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 PHAST افزارنرمراهنمای کار با 

 :PHAST افزارنرمالگوریتم حل مسئله در 

 نقشه و مقیاس بندی آن  واردکردن .1

 نیاز  صورت درتعریف مخلوط مواد  .2

 تعریف تجهیز روی نقشه .  3

 واردکردن اطالعات مواد روی تجهیز . 4

 تعریف سناریوهای مربوط برای هر تجهیز . 5

 تعریف شرایط آب و هوایی هر منطقه . 6

 و خطاها هشدارهامناسب و توجه به  Modeاجرای برنامه در  .7

 تحلیل نتایج  .8

 تشکیل جلسات گروهی جهت به دست آوردن نتایج کاربردی  .9
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 مرحله اول

 :PHAST افزار نرم با کار در اول مرحله

 PHAST افزار نرم در آن بندی مقیاس و نقشه واردکردن��

 :کنید پیگیری افزار نرم در را زیر مسیر

  Map>Raster image Set >insert >Raster image  فایل محل دهی آدرس راست کلیک

  ok <نقشه 

 :  بندی مقیاس�👌�

 :زیر مراحل

  نقشه روی راست کلیک-1

2- Set  Scale  

 نقشه روی مشخص فاصله کردن مشخص -3

 مشاهده را نقشه کل General پنجره از  Fit  All روی کلیک با توان می بندی مقیاس از پس

 .کرد
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 مرحله دوم

می  افزارنرمتعریف مخلوط است. برای تعریف مخلوط در   PHAST افزارنرممرحله دوم کار با 

 توانید مراحل زیر را طی کنید:

 Materialرفتن به تب  -1

 Materialکلیک راست روی  -2

  Mixtureانتخاب  -3

4- New Mixture 

5- OK 

 حاال باید اجزای مخلوط را مشخص کنیم

 موادی که اجزای مخلوط هستند را یاید انتخاب کنیم از لیست مواد موجود -6

ترکیب درصد را مقابل هر جز با توجه اینکه اطالعاتی که در دسترس داریم بر حسب مولی  -7

 هستند یا جرمی وارد کنیم

 برای تعیین معادله ترمودینامیکی مناسب Propertiesکلیک کردن روی  -8

 انتخاب معادله ترمودینامیکی مناسب -9

 Calculateکلیک روی  -10

 OKکلیک روی  -11

در صورت عالقمندی می توانید با کلیک راست روی اسم مخلوط اسم آنرا به فارسی یا 

 انگلیسی تغییر دهید.

Material > Material  روی کلیک راست > Mixture insert >New Mixture 

>ok>Mixture  روی کلیک راست >Rename انتخاب اجزا از لیست < دوبارکلیک <)  (اختیاری

  Properties > Calculate <واردکردن ترکیب درصد <
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 مرحله سوم

 :PHAST افزارنرممرحله سوم کار با 

 روی نقشه:  تعریف تجهیز

یا محل وقوع حادثه را روی نقشه ) که می تواند عکس هوایی از شما می توانید  تجهیز مورد نظر 

منطقه جغرافیایی مورد مطالعه یا نقشه های جانمایی باشد( مشخص کنید تا به این ترتیب بتوانید 

نتایج ناشی از حوادث را روی نقشه نشان داده و ابعاد هندسی حادثه را به درستی مشاهده کنید. 

حریم ایمن تجهیزات و مرز سایت یا تجزیه و تحلیل حوادث بسیار این کار مخصوصا در تعیین 

 موثر است.  برای این کار باید مراحل زیر را طی کنید:

 افزارنرمدر قسمت باالی  Settingمراجعه به تب  -1

)اگر این بخش را فعال نکنید تجهیز در نقطه Insert  Equipment on GIS زدن تیک   -2

مند تغییر عرض و طول این نقطه برای انتقال تجهیز به محل ( اضافه خواهد شد و نیاز0و0)

 مورد نظر خواهید بود(

 افزارنرمدر پایین  Modelsمراجعه به تب  -3

 Studyکلیک راست روی  -4

 Insertانتخاب  -5

 تعیین محل تجهیز روی نقشه با نشانگر موس -6
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 مرحله چهارم

 واردکردن اطالعات مواد : 

  Long  pipeline                 ألمث

>Material > Material to track > دوبارکلیک روی تجهیز 

> Scenario >pipe internal diameter وارد کردن    

> Release Location > Direction > Pump data > pumped inflow kg/s 

 Long pipeline selection >long pipe >Valves >  

Long pipeline selection >  کلیک راست> insert >Breach >  دوبارکلیک 

Distance to break (ول خطا فاصله شکاف در تا)  >Relative aperture  

  افزارنرممعرفی امکانات مختلف 

 :  Modelsمنوی  .1

 را در مسئله تعریف کرد .  مختلفیو سناریوهای  می توان تجهیز بااستفاده از این منو

باشد  Standalonesخط لوله طویل یا  ،مخزن اتمسفریک ،تجهیزات می تواند مخزن تحت فشار

استفاده می کنیم   Standalonesتعریف کنیم  زمانی که بخواهیم سناریوهای بدون تعریف تجهیز

گفته شده مدل سازی  تجهیز سها می توان به کمک یکی از فرایندی ر الزم به ذکر است هرتجهیز

 %20نشتی به قطر خط لوله از  یی نشتی که نسبت قطرمورد خطوط لوله کوتاه یا سناریوها کرد در

 وجود می توان تاثیر  Long pipelineمخزن تحت فشار باید استفاده کرد . در  کمتر است از تجهیز

 حادثه فرایندی بررسی نمود.  ابعادزمان بسته شدن آنها در  شیرهای مختلف و
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 مرحله پنجم

 ف سناریوهای مربوط برای هر تجهیز:تعری 

 هستند :  استفادهقابلسناریوهای مختلفی که 

1.  Leak------                                                                                                          نشتی دائمی 

و این نوع نشتی  شودمی سازیمدل مترمیلی 100.150. 50. 25کم اعم از  قطرهایاین نشتی با 

 داخل مخزن بی اثراست .  فشار خروج ماده بر

2.  Catastrophic    rupture  

ده و ناگهانی کل ما بارهیکیا تخلیه شدن  این سناریو به معنی گسسته شدن ناگهانی ظرف و آزاد

 .  هست محیط در

3.  Fixed duration release: 

ماده منتهی نشتی که به تمام شدن  صورتبهمشخص  زمانمدتکل ماده در یک  تخلیه اگر

 .  شودمی

4.  Short   pipe  

 متصل به مخزن گسسته و شکسته شود از  RDمتصل به مخزن یا شیر اطمینان یا  هایلولهاگر 

 .  شودمیاین سناریو استفاده 

5.   Time   Varying   Leak (TV)  

ی بی نشتدبگذارد و  تأثیرداخل مخزن  فشار باشد که برقدری فراوان بهبی نشتی دو  مقدار اگر

 استفاده خواهد شد .  بازمانیا متغیر  TVتغییر خواهد کرد و در این حالت از نشتی  بازمان

6.  User defined source  

مختلف و در فازهای  هایدبی مختلفی با هاینشتیمختلف  هایزمانبخواهیم در  کهدرصورتی

 مختلف تعریف کنیم . 

http://www.mehdiparvini.com/


 

www.MehdiParvini.com 
 
 

 

 افزارنرممعرفی امکانات دیگر 

 : parametersمنوی 

هایی چون ارتفاع فرضاعم از ضرایب معادالت و پیشبرای مسئله  شدهتنظیم هایفرضپیش

شود، اعمال یا عدم اعمال تشعشع آفتاب در محاسبه سطح ای که نتایج در آن گزارش مینقطه

 شود.میدر این بخش تعیین تشعشع آتش فورانی یا حداکثر زمان نشتی و ... 

 اتصاالتتعداد  گاز، مجاز سرعت حداکثرمواردی چون  Discharge parametersدر قسمت  مثالً 

 ،ینامیکی مسئله تخلیهترمودحالت اعم از مدل انتقال حرارت و  هاییمدل خط لوله، در هر متر

 ود.شمی تعیین غیرهو  شدهگاز تخلیهامکان فلش شدن در ، نگام رهایشه بهساط گاز انب هایمدل

، پارامترهای ساختمان انتشار، معادالت مواردی چون تخلیه فرضپیش parameters قسمت در

آتش  BLEVEپارامترهای انفجار.آتش کروی و ، پارامترهای تبخیر از حوضچه ،ارامترهای سطحپ

 . شودمیفورانی .آتش استخری . پارامترهای عمومی ..... تعیین 

 مبتدی هستند توصیه نمی شود که مقادیر این تب را تغییر دهند. PHASTبه دوستانی که در کار با 

خواص آنها را نیز مطالعه  توانمیضمن تعریف ماده خالص مخلوط یا ماده انباری   Materialsدر تب 

 کرد . 

 : Mapsدرتب 

 یا حوضچه زیرمخازن درصورت وجود تعریف می شود  Dikeدیواره های   Bund typesدرقسمت 

مشخصات سطح اعم از زمین یا آب بودن و زبری سطح مشخص می  Terrain typesدرقسمت 

 شود . 

 نحوه و میزان هوادهی مشخص می شود .  Buildingsدرقسمت 

 نهایتأ در بخش های

BST Obstruction set و Multi-Energy obstruction set  
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 پارامترهای ویژه انفجاری را می توان در قسمت های مختلف روی نقشه مشخص کرد . 

 سطح یا سطح تشعشع آتش فورانی یا ازدیاد فشاریاگر بخواهیم سطوح مختلف  Effectsدرتب 

سطح سمیت را به ازای کلیه سناریوهای یا سطح تشعشع آتش تقریبی یا تشعشع آتش استخری 

 اجرا شده تعریف و روی نقشه نشان دهیم از این تب استفاده می کنیم . 

 های نوار ابزار فوقانی :منو

و اکسل و ارسال فایل خروجی به  CAD: در این منو امکان وارد کردن فایل از فضای  Toolsمنوی 

روی و گزارش شده وجود در داده های دی و تعیین واحدهای کاربر وجفضای اکسل درکنارجست

 .دارد
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 نکته مهم : چند

 :  Helpدر پنجره  .1

استفاده  Technical  Documentationمشاهده کنیم باید از  افزار رانرماگر بخواهیم تئوری 

 کنیم رمز این فایل 

PalaceHouse 

 .  هست

در  مثالًکه در آن نمودار رسم شده است  اینقطهتنظیم مشخصاتی همچون ارتفاع  ینحوه . 2

 :   Dispersionدر منوی  footprintنمودار 

Consequence > Edit Settings  

 ( :  بازمان)تغییرات  پویانمایی و نحوه تنظیم زمان نمودار. 3

Animation >play > ان متوجه به تغییرز  

 خاص  یمحدودهزوم در یک  یا نحوه افزایش دقت نمودارها. 4

Configuration >Series 

  هاغلظتنمودار اعم از  مشخصات تغییرکردن یا  setنحوه  . 5

Configuration>Edit Series 

 و کاهش آن و دیدن نمودارها :  ppmامکان تغییر  . 6

  Modelsتب  در تجهیزدوبارکلیک روی 

Dispersion scope -------concentration of interest ----- run  مجدد سناریو 
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 ما را در شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید:

https://t.me/Drmehdiparvini 

 شماره تلفن پاسخگویی:

09124546062 
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