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شبیٍ سازی عددی کىترل ديد واشي از آتش سًزی در تًول َای مجُس بٍ سیستم تًُیٍ مکاویکي
سید مصطفي حسیىعلي پًر ،1فریدين محمدی ،2محمد خیاط
1
2

3

داًـیاس  ،داًـگاُ علن ٍ صٌعت ایشاى ؛ alipour@iust.ac.ir

کاسؿٌاع اسؿذ  ،داًـگاُ تشتیت دتیش ؿْیذ سخایی ؛ feraydoon.mohammadi@gmail.com
3

کاسؿٌاع اسؿذ  ،داًـگاُ تشتیت دتیش ؿْیذ سخایی ؛ Zhian62@yahoo.com

چکیدٌ
گاصّای ػموی ٍ رسا دٍد کـمٌذُ تمشیي دگمَدگی ًاؿمی اص دتمؾ ػمَصی
ّؼتٌذٌّ .گاهی کِ دتؾ ػَصی دس تًَل عَیلی اتفما همی ادتمذ ،کٌتمش
کشدى حشکت دٍد یکی اص پاساهتشّای هْن تشای ایداد ؿشایظ هٌاػمة تمشای
خشٍج هؼادشاى اص هٌغقِ خغش ٍ کٌتش دتؾ ػَصی تَػمظ دتمؾ ًـماًاى
اػت .ػیؼتن تَْیِ دقیق تشای کٌتش کشدى حشکمت عمَگی دٍد ًاؿمی اص
دتؾ ػَصی دس تًَل ضشٍسی اػتّ .ذف اصلی ایمي هقاگمِ تشسػمی عکمغ
اگعول تیي ًیشٍی ایٌشػی ًاؿی اص تَْیِ هکاًیکی ٍ ًیشٍی ؿمٌاٍسی ًاؿمی
اص دتؾ ػَصی اػت .دس ػا ّای اخیش دیٌاهیم ػمیا هساػمثاتی تمِ
عٌَاى اتضاسی تشای اسصیاتی ػیؼمتن ّمای تَْیمِ اضمغشاسی اؿمشایظ دتمؾ
ػَصی) دس تًَمل ّما اػمتفادُ ؿمذُ اػمت .دس ایمي هقاگمِ تمِ کوم سٍؽ
دیٌاهی م ػممیا هساػممثاتی ) (CFDچگممًَگی گؼممتشؽ دٍد ٍ دتممؾ
ػَصی دس دضای تؼتِ هذ کَچ ؿذُ تًَل تا هقیاع کماّؾ هدْمض
تِ ػیؼتن تَْیِ هکاًیکی ؿثیِ ػاصی ؿمذُ اػمت ٍ ا مش پاساهتشّمای ًمش
دصادػاصی گشهای دتؾ ػَصی ٍ قغش هٌثم دتمؾ ػمَصی تمش سٍی ػمشعت
تَْیِ تسشاًی اکوتشیي ػشعت تَْیِ عَگی تشای خلَگیشی کشدى اص حشکت
دٍد ٍ گاصّای ػوی ًاؿی اص احتشا تمِ ػموت تا دػمت خشیماى) تشسػمی
ؿذُ ٍ دس ًْایت ًتایح ؿثیِ ػاصی تا ًتایح دصهایـی هَخمَد هقایؼمِ ؿمذُ
اًذ.
کلمات کلیدی :تًَل ،اًتـاس دٍد ،ؿثیِ ػاصی عذدیً ،ش دصاد ػاصی گشها

ؿکل  :1اگگَّای خشیاى تشای کٌتش عَگی دٍد ][2
خذٍ  :1چٌذ هثا اص دتؾ ػَصی تًَل ّای صیشصهیٌی دس خْاى ][1
صهاى

هکاى
2

 1ایؼممتگاُ دایگممَ هتممشٍی کممشُ
خٌَتی

..................

 198کـتِ

ػممممما 2000
هیالدی

 155کـتِ

طٍئممممي ػمممما
 2005هیالدی

 2کـمممتِ ٍ 30
صخوی

 24هاسع ػما
 1999هیالدی

 39کـتِ ٍ 30
صخوی

 4تًَممممل ػممممیٌت-گَتْمممماسد ،
5
اػَیتضسگٌذ

اکتثمممش ػممما
 2001هیالدی

...........................

 5تًَممل ًَّممم خیوممَى 6کممشُ
خٌَتی

طٍئممممي ػمممما
 2003هیالدی

 400صخوی

 6تًَل تایَسى 7اػتشاگیا

ػممممما 1999
هیالدی

...........................

 2تًَل کیتضػتیي َّسى

مقدمٍ
ؿشایغی سا کِ تِ علت ی حاد ِ قغاس تایذ هتَقف ؿَد ٍ هؼادشیي ًیض
تایذ قغاس ٍ تًَل سا تشک کٌٌذ ٍ اص عشیق کاًا ّای خشٍخی اص ایؼتگاُ
خاسج ؿًَذ ،سا ؿشایظ اضغشاسی هی گَیٌذ .دس ؿشایظ اضغشاسی دٍد ٍ
گاصّای ًاؿی اص احتشا تِ دگیل ػوی تَدى دًْا هَخة تیَْؿی ٍ هشگ
هؼادشیي هی ؿًَذ ٍ رسا هعلق ًیض دیذ هؼادشیي سا کاّؾ هی دٌّذ.
هؼادتی کِ دٍد ٍ گاصّای ػوی ًاؿی اص احتشا تِ ػوت تا دػت خشیماى
عی هی کٌٌذ سا یِ ی تشگـتی 1هی گَیٌذ .کوتشیي ػشعت تَْیِ عمَگی
تشای خلَگیشی کشدى اص حشکت دٍد ٍ گاصّای ػموی ًاؿمی اص احتمشا تمِ
ػوت تا دػت خشیاى ٍ تـکیل یِ ی تشگـتی سا ػمشعت تَْیمِ تسشاًمی
گَیٌذ] [1اؿکل .)1
هسققیي صیادی اص حذٍد  50ػا پیؾ تِ دگیل گؼتشؽ تًَمل ّمای صیمش
صهیٌی دس اکثش ًقاط خْاى هغاگعِ ػیؼتن تَْیِ ؿشایظ عادی ٍ اضمغشاسی
ایي گًَِ هسیظ ّا سا ؿشٍع کشدُ اًذ.

1 - backlayering

تلفا

3

 3تًَل هًَت تلٌغ 4کِ دشاًؼِ سا
تِ ایتاگیا ٍصل هی کٌذ

2 - Daegu
3 - Kitzsteinhorn
4 - Mont Blanc
5 - Saint-Gothard, Switzerland
6 - Hongjimun
7 - Tauern
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