarra a hálózatra számított eredményeket összehasonlítsa. Az
összehasonlítás lényegében kivonja az eredményt egy másikból, így lehetıvé téve a
különbség ábrázolását pl. a helyszínrajzon vagy az idısorban.
Az eredmények összehasonlításához tegye a következıket:
• Futtasson le két szimulációt különbözı bementi tulajdonságokkal – de változatlan
fizikai modellel.
• Menjen a Modell eredmények|Eredmények összehasonlítása… menüpontra és válassza
ki a kívánt eredményfájlt, lásd 18. ábra.
• Miután kiválasztotta a fájltípust és a kérdéses elsı eredményfájlt, pl. MOUSE
Eredmény, megjelenik a szokásos eredményfájl kiválasztó párbeszédablak. Az OK
megnyomása után betölti az eredményfájlt, majd azonnal megnyitja a
párbeszédablakot a második eredményfájl kiválasztásához.

18. ábra – Eredmények összehasonlítása
• A második eredményfájl betöltése után válassza a Modell eredmények|Eredményréteg
hozzáadása menüpontot az összehasonlítás helyszínrajzhoz való hozzáadásához, vagy
válassza a Modell Eredmények|Idısor menüpontot az összehasonlítás ábrázolásához.
Az eredmény kiválasztására szolgáló párbeszédablakban válassza ki ’Comp’-pal
(összehasonlításhoz) kezdıdı eredményfájl típust, és utána az elsı eredményfájl
nevét.
• Majd válassza ki az eredménytípust, amivel össze szeretné hasonlítani. Az
összehasonlítás során az elsı eredményfájl értékeibıl kivonja a második eredményfájl
megfelelı értékeit. Ez a különbség lesz ábrázolva.

| Eredmények bemutatása
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Tartalomjegyzék Idısor /Time series/ füle
Azokat a méréseket és egyéb eredményeket, amiket nem tud beolvasni a MIKE Urban
eredményfájlból, a Tartalomjegyzék Idısor fülét használva megteheti.
A Tartalomjegyzék Idısor füle egy fa-szerkezető nézetet biztosít, amiben a felhasználó
kezelni és szervezni tudja az idısor adatait. A Tartalomjegyzék fa-szerkezei nézetében 4
csomóponti szint van, ahol mindegyiknek megvan a saját helyi menüje, ami az ahhoz a
szinthez tartozó funkciókat tartalmazza.
Idısor Importálása (19. ábra) – A rendelkezésre álló Idısor Hidat használva importálhat
idısorokat a geo-adatbázisba. Az idısor formátumától függıen ez lehet akár egy vagy több
idısor is. Az Idısor importálása két módon lehetséges, az egyik a Haladó importálás
/Advanced Import/, ami lehetıvé teszi a felhasználónak, hogy az összes rendelkezésre álló
idısor hídból válasszon, a másik a Gyors Import /Quick Import/ dsf0 fájl, ami közvetlenül a
dsf0 hidat használja.

19. ábra – Idısor importálása
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