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هامثال •
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شبیه سازی؟چرا





FDSمعرفی 
(Fire Dynamic Simulation)



FDSهای کاربرد 
آنسازی آتش و نحوه انتشار شبیه •

آنسازی دود و گسترش شبیه •

...(و  co2 , co)سازی آالینده ها و توزیع آن ها شبیه •

...سازی عملکرد سیستم تهویه، اسپرینکلر، دتکتورها و شبیه •

در فواصل مختلف از حریق.. تغییرات دما، دید، فشار، سرعت و محاسبه •

...و 



FDSمحدودیت های

.محدودیت در سناریوهای انفجار•

.باالهایمقیاسدرمحاسباتزمانبودنطوالنی•



FDSمراحل مدل سازی با 

.1Pre-Processor

.2Processor/Solver

.3Post-Processor
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FDSمراحل مدل سازی با 

.1Pre-Processor

.2Processor/Solver

.3Post-Processor



&OBST ID='wall', XB=0.0,10.0,0.0,0.5,0.0,3.0, SURF_ID='GYPSUM'/ 

FDSو PYROSIMارتباط 



FDSو PRROSIMارتباط 



FDSو PRROSIMارتباط 



FDSو PRROSIMارتباط 



Pyrosimمعرفی نرم افزار 

.FDSرابط کاربری گرافیکی برای •

. امکان ایجاد ورودی فوری•

.FDSفرمت صحیح فایل ورودی •



Pyrosimکاربرد 
ساختمانارزیابی سطح ایمنی در •

اطمینان از ایمنی ساختمان پیش از ساخت•

حادثهبازسازی آتش به منظور ارزیابی پس از •

با آنآموزش آتش نشانان جهت بررسی نحوه گسترش و دود و پارامترهای مرتبط•



smokeview
.1Pre-Processor

.2Processor/Solver

.3Post-Processor



مساله اصلی

هشدشروعهامبلازیکیرویسوزیآتشآندرکهبگیریدنظردرراایمبلهاتاق
حالتوددردودوآتشگسترشدرنظرگرفتنبااتاقایمنیسطحبررسیماهدف.است
:است

حریقایمنیتجهیزاتوجودعدم.1

(اسپرینکلر)حریقایمنیتجهیزاتوجود.2



الگوریتم حل
(SIیا ENG)تعیین واحد 1.

محاسباتیایجاد مش 2.

واکنشتعریف 3.

نظرهندسه مورد ایجاد 4.

هاDeviceو تعیین پارامتر های خروجی مورد نظر 5.

runو saveتعیین ویژگی های شبیه سازی، 6.

Materialتعریف 1.3

Surfaceتعریف 2.3

Obstructionایجاد 3.3

Ventتعریف 4.3



Example 1

Air Movement



Example 1 : Air Movement

:مسئلهتعریف

ازm/s1سرعتباوزنبدونذراتکه(m10*m10*m10)مکعبمتر1000حجمبهایبستهفضای

.شوندمیخارجمقابلدیوارازووارد4*4ابعادبهX=0صفحهدردریچهیک

0.5cellوهادیوارهبودنinertفرضبا size=،کنیدبررسیراذراتسرعتوپراکندگینحوه.



الگوریتم حل
(SIیا ENG)تعیین واحد 1.

محاسباتیایجاد مش 2.

واکنشتعریف 3.

نظرهندسه مورد ایجاد 4.

هاDeviceو تعیین پارامتر های خروجی مورد نظر 5.

runو saveتعیین ویژگی های شبیه سازی، 6.

Materialتعریف 1.3

Surfaceتعریف 2.3

Obstructionایجاد 3.3

Ventتعریف 4.3



Example 1 : Air Movement

:هدف 

.هاventتعریف -1

.برای مشاهده سرعتparticleو slice planerاضافه کردن -2

.3Dنمایش نتایج -3

.برای بررسی نتایجsmokeviewاستفاده از -4



Example 1 : Air Movement



X=0:   صفحه

y(3,7): مختصات دریچه 

z(3,7)



Example 1 : Air Movement



Example 1 : Air Movement

:مدلسازیانجاممراحل

1-unit

Meshایجاد-2

Surfaceتعریف-3

Ventتعریف-4



Example 1 : Air Movement

Sliceایجاد-5 Records

سازیشبیههایویژگیتعیین-6

7-save

8-run

9-results



تمرین
ت فرض کنید ابعاد دریچه خروجی با دریچه ورودی برابر است، در این حال-1

.رفتار ذرات را بررسی کنید

.یداگر دریچه خروجی در باالی اتاق باشد، نحوه حرکت ذرات را بررسی کن-2



Example 2

Burner Fire



Example 2 : Burner Fire

:هدف 

.ایجاد آتش-1

.تعریف واکنش-2

.اضافه کردن ترموکوپل-3

.هاSlice، سرعت و کسرحجمی گونه های مختلف به کمک HRRبررسی کانتور دما، -4



Example 2 : Burner Fire

:مسئلهتعریف

کیلوواتی500آتشمشعلیک،m0.1مشسلولاندازهوm3*m2*m2ابعدادبهبهایبستهفضایدر

(HRR=500)بگیریداندازهمتری1.5ارتفاعدروآتشاینشعلهمرکزدررادماوتعریف.

Polyurethane-GM27واکنش،inertهادیواره:فرضیات



الگوریتم حل
(SIیا ENG)تعیین واحد 1.

محاسباتیایجاد مش 2.
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هاDeviceو تعیین پارامتر های خروجی مورد نظر 5.

runو saveتعیین ویژگی های شبیه سازی، 6.

Materialتعریف 1.3

Surfaceتعریف 2.3

Obstructionایجاد 3.3

Ventتعریف 4.3
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Example 2 : Burner Fire



سوخت گازی+ محصوالت                       اکسیژن هوا 

حرارت                                   
بخار سوخت            سوخت جامد یا مایع

احتراق: 

پیرولیز: 



:مدلسازیانجاممراحل

1-unit

Meshایجاد-2

واکنشتعریف-3

Surfaceتعریف-4

آتشایجاد-5

Example 2 : Burner Fire



Sliceایجاد-6 Records

Deviceازاستفاده-7

8-save

9-run

10-results

Example 2 : Burner Fire



تمرین
.تکرار کنیدEND Time=200sمثال فوق را با . 1•

.مثال فوق را مجددا تکرار کنید( OPEN)با فرض باز بودن سقف. 2•



Example 3

Room Fire



مساله اصلی

هشدشروعهامبلازیکیرویسوزیآتشآندرکهبگیریدنظردرراایمبلهاتاق
حالتوددردودوآتشگسترشدرنظرگرفتنبااتاقایمنیسطحبررسیماهدف.است
:است

حریقایمنیتجهیزاتوجودعدم.1

(اسپرینکلر)حریقایمنیتجهیزاتوجود.2



Example 3 : Room Fire

:مسئلهتعریف

مشتعلجسمیکهامبلاینازیکیرویدر.داردقرارمبلدوm2.4*m5.4*m5.2ابعدادبهفضاییدر

.داردوجودسانتیگراددرجه1000دمایبااولیهکننده



Example 3 : Room Fire
:مسئلهاطالعات

.Polyurethane:واکنش

.m0.2:مشسلولاندازه

yellow)آمریکاییکاج:کفجنس pine).

.(gypsum)گچ:دیوارهجنس

:مبلمانجنس

reference،30000=احتراقگرمای،1=ویژهحرارت،40=دانسیته)اسفنج temp=300،heat of reaction=800)



الگوریتم حل
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Example 3 : Room Fire

:هدف 

.databaseوارد کردن خواص از -1

.جابه جایی و چرخش اجسام-2

.استفاده از حفره برای ایجاد در-3

.اطفاء آتش4



5.4m

0.2m

5.2 m

0.9m

0.8m

1.4m

Example 3 : Room Fire



0.9m

0.8m

0.2m

1.6 m

0.4m

0.6m

0.2

Example 3 : Room Fire





تمرین

د، مثال با فرض این که سطح مبل از الیه نازکی از پارچه پوشیده شده باش. 1
.قبل را مجددا بررسی کنید

 reference temp  =280 ،heat of، 1500= ، گرمای احتراق100= دانسیته )پارچه 
reaction =1000)



HVACچیست؟!

-Heating, Ventilating and Air Conditioning

.مطبوعدماییشرایطوتهویهایجاد-



Example 4

HVAC Room



:مسئلهتعریف

.کنیدمدلسازیمجاوراتاقدودرراحرارتوهواجاییجابه،HVACسیستمیکطراحیبا

.m3*m10.5*m10:مشابعاد

.m0.25:مشهایسلولسایز

.0.25ضخامتبهمشمرکزدردیوار

.m0.5*m6*m1:کانالمحفظه

.باشدمیinertهادیوارکلیهجنس

.یابدمیجریان2m3/sدبیبافنیکتوسطهوا

Example 4 : HVAC Room



الگوریتم حل
(SIیا ENG)تعیین واحد 1.

محاسباتیایجاد مش 2.

واکنشتعریف 3.

نظرهندسه مورد ایجاد 4.

هاDeviceو تعیین پارامتر های خروجی مورد نظر 5.

runو saveتعیین ویژگی های شبیه سازی، 6.

Materialتعریف 1.3

Surfaceتعریف 2.3

Obstructionایجاد 3.3

Ventتعریف 4.3

HVACاجزای سیستم 4.4



10m

10.5m

.m3*m10.5*m10:مشابعاد

X min=0  

Y min=-5.25

Z min =0                        

.m0.25:مشهایسلولسایز



.m0.5*m6*m1:کانالمحفظه

X min=0               

Y min=-3

Z min =2

X max=1               

Y max=3

Z max =2.5

.m3*m0.25*m10:دیوار

X min=0               

Y min=-0.125

Z min =0

X max=10               

Y max=0.125

Z max =3



.m0.5*m6*m1:کانالمحفظه



.m0.5*m6*m1:کانالمحفظه



L Return vent

L Supply vent

R Supply vent

R Return vent

-0.5 : R Supply vent عرض

Y min=-3

Z min =2

Y max=-2.5               

Z max=2.5

1: R return vent طول

X min=8

Z min =2.25

X max=9               

Z max=2.75



HVACسیستم اجزای 

Vent

Node

Duct

fan



Supply node junction 

Return node junction 



PyroSimدر نرم افزار  HVACطراحی سیستم

(node)گره-

(duct)کانال-

aircoilوفیلترفن،-



HVAC Node

تالقینقطهیاHVACکانالچندیادواتصالدهندهنشانHVACگرهیک

.استPyroSimمحاسباتیمدلوکانالبین

HVAC Duct

.استنیازموردHVACسیستمهربرایکانالیک

Example 5 : HVAC Room



HVAC Fan:فنیکHVACشبکهیکدرهواجریانتولیدبرایHVAC

.شودمیاستفاده

HVAC Filter:فیلتریکHVACدرگازیگونهانتشارازجلوگیریبرای

.شودمیاستفادهHVACسیستم

Example 5 : HVAC Room



HVAC Aircoil:Aircoil HVACار سرمایشیاگرمایشکهاستوسیلهیک

.کندمیفراهمHVACسیستمیکبرای

HVAC Vents:ازVentسیستمبیناتصالدادننشانبرایهاHVACو

.شودمیاستفادهمحاسباتیمدلبقیه

Example 5 : HVAC Room



Complex Geometry

مباحث تکمیلی. 7



هامش •

•Devices

•Complex Geometry

•Importing CAD/FDS files

•Views

مباحث تکمیلی. 7





•IFC 

•DXF

•DWG

•FBX

•DAE

•OBJ

•STL


