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 مقدمه
آمار با  کند. ایرانهای جهان وارد میو دولت خسارات جانی و مالی فراوانی را به مردمهرساله سوزی، آتشپدیده 

ساالنه حدود  کشور جهان  290سوزی را در بین ناشی از آتش تلفات جانیام 76جایگاه  نفر، 0222مرگ و میر 

رمانی مستمر، خسارات های د)چون هزینه همچنین سوختگی در افراد، تبعات مالی و اجتماعی فراوانی .داراست

شت.  کارافتادگی و...(مربوط به از سار ،عالوه بر تلفات جانیرا در پی خواهد دا  زیادی بر اثر عاتیو اطال مالیات خ

ساختمانشوقوع آت سناد و کتابخانهها سوزی در  شور تحمیل میها و مراکز ا ضرورت  .شودبه ک به همین دلیل 

ستم سی ستفاده از  ساختمانا ساختمانهای اطفاء حریق در  صوص  شهود اداری و کتابخانه یهاها بخ ها کامال م

  است.

به  پی انجام شییده و در نهایت منجردرمرحله اسییت که پی طفاء حریق شییامل چندانتخاب سیییسییتم افرآیند 

سیستم  سیستم اطفاء حریق شود. الف( مقدمات:مناسب میفاء حریق طاانتخاب   به عوامل مختلفی انتخاب نوع 

 بستگی دارد که عبارتند از:

 کاربری ساختمان مورد نظر -

 تعداد افراد حاضر در ساختمان -

 ساختمان و... .مصالح و و مواد بکار رفته در  -

 وقوع های احتمالیاطالعاتی از محل سیییایل اطفاء حریق در سیییاختمان، بهبرای جایگذاری و :ابییمکان  ب(

ساختمان و... نیاز  شتعال، توزیع دما در مناطق مختلف  شروی آتش، میزان مواد قابل ا سترش و پی حریق، نحوه گ

 باشد.می

صورت وقوع حریقپیش ساختمان، فرایند پیچیده بینی نحوه توزیع دما در  ست و معموال به دو روش  ای در  ا

شته صورت می ستفاده قرار گرفته،گیرد. روش اول که از گذ سنجش  مورد ا ساختمان و  ایجاد حریق واقعی در 

مند صیییرق وقت و هزینه زیاد، نیروی اسیییته که نیازدر نقاط مختلف آن  گرهاتوسیییس ح  دما، غلظت دود و...

 سییازیشییبیهباشیید. روش دوم، گرهای دما و دود و سییایر موارد میمختلف از جمله ح  انسییانی و تجهیزات

سیاری از متخصصان حوزه در سال کامپیوتری حریق در ساختمان است که حریق را مهندسی های اخیر توجه ب

ست.  شبیهبه خود جلب کرده ا ست و به همین دلیل در  هزینه و سازی کامپیوتری نیاز به ایجاد حریق واقعی نی

صرق می شد خطرات جانی در این روش به آزمایش واقعی نمی انجام شود. بعالوه چون نیازی بهزمان کمتری  با

کان صیییفر می جاد حریق واقعی، ام مایشرسییید. همچنین در روش ای مان آز خاص )بسیییاخت ثال های  رای م

ساختمان های مرتفعساختمان سو یا  سی پیچیده و نیز  شکل هند ساخت آناختمانهایی با  ها هایی که هزینه 

های انفجاری در روش اول یکی دیگر از باشیید. عدم امکان تسییت حریقباالسییت و یا اماکن مقدو و غیره( نمی

این روش  سییازی کامپیوتری شییده اسییت.دالیلی سییت که موجب روی آوردن محققان و طراحان به روش شییبیه

زمان یز قابلیت تسییت چند روش اطفاء حریق را  بطور همو نباشیید میهمچنین دارای سییرعت اجرای بیشییتر 

 داراست.
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 Pyrosimقابلیت های نرم افزار 

  به موارد زیر اشاره کرد:مله قابلیت های این برنامه میتوان جاز 

 

 محیط ترسیم فنیپشتیبانی  -1

 اختصاصی در محیس ترسیم  سه بعدی هندسه سمر -1-1

 و درب و... و پنجره (با سطوح مختلف و ترکیبی )دیوار های ساده و مرکبترسیم انواع دیوار -1-2

 و...( heat detector, smoke detectorترسیم و جانمایی سنسور ها ) -1-3

 ( sprinkler ترسیم و جانمایی ادوات اطفا حریق ) -1-4

 ( emergency ventو  exhaust fanترسیم و جانمایی ادوات تهویه ) نظیر  -1-5

 ( ی ساختمان)رسم ورودی ها و خروجی ها -1-6

 ناحیه بندی بخش های ساختمان -1-7

 CADایمپورت کردن نقشه های  -1-8

 پیش آماده وسایل ساختمانیاضافه کردن  -1-9

 

 وع مش و تعداد سل() تنظیم سایزینگ و ن اعمال شبکه بندی برای حل -2

 

 مشخصه دار کردن اجزا -3

ه برای مثال دمای شکستن شیش) از دیتابی  برنامه وسایل حرارتی جنسیتی و مشخصات نتخابا -3-1

 (. ی نظیر دیوارها، رنگها، دربها، مبل، فرش، و...اجزای ترسیم کلیه رایب HRRرزش حرارتی اها، 

 و...( HRRچگالی، ظرفیت گرمایی ویژه، افزودن مواد جدید با مشخصه های مورد نظر کاربر ) -3-2

 و...(  flow rate, ramp-up time) اسپرینکلر هاانتخاب مشخصه های  -3-3

 و فن ها و ...نتخاب مشخصه های سنسور ها ا -3-4

 

 ل سیستم کنترلی هوشمنداعما -4

 سنسور ها اعمال قیود فعالسازی  -4-1

نظر برای سنسور مورد  مورددمای  ح  کردن )برای مثال اسپرینکلر هااعمال قیود فعالسازی  -4-2

 (انتخابی کاربردر حسگر دود رمورد نظمیزان غلظت دود  )و فن های تخلیه دود  نظر(

  دریچه های خروجی فعالسازی  برای اعمال قیود -4-3

 

 ) مشخص کردن نقطه شروع حریق و...( و نحوه انتشار آن شبیه سازی حریق -5
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 و گسترش آنشبیه سازی دود  -6

 

 (و...co2 , co )و توزیع آنها  آالیندهشبیه سازی  -7

 

 (evacuation )تخلیه افراد شبیه سازی  -8

 و سن و ابعاد بدن جنسیتمشخص نمودن تعداد افراد حاضر و  -8-1

 مختص افراد  مشخص نمودن ورودی ها و خروجی های -8-2

 

 خروجی و تحلیلنتایج ارائه  -9

 نمایش متحرک انتشار حریق و دود در حوزه حل -9-1

 لظت دود و... در زمان دلخواه بعد از شروع حریقغکانتورهای دما، فشار، میزان نمایش  -9-2

 بر حسب زمان یا غلظت دود در حسگرهانمایش نمودار تغییر دما  -9-3

 ارائه تصویر متحرک از فرایند عمل کردن وسایل اطفا حریق  -9-4

 چه های خروجی و فن هایدرارائه تصویر متحرک از فرایند عمل کردن  -9-5

 نمایش نحوه خروج افراد -9-6

 و... -9-7
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 Pyrosimتوسس نرم افزار  یک ساختمان ساده حریق در ه سازینمونه شبی -2شکل

 

 

       
 خروجینمایش کانتور های برای ترسیم صفحات  -0شکل

  

 
 شبیه سازی خروج افراد -3شکل
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 پنجره ها عبوری ازدر مقطع افقی و همچنین مقطع عمودی  دما توزیع کانتور -4شکل

 

 
 میزان غلظت دود )طول دید(کانتور  -5شکل 

    
 دمای اسپرینکلر و تاثیر فعال شدن آننمودار  -6برحسب زمان      شکل نمودار حرارت آزاد شده -7شکل 
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