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Περίληψη

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να αναλύσει και να εφαρμόσει την διαδικασία

υπολογισμού ενός δείκτη διακινδύνευσης έναντι πυρκαγιάς για επιβατηγά πλοία κάνοντας

χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και την προσομοίωση

της εκκένωσης πλοίου. Ο δείκτης διακινδύνευσης έχει παρουσιαστεί στην εργασία (Spyrou,

et al., 2013).

Η εργασία στοχεύει να μελετήσει την επίδραση σχεδιαστικών και λειτουργικών

αλλαγών στην ασφάλεια λόγω πυρκαγιάς. Αρχικά θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν τα

βασικά σημεία της διαδικασίας υπολογισμού του δείκτη διακινδύνευσης και θα αναλυθεί το

μοντέλο διακινδύνευσης και η διαχείριση των διαφόρων παραγόντων αβεβαιότητας του

προβλήματος.

Επίσης θα γίνει μία κριτική ανασκόπηση των κανονισμών της SOLAS που

σχετίζονται με την πυρασφάλεια και ειδικότερα των οδηγιών που σχετίζονται με τη χρήση

των αριθμητικών κωδίκων για την προσομοίωση της εκκένωσης (International Maritime

Organisation, 2007).

Για τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης θα χρειαστεί να προσομοιωθεί η

εξέλιξη πυρκαγιών και η διαδικασία εκκένωσης πλοίου. Λόγω της πολυπλοκότητας της

γεωμετρίας του πλοίου και του φαινομένου της εξέλιξης μίας πυρκαγιάς και των προϊόντων

της καύσης, θα χρησιμοποιηθεί ένας αριθμητικός κώδικας ρευστομηχανικής (CFD) και

συγκεκριμένα ο κώδικας FDS (McGrattan, et al., 2010), ενώ για την προσομοίωση της

εκκένωσης θα χρησιμοποιηθεί ο κώδικας FDS+Evac (Korhonen & Hostikka, 2010). Θα

μελετηθούν το θεωρητικό υπόβαθρο και τα μοντέλα (καύσης, κίνησης επιβατών, επίδραση

τοξικών αερίων) που χρησιμοποιούν οι δύο αριθμητικοί κώδικες.

Τέλος θα γίνει μία εφαρμογή της διαδικασίας υπολογισμού του δείκτη

διακινδύνευσης σε κατάστρωμα καμπινών. Η εφαρμογή έχει ως στόχο να αναδείξει την

εξάρτηση του δείκτη από διάφορες παραμέτρους του προβλήματος (π.χ. σχεδιαστικές, υλικά,

διαδικασία εκκένωσης).
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1. Εισαγωγή

Είναι πιθανό να χρειαστεί η εγκατάλειψη του πλοίου λόγω πυρκαγιάς, εκτεταμένης εισροής

υδάτων (λόγω σύγκρουσης ή προσάραξης), αστοχίας του εξοπλισμού ή λόγω ανθρώπινου

λάθους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα σύγχρονα πλοία είναι πιο μεγάλα, με μεγαλύτερη

χωρητικότητα σε επιβάτες και πλέουν με όλο και μεγαλύτερες ταχύτητες. Σε συνδυασμό με

τα πρόσφατα μεγάλα ατυχήματα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον της ναυτιλιακής βιομηχανίας

για την βελτίωση του χρόνου και τρόπου εγκατάλειψης των πλοίων από τους επιβάτες και το

πλήρωμα.

Κυρίως με βάση τα ναυτικά ατυχήματα, οι κανονισμοί σχεδίασης των πλοίων και των

απαιτούμενων διαδικασιών συνεχώς βελτιώνονται. Σκοπός των κανονισμών είναι κατ’ αρχήν

να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Όμως αυτό δεν είναι πάντα δυνατόν, οπότε σε περίπτωση που

χρειαστεί να εκκενωθεί το πλοίο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να διευκολύνεται

η ταχύτερη και ασφαλέστερη εκκένωση. Η εσωτερική διαμόρφωση του πλοίου επηρεάζει

σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εγκατάλειψης του πλοίου σε περίπτωση ανάγκης.

Στην κλασική πυρασφάλεια για τα πλοία οι αρχές ορίζουν ντετερμινιστικούς κανόνες για την

σχεδίαση, την κατασκευή και την λειτουργία του πλοίου. Όμως αυτοί οι κανόνες έχουν δύο

μειονεκτήματα (Henriques, et al., 2011): α) Μπορεί να είναι αρκετά αδρανείς ώστε να θέτουν

εμπόδια στην ανάπτυξη μοντέρνων σχεδιάσεων και β) οι μοντέρνες σχεδιάσεις ίσως έχουν

χαρακτηριστικά που δεν ικανοποιούν τους ντετερμινιστικούς σχεδιασμούς, κάνοντας την

έγκριση πιο δύσκολη.

Πλέον η πυρασφάλεια εφαρμόζεται με τους παραδοσιακούς κανονισμούς σε συμβατικές

σχεδιαστικές λύσεις ενώ εφαρμόζεται σχεδίαση που βασίζεται στην απόδοση για

εναλλακτικούς σχεδιασμούς (Guarin, et al., 2007). Για τον λόγο αυτό,  προτείνεται ένα

πιθανοθεωρητικό μοντέλο για την μέτρηση της ασφάλειας των πλοίων έναντι πυρκαγιάς. Ο

στόχος είναι η δημιουργία πρακτικών τρόπων για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών

επιλογών (υλικά, γεωμετρία, αισθητήρες φωτιάς, μέσα πυρόσβεσης) οι οποίες επηρεάζουν

την ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς (Themelis & Spyrou, 2012). Ο ρυθμός με τον οποίο

αναπτύσσεται η πυρκαγιά, ο περιορισμός του ρυθμού έκλυσης θερμότητας λόγω έλλειψης

οξυγόνου, η θερμοκρασία αυτανάφλεξης και η μείωση της έντασης της φωτιάς λόγω

έλλειψης καύσιμης ύλης είναι στοιχεία που μοντελοποιούνται σε ένα πιθανοθεωρητικό

μοντέλο.
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Μια μεθοδολογία για την εκτίμηση της διακινδύνευσης, με παρόμοια με τη μεθοδολογία για

την ευστάθεια μετά από βλάβη παρουσιάστηκε στην εργασία των Vassalos et al. 2010, όπου

χρησιμοποιείται η  πιθανότητα ανάφλεξης και οι απώλειες που μπορεί να προκύψουν για

κάθε χώρο του πλοίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισροή υδάτων και η φωτιά αποτελούν το

90% των ατυχημάτων στα πλοία,  είναι χρήσιμο ο δείκτης διακινδύνευσης λόγω πυρκαγιάς

να είναι συμβατός με τον αντίστοιχο δείκτη για την ευστάθεια.

Η παρούσα εργασία βασίζεται στον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης που έχει

παρουσιαστεί στην εργασία των Spyrou et al 2013. Η βασική ιδέα της μεθοδολογίας είναι ο

υπολογισμός του δείκτη σε κάθε ένα χώρο του πλοίου λαμβάνοντας υπόψη σενάρια

απωλειών και την πιθανότητα του κάθε ενός να συμβεί. Ο υπολογισμός του δείκτη

διακινδύνευσης προκύπτει από την εφαρμογή πλήθους σεναρίων πυρκαγιάς όπως

διαφορετική ένταση της πυρκαγιάς ή διαφορετικά σημεία ανάφλεξης, στο πλοίο που μας

ενδιαφέρει. Για τον προσδιορισμό των απωλειών κάθε σεναρίου πυρκαγιάς γίνεται

προσομοίωση εκκένωσης του χώρου. Τα σενάρια απωλειών υπολογίζονται με χρήση

υπολογιστικών μοντέλων.

Ο ΙΜΟ έχει αναπτύξει κανονισμούς για την αξιολόγηση των πλοίων σε εκκένωση λόγω

πυρκαγιάς με συμβατικό τρόπο ή με χρήση υπολογιστικών μοντέλων (International Maritime

Organisation, 2007). Στο 2ο κεφάλαιο αναλύουμε τα βασικά σημεία της διαδικασίας

υπολογισμού του δείκτη διακινδύνευσης. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις απαιτήσεις του

μοντέλου προσομοίωσης καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά και τη σύσταση των επιβατών

σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΙΜΟ.

Στην συνέχεια κάνουμε επισκόπηση του αριθμητικού κώδικα προσομοίωσης της πυρκαγιάς

(FDS) και εκκένωσης χώρου (FDS+Evac). Tο FDS λύνει αριθμητικά μία μορφή των

εξισώσεων Navier – Stokes κατάλληλη για ροή χαμηλής ταχύτητας που προκαλείται από την

θερμότητα (McGrattan, et al., 2010). Το FDS+Evac δημιουργεί μία διαφορετική εξίσωση

κίνησης για κάθε άτομο που συμμετέχει στην εκκένωση του χώρου και το χρησιμοποιούμε

για τον υπολογισμό των συνεπειών του κάθε ενός από τα σενάρια που εξετάζουμε.

Χρησιμοποιώντας το FDS ως βάση ανάπτυξης του FDS+Evac υπάρχει απευθείας πρόσβαση

σε όλες τις ιδιότητες της πυρκαγιάς για κάθε σημείο, όπως η θερμοκρασία, η πυκνότητα του

καπνού και άλλων αερίων και τα επίπεδα ακτινοβολίας. Στο τέλος του 4ου κεφαλαίου

κάνουμε επισκόπηση των αριθμητικών κωδίκων προσομοίωσης εγκατάλειψης πλοίου.

Στο 5ο κεφάλαιο κάνουμε εφαρμογή υπολογισμού του δείκτη διακινδύνευσης σε κατάστρωμα

καμπινών χρησιμοποιώντας σενάρια απωλειών αλλάζοντας τις εξής παραμέτρους: δύο

σημεία έναρξης πυρκαγιάς, δύο εντάσεις πυρκαγιάς, σενάρια ημέρας (με τρεις διαφορετικούς
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χρόνους αντίδρασης) και σενάρια νύχτας. Κάνουμε ανάλυση της εξέλιξης των

χαρακτηριστικών της πυρκαγιάς στον χώρο της προσομοίωσης και στατιστική ανάλυση των

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης.

Κατόπιν κάνουμε υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης για μεσαίας και υψηλής έντασης

πυρκαγιά, για σενάρια ημέρας και σενάρια νύχτας καθώς επίσης και συνδυασμό αυτών ώστε

να ελέγξουμε την εξάρτηση του δείκτη από τα διαφορετικά σενάρια.
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2. Ο δείκτης διακινδύνευσης

2.1. Βασικά σημεία της διαδικασίας υπολογισμού του δείκτη

διακινδύνευσης

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση σχεδιαστικών και λειτουργικών αλλαγών στην

ασφάλεια ενός πλοίου λόγω πυρκαγιάς, ορίζουμε το δείκτη διακινδύνευσης. Ο δείκτης

διακινδύνευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη

διαδικασία εκκένωσης ενός χώρου, όπως το ρυθμό ανάπτυξης της πυρκαγιάς, τη θέση, το

μέγεθος και τη διάρκεια της πυρκαγιάς καθώς και την αρχική κατανομή των επιβατών και

του πληρώματος.

Ως πρώτη γραμμή άμυνας, τα εγκατεστημένα συστήματα πυρασφάλειας του πλοίου θα

πρέπει να σβήνουν οποιαδήποτε φωτιά ξεκινήσει σε οποιοδήποτε σημείο του πλοίου. Εάν

αυτά τα συστήματα ήταν σε άριστη λειτουργική  κατάσταση σε κάθε χρονική στιγμή, τότε ο

δείκτης διακινδύνευσης λόγω πυρκαγιάς θα ήταν μηδέν. Δεν θα γινόταν επέκταση της

πυρκαγιάς από καμία ανάφλεξη, ενώ δεν θα υπήρχε και κανένα θύμα.

Από την άλλη είναι πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστήματα πυροπροστασίας να μην

λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει επομένως και σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος

για ανθρώπινες απώλειες να είναι ο ελάχιστος και να περιορίζεται από την σχεδίαση του

πλοίου. Αυτή η αρχή εισάγει την δεύτερη γραμμή άμυνας για την ασφάλεια των ανθρώπων

έναντι της πυρκαγιάς. Το επίπεδο ασφάλειας που σχετίζεται με την συγκεκριμένη σχεδίαση

και την αστοχία των συστημάτων κατάσβεσης στο σημείο ανάφλεξης μετράται με τον δείκτη

διακινδύνευσης. Επομένως, είναι απαραίτητο το μοντέλο διακινδύνευσης να έχει ευαισθησία

στις σχεδιαστικές επιλογές, όπως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων και τη

διάταξή τους, το είδος και την ποσότητα των καύσιμων υλικών ή της επιλογές που

επηρεάζουν την εκκένωση ενός χώρου, όπως οι διαδρομές διαφυγής και ο αριθμός, η θέση

και η παροχή των εξόδων.

Η πρόβλεψη των συνεπειών πρέπει να βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα τα οποία να

προσφέρουν ικανοποιητική ακρίβεια (Spyrou, et al., 2013).

Η βασική ιδέα για τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης για το πλοίο είναι ο

υπολογισμός του δείκτη διακινδύνευσης σε κάθε ένα χώρο του πλοίου, λαμβάνοντας υπόψη

σενάρια πυρκαγιάς και την πιθανότητα του κάθε ενός να συμβεί. Για τον υπολογισμό της

πιθανότητας να συμβεί η κάθε ανάφλεξη χρησιμοποιούνται δεδομένα συμβάντων για



8

πυρκαγιές σε επιβατικά πλοία από την βάση δεδομένων που φτιάχτηκε για το FIREPROOF

Project (Ventikos, et al., 2010).

Ο υπολογισμός του δείκτη διακινδύνευσης προκύπτει από την εφαρμογή πλήθους σεναρίων

πυρκαγιάς, με εύρος στην ένταση της πυρκαγιάς και σε διαφορετικά σημεία ανάφλεξης, στο

πλοίο που μας ενδιαφέρει. Η ένταση της πυρκαγιάς για πρακτικούς λόγους περιορίζεται σε

δύο αντιπροσωπευτικά σενάρια, το πρώτο με μεσαίας έντασης πυρκαγιά και το δεύτερο με

την ακραίας έντασης πυρκαγιά, όπως θα οριστούν παρακάτω. Ένας δείκτης με αυξημένη

χρηστικότητα είναι η πιθανότητα που προκύπτει από κάθε σενάριο να μην υπάρχει κανένα

θύμα. Η μονάδα μέτρησης του δείκτη διακινδύνευσης είναι νεκροί ανά πλοίο και ανά έτος

(fatalities per s-y).

Για τον προσδιορισμό των συνεπειών κάθε σεναρίου πυρκαγιάς γίνεται προσομοίωση

εκκένωσης του χώρου. Τα προγράμματα εξομοίωσης εκκένωσης χώρου χρησιμοποιούν τα

δεδομένα της πυρκαγιάς (όπως τη θερμοκρασία και τις συγκεντρώσεις τοξικών αερίων) από

το πρόγραμμα εξομοίωσης της πυρκαγιάς για κάθε χρονική στιγμή και κάθε σημείο που

μπορεί να βρίσκεται κάποιο άτομο, ώστε να προσδιορίσουν τον τρόπο που θα γίνει η

εκκένωση του χώρου.

2.2. Παραδοχές

Για τον προσδιορισμό του δείκτη διακινδύνευσης γίνονται οι παρακάτω παραδοχές:

 Η εξέλιξη της πυρκαγιάς προκύπτει από ένα μόνο σημείο αρχικής ανάφλεξης.

Δηλαδή, δε λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκινήσει συγχρόνως

από δύο ή παραπάνω σημεία.

 Κάθε σημείο ανάφλεξης βρίσκεται εντός της περιοχής δράσης τουλάχιστον ενός

πυροσβεστικού συστήματος.

 Τα σενάρια πυρκαγιάς προκύπτουν από δυσλειτουργία του συστήματος κατάσβεσης.

 Κατά την διερεύνηση των συνεπειών της πυρκαγιάς με χρήση προγραμμάτων

εξομοίωσης εκκένωσης χώρου, θεωρείται ότι τα άτομα που βρίσκονται στο

διαμέρισμα ανάφλεξης όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά θα είναι ασφαλή όταν εξέλθουν

από αυτό το διαμέρισμα ανάφλεξης.
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2.3. Μαθηματικό μοντέλο

Ο δείκτης διακινδύνευσης υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση (Spyrou, et al., 2013):

= (1 − ) ( ) (1)
όπου:

R: ο δείκτης διακινδύνευσης για απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω πυρκαγιάς στο πλοίο.

: η πιθανότητα ανάφλεξης στον χώρο i ανά πλοίο και έτος.

: η αξιοπιστία του τύπου του συστήματος πυρόσβεσης στον χώρο i.( ): Αριθμός απωλειών λόγω ανάφλεξης στον χώρο i.

O τρόπος υπολογισμού της πιθανότητας ανάφλεξης στον χώρο i ανά πλοίο και έτος ( ) και

της αξιοπιστίας του τύπου συστήματος πυρόσβεσης στον χώρο i ( ) περιγράφεται στη

βιβλιογραφία (Spyrou, et al., 2013).

Η τιμή του αριθμού θυμάτων ( ) για κάθε χώρο i υπολογίζεται από προσομοιώσεις

πυρκαγιάς j. Συγκεκριμένα, προκύπτει από σταθμισμένη άθροιση των απωλειών που

προκύπτουν από διαφορετικά σενάρια απωλειών j. Τα διαφορετικά σενάρια απωλειών

προκύπτουν με αλλαγή κάποιας παραμέτρου όπως του χρόνου αντίδρασης των επιβατών, της

έντασης της πυρκαγιάς, της θέσης έναρξης της πυρκαγιάς ή της διαθεσιμότητας των εξόδων

διαφυγής.

Για τον αριθμό των απωλειών χρησιμοποιείται η παρακάτω σχέση:

( ) = , , (2)
Όπου , είναι το ποσοστό που συμμετέχει το κάθε σενάριο απωλειών j στην τιμή του

αριθμού θυμάτων για τον χώρο i. Επομένως πρέπει ∑ , = 1. Σε περίπτωση που δεν

προσδιοριστεί με άλλο τρόπο η βαρύτητα του κάθε σεναρίου, τότε θεωρείται ότι το κάθε

σενάριο έχει την ίδια βαρύτητα.
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Για κάθε σενάριο απωλειών εκτελούνται αρκετές προσομοιώσεις εγκατάλειψης με τυχαία

κατανομή σε κάθε σενάριο των πληθυσμιακών ομάδων όπως ορίζονται από τον ΙΜΟ

(International Maritime Organisation, 2007). Επομένως για κάθε σενάριο απωλειών θα

προκύψουν αρκετοί αριθμοί θυμάτων. Από m επαναλήψεις της προσομοίωσης της εκκένωσης

του χώρου θα προκύψει ο σταθμισμένος μέσος όρος των θυμάτων για το συγκεκριμένο

σενάριο :

, = ∑ , , , , (3)
Επίσης, μπορεί να εξαχθεί διάγραμμα συχνότητας – θυμάτων (F – N curve), λαμβάνοντας

υπόψη την πιθανότητα να έχουμε Ν θύματα για κάθε σενάριο j, η οποία υπολογίζεται

λαμβάνοντας υπόψη τις m επαναλήψεις.

Οι παράμετροι για διάφορες τιμές των οποίων εκτελείται κάθε σενάριο απωλειών σχετίζονται

με τη θέση έναρξης της πυρκαγιάς (η απόστασή της από τις εξόδους ή αν κλείνει κάποια

διαδρομή διαφυγής κ.α.), τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς (καμπύλη ρυθμού έκλυσης

θερμότητας και τα ποσοστά των προϊόντων της καύσης), τον αερισμό των χώρων (ανοιχτή

πόρτα/παράθυρο, άνεμος κ.α.) και τις παραμέτρους εκκένωσης των χώρων (ταχύτητα

επιβατών ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, αδυναμία πρόσβασης σε εξόδους κ.α.).



11

3. Οι κανονισμοί της SOLAS για την χρήση αριθμητικών

κωδίκων για την προσομοίωση εκκένωσης

Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εξομοίωση της εγκατάλειψης πλοίου λόγω

πυρκαγιάς στοχεύει κυρίως:

 Στην αναγνώριση των σημείων συμφόρησης κατά την εγκατάλειψη του πλοίου και

στη βελτίωση της σχεδίασης ώστε να εκλείψουν τα σημεία συμφόρησης.

 Τον έλεγχο του σχεδίου εγκατάλειψης του πλοίου ώστε να είναι αρκετά ευέλικτο για

επιτυχή εγκατάλειψη του πλοίου ακόμη και αν έχουν κλείσει κάποιες διαδρομές

διαφυγής ή δεν είναι διαθέσιμα κάποια σημεία συγκέντρωσης ή μέσα διάσωσης.

Σύμφωνα με τον ΙΜΟ (International Maritime Organisation, 2007) θα πρέπει να εξεταστούν

τουλάχιστον τέσσερα σενάρια εγκατάλειψης. Δύο σενάρια (ένα ημέρας και ένα νύχτας) όπως

ορίζονται από το κεφάλαιο 13 του FSS Code [3] και δύο ακόμη σενάρια (ένα ημέρας και ένα

νύχτας) που βασίζονται σε μειωμένη διαθεσιμότητα διαδρομών διαφυγής.

3.1. Απαιτήσεις μοντέλου προσομοίωσης

Σύμφωνα με τον ΙΜΟ (Appendix, Annex 2), τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός μοντέλου

ώστε να χρησιμοποιείται για προσομοίωσης εγκατάλειψης πλοίου είναι:

 Κάθε άτομο να παρουσιάζεται ανεξάρτητα

 Οι αντιδράσεις του κάθε ατόμου να προσδιορίζονται από ένα σύνολο παραμέτρων,

κάποιες από τις οποίες είναι πιθανοθεωρητικές

 Να καταγράφεται η κίνηση του κάθε ατόμου

 Τα άτομα ενός πληθυσμού να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά

 Οι βασικοί κανόνες αποφάσεων και κινήσεων πρέπει να είναι κοινοί για ολόκληρο τον

πληθυσμό

 Η χρονική διαφορά ανάμεσα στις ενέργειες οποιονδήποτε δύο ατόμων δεν πρέπει να είναι

πάνω από 1s.
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Το FDS+Evac έχει και τα έξι παραπάνω χαρακτηριστικά, επομένως όσον αφορά αυτά τα

κριτήρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξομοιώσεις εγκατάλειψης σύμφωνα με τον ΙΜΟ.

3.2. Παράμετροι προγράμματος προσομοίωσης

Οι χρησιμοποιούμενες παράμετροι χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 Γεωμετρικές παράμετροι· κάτοψη που περιλαμβάνει τις διαδρομές διαφυγής και τα

εμπόδιά τους και την αρχική κατανομή  επιβατών και πληρώματος

 Πληθυσμιακές παράμετροι· δημογραφικά στοιχεία πληθυσμού (φύλλο, ηλικία)

 Περιβαλλοντικές παράμετροι· στατική και δυναμική κατάσταση του πλοίου

 Διαδικαστικές (procedural) παράμετροι· το πλήρωμα είναι διαθέσιμο να βοηθήσει

στην κατάσταση ανάγκης

Οι τιμές που προτείνονται από τον ΙΜΟ για τις παραπάνω παραμέτρους περιγράφονται

παρακάτω.

Όσον αφορά την γεωμετρία, στόχος της ανάλυσης εκκένωσης είναι περισσότερο η μέτρηση

της απόδοσης του πλοίου σε σενάρια αναφοράς παρά η εξομοίωση μίας πραγματικής

κατάστασης ανάγκης. Τα σενάρια αναφοράς είναι τα τέσσερα σενάρια που περιγράφηκαν

παραπάνω (ένα σενάριο ημέρας και ένα νύχτας για διαθέσιμες όλες τις διαδρομές διαφυγής

και αντίστοιχα ένα σενάριο ημέρας και ένα νύχτας όπου κάποιες διαδρομές διαφυγής είναι

κλειστές).

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιβατών και του πληρώματος (ηλικία και φύλλο),

δίνονται στον πίνακα 1.

Ο χρόνος αντίδρασης στα σενάρια αναφοράς προσδιορίζεται λογαριθμικά από τις παρακάτω

σχέσεις:

Για τα σενάρια τη νύχτα:

= 1.01875√2 0.84( − 400) exp − (ln( − 400) − 3.95)2 ∗ 0.84 (4)
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400<x<700

Για τα σενάρια την ημέρα:

= 1.00808√2 0.94 exp − (ln( ) − 3.44)2 ∗ 0.94 (5)
0<x<300

Όπου x είναι ο χρόνος αντίδρασης σε δευτερόλεπτα και y η πυκνότητα πιθανότητας για κάθε

χρόνο x.

Στα παρακάτω δύο γραφήματα παρουσιάζουμε τις κατανομές του χρόνου αντίδρασης όπως

προκύπτουν από την εξίσωση (4) για σενάρια νύχτας και από την εξίσωση (5) για σενάρια

ημέρας.



14

Πίνακας 1: Σύσταση πληθυσμού (ηλικία και φύλλο)

Πληθυσμιακές ομάδες - επιβάτες Ποσοστό επιβατών (%)

Γυναίκες κάτω των 30 ετών 7

Γυναίκες 30-50 ετών 7

Γυναίκες πάνω από 50 ετών 16

Γυναίκες πάνω από  50 ετών με μειωμένη

κινητικότητα (1)

10

Γυναίκες πάνω από 50 ετών με μειωμένη

κινητικότητα (2)

10

Άνδρες κάτω των 30 ετών 7

Άνδρες 30-50 ετών 7

Άνδρες πάνω από 50 ετών 16

Άνδρες πάνω από  50 ετών με μειωμένη

κινητικότητα (1)

10

Άνδρες πάνω από  50 ετών με μειωμένη

κινητικότητα (2)

10

Πληθυσμιακές ομάδες - πλήρωμα Ποσοστό πληρώματος (%)

Πλήρωμα - γυναίκες 50

Πλήρωμα – άνδρες 50

Πηγή: (International Maritime Organisation, 2007)
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Γράφημα 1: Κατανομή του χρόνου αντίδρασης σύμφωνα με τον ΙΜΟ για σενάρια νύχτας

Γράφημα 2: Κατανομή του χρόνου αντίδρασης σύμφωνα με τον ΙΜΟ για σενάρια ημέρας
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4. Αριθμητικοί κώδικες προσομοίωσης πυρκαγιάς (FDS) και

εκκένωσης χώρου (FDS+Evac)

4.1. FDS – Κύρια χαρακτηριστικά

Το FDS είναι ένας αριθμητικός κώδικας ρευστομηχανικής (CFD) για τον υπολογισμό ροής

λόγω φωτιάς. Το FDS λύνει αριθμητικά μία μορφή των εξισώσεων Navier – Stokes

κατάλληλη για ροή χαμηλής ταχύτητας που προκαλείται από την θερμότητα. Δίνεται έμφαση

στον υπολογισμό της μετάδοσης της θερμότητας και του καπνού. Ο ορισμός των εξισώσεων

και του αριθμητικού αλγόριθμου παρουσιάζονται στο FDS Technical Reference Guide

(McGrattan, et al., 2014).

Η πρώτη έκδοση του FDS παρουσιάστηκε το 2000. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον

σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης καπνού, για μελέτες ενεργοποίησης συστημάτων

εντοπισμού πυρκαγιάς και κατάσβεσης (sprinkler), καθώς επίσης και για την αναπαράσταση

πυρκαγιών σε κτίρια και τον εντοπισμό των αιτιών. Το FDS σκοπεύει να λύνει πρακτικά

θέματα πυρκαγιών στον τομέα της πυροπροστασίας (fire protection engineering), ενώ

παράλληλα είναι ένα εργαλείο για τη μελέτη των αρχών της δυναμικής της φωτιάς και της

καύσης.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το FDS λύνει αριθμητικά μία μορφή των εξισώσεων Navier –

Stokes κατάλληλη για ροή χαμηλής ταχύτητας που προκαλείται από την θερμότητα. Ο

βασικός αλγόριθμος είναι τύπου πρόβλεψης – διόρθωσης με δεύτερης τάξης ακρίβεια στο

χώρο και το χρόνο. Για τον υπολογισμό της τύρβης χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις Large

Eddy Simulation (LES) του Smagorinsky (Pope, 2000). Εάν το αριθμητικό πλέγμα το

επιτρέπει, μπορεί ο χρήστης να επιλέξει τον υπολογισμό με Direct Numerical Simulation

(DNS).

Όσον αφορά το μοντέλο καύσης, το FDS έχει προεπιλεγμένη τη χημική αντίδραση ενός

βήματος. Δηλαδή, κάθε χρονική στιγμή υπολογίζει τις περιεκτικότητες των αντιδρώντων

(άκαυτων καυσίμων) και των προϊόντων της καύσης και τις χρησιμοποιεί στο πεδίο ροής. Ο

χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για την καύση χημική αντίδραση δύο βημάτων, όπου το

πρώτο βήμα είναι οξείδωση και το δεύτερο η καύση. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε κάθε

χρονική στιγμή τις περιεκτικότητες των καυσίμων, των οξειδωμένων καυσίμων και των

προϊόντων της καύσης.
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Για τον υπολογισμό της μετάδοσης της θερμότητας μέσω ακτινοβολίας χρησιμοποιείται η

εξίσωση gray gas (Hostikka, et al., 2002), ενώ ο χρήστης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να

χρησιμοποιήσει και το μοντέλο wide band model (McGrattan, et al., 2014). Η εξίσωση gray

gas επιλύεται χρησιμοποιώντας μία μέθοδο που βασίζεται στον υπολογισμό της συναγωγής

με πεπερασμένους όγκους (Finite Volume Method – FVM). Η επίλυση του FVM απαιτεί

περίπου το 20% του υπολογιστικού χρόνου για μία προσομοίωση. Ο υπολογισμός της

απορρόφησης της θερμότητας από τα κατασβεστικά μέσα γίνεται με το μοντέλο RADCAL

(Grosshandler, 1993), ενώ ο υπολογισμός της απορρόφησης της θερμότητας και ακτινοβολίας

από σταγόνες νερού (από τα sprinkler) γίνεται χρησιμοποιώντας την θεωρία του Mie

(Wiscombe, 1980).

Η επίλυση των εξισώσεων ροής γίνεται σε πλέγμα ορθογώνιου σχήματος. Σε πολύπλοκες

γεωμετρίες είναι δυνατή η χρήση περισσοτέρων του ενός πλεγμάτων. Επίσης, με το FDS

είναι δυνατή η παράλληλη επεξεργασία σε πάνω του ενός ηλεκτρονικούς υπολογιστές (στο

FDS+Evac δεν είναι δυνατή η παράλληλη επεξεργασία).

Σε όλες τις στερεές επιφάνειες του χώρου στον οποίο γίνεται η προσομοίωση ορίζονται

συνοριακές θερμικές συνθήκες, καθώς επίσης και δεδομένα για την συμπεριφορά του υλικού

ως καύσιμη ύλη. Η μεταφορά θερμότητας και ύλης από και προς τις στερεές επιφάνειες

υπολογίζεται με εμπειρικές σχέσεις, εκτός και αν ο χρήστης έχει επιλέξει προσομοίωση με

χρήση Direct Numerical Simulation (DNS) οπότε γίνεται απευθείας υπολογισμός της

μεταφοράς θερμότητας και ύλης.

4.2. FDS+Evac

4.2.1. Θεωρητική βάση

Το FDS+Evac δημιουργεί μία διαφορετική εξίσωση κίνησης για κάθε άτομο που συμμετέχει

στην εκκένωση του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό κάθε άτομο να έχει

διαφορετικές ιδιότητες και στρατηγικές διαφυγής. Τα άτομα αντιλαμβάνονται τόσο τις

δυνάμεις επαφής όσο και τις δυνάμεις που προκύπτουν από ψυχολογικούς παράγοντες (πχ η

ελάχιστη απόσταση από άλλα άτομα. Το FDS+Evac έχει τη δυνατότητα μοντελοποίησης

καταστάσεων με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού και αλληλεπίδρασης των προσομοιώσεων

εκκένωσης χώρου με τις προσομοιώσεις πυρκαγιάς. Το FDS+Evac χρησιμοποιεί ένα μοντέλο

συνάρτησης αντίδρασης ώστε να επιλέξει την διαδρομή διαφυγής του κάθε ατόμου.
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Τα άτομα κινούνται σε γεωμετρία δύο διαστάσεων η οποία αναπαριστά κάθε έναν όροφο ή

κατάστρωμα πλοίου ξεχωριστά. Το μέγεθος του κάθε ατόμου αναπαρίσταται με τρεις

κύκλους (βλ. Σχήμα 1), όπως στο πρόγραμμα Simulex (Integrated Environmntal Solutions

Ltd., 2009), στο πρόγραμμα MASSEpres (Pan, 2006) και στο μοντέλο CroudDMX

(Langston, et al., 2006), (Smith, et al., n.d.). Οι προεπιλεγμένες διαστάσεις του σώματος και

οι ταχύτητες κίνησης των πληθυσμιακών ομάδων φαίνεται στον Πίνακα 1. Η διάμετρος των

κύκλων που χαρακτηρίζουν την διάσταση του σώματος και η ταχύτητα του κάθε ατόμου

είναι τυχαίες τιμές από κανονικές κατανομές, το εύρος των οποίων φαίνεται επίσης στον

πίνακα 2.

Το FDS+Evac χρησιμοποιεί το υφιστάμενο περιβάλλον προσομοίωσης του FDS ώστε να

απλοποιηθεί η διαδικασία σύνταξης του προγράμματος. Για την προβολή της προσομοίωσης

χρησιμοποιείται το λογισμικό Smokeview (Forney, 2009). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της

χρήσης του FDS ως βάση για την ανάπτυξη του FDS+Evac είναι η άμεση και εύκολη

πρόσβαση στις παραμέτρους της πυρκαγιάς, όπως οι θερμοκρασίες των εκλυόμενων αερίων,

οι πυκνότητες καπνού και αερίων και τα επίπεδα ακτινοβολίας σε κάθε κόμβο του

υπολογιστικού πλέγματος. Αυτές οι ποσότητες χρησιμοποιούνται ως παράμετροι για την

μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των ατόμων που συμμετέχουν στην εκκένωση.

Σχήμα 1: Η μορφή του ανθρώπινου σώματος προσεγγίζεται από τον συνδυασμό τριών τεμνόμενων κύκλων

(Korhonen & Hostikka, 2010)
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Πίνακας 2: Οι ταχύτητες κίνησης σε οριζόντιο επίπεδο και οι διαστάσεις του σώματος για τις πληθυσμιακές ομάδες

που έχουν οριστεί στο FDS+Evac. Ορίζεται ds = Rd – Rs. (Korhonen & Hostikka, 2010)

Πληθυσμιακή

ομάδα

Rd (m) Rt/Rd Rs/Rd ds/Rd Speed (m/s)

Ενήλικας 0.255±0.035 0.5882 0.3725 0.6276 1.25±0.30

Άνδρας 0.270±0.020 0.5926 0.3704 0.6296 1.35±0.20

Γυναίκα 0.240±0.020 0.5833 0.3750 0.6250 1.15±-.20

Παιδί 0.210±0.015 0.5714 0.3333 0.6667 0.90±0.30

Ηλικιωμένος 0.250±0.020 0.6000 0.3600 0.6400 0.80±0.30

4.2.2. Το μοντέλο κίνησης των ατόμων

Το FDS+Evac χρησιμοποιεί την μέθοδο Helding’s group (Helding, et al., 2000), (Werner &

Helding, 2003) για τον ορισμό του μοντέλου κίνησης των ατόμων με την προσθήκη της

«κοινωνικής δύναμης (social force)» ώστε να υπάρχουν λογικές αποστάσεις ανάμεσα στα

άτομα και από τα άτομα στα εμπόδια (όπως οι τοίχοι). Η μέθοδος Helding’s group ορίζει το

δισδιάστατο μέγεθος του κάθε άτομου με έναν κύκλο, ενώ το FDS+Evac ορίζει το

δισδιάστατο μέγεθος του κάθε ατόμου με  τρεις κύκλους εφαρμόζοντας μετατροπή από ένα

σε τρεις κύκλους (Langston, et al., 2006), (Korhonen, et al., 2007), (Korhonen, et al., 2008).

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τους νόμους της μηχανικής για τον προσδιορισμό της θέσης των

ατόμων κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Το κάθε άτομο ακολουθεί την δικιά του

εξίσωση κίνησης:

( ) = ( ) + ( ) (6)
Όπου xi(t) είναι η θέση του ατόμου i στον χρόνο t, fi(t) είναι η δύναμη που ασκείται στο

άτομο i από το περιβάλλον, mi είναι η μάζα, και τέλος, ξi(t) είναι μία μικρή δύναμη τυχαίας

διακύμανσης. Η ταχύτητα του κάθε ατόμου δίνεται από την σχέση vi(t) = dxi / dt.
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Η δύναμη που ασκείται στο άτομο i έχει τις παρακάτω συνιστώσες:

= − + ( + + ) + ( + ) + (7)
Όπου η πρώτη άθροιση περιγράφει την αλληλεπίδραση ατόμου – ατόμου, η άθροιση με τον

δείκτη w περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις ατόμου – τοίχου (wall), και οι όροι του τελευταίου

αθροίσματος , , περιγράφει άλλες αλληλεπιδράσεις του ατόμου με το περιβάλλον του.

Ο όρος ( − ) περιγράφει ποσοτικά το κίνητρο του κάθε ατόμου (motive force). Το

κάθε άτομο προσπαθεί να κινηθεί με την δική του ταχύτητα, = , προς την έξοδο, της

οποίας η κατεύθυνση δίνεται από το διάνυσμα . Η παράμετρος ορίζει την ένταση του

κινήτρου, το οποίο κάνει κάθε άτομο να επιταχύνει μέχρι την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης.

Πιο αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου που χρησιμοποιεί το FDS+Evac για τον υπολογισμό

των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε άτομο υπάρχει στο FDS+Evac User Guide (Korhonen

& Hostikka, 2010).

Στο FDS+Evac το κάθε άτομο ακολουθεί μία προτιμώμενη κατεύθυνση κίνησης προς την

έξοδο, η οποία προκύπτει από επίλυση ροής. Η κατεύθυνση κίνησης του κάθε ατόμου

προσεγγίζεται από την δισδιάστατη ροή ασυμπίεστου ρευστού στον ίδιο χώρο, όπου η κάθε

έξοδος δρα ως αντλία που εξάγει το ρευστό από τον χώρο που μελετούμε. Αυτή η μέθοδος

δημιουργεί ρεαλιστική ροή των ατόμων προς την έξοδο και οδηγεί πάντα τα άτομα προς την

επιλεγμένη έξοδο. Αυτό το πεδίο ταχυτήτων οδηγεί περισσότερα άτομα προς πλατύτερες

διαδρομές εξόδου όπου είναι δυνατή μεγαλύτερη παροχή, σε αντιστοιχία με την μηχανική

των ασυμπίεστων ρευστών. Η διαδρομή αυτή δεν οδηγεί πάντα τα άτομα στην κοντινότερη

έξοδο. Η αναλογία την εκκένωσης των ατόμων με το ρευστό είναι αρκετά πρακτική αν

αναλογιστούμε ότι κατά την έξοδο για παράδειγμα των θεατών από μεγάλα γήπεδα ή χώρους

συναυλιών το κάθε άτομο ακολουθεί την ροή των υπολοίπων χωρίς να σκέφτεται άλλες

πιθανές εξόδους (Korhonen & Hostikka, 2010).

Για τον προσδιορισμό του μοντέλου κίνησης το FDS+Evac χρησιμοποιεί αρκετές

παραμέτρους, αλλά ο χρήστης του προγράμματος μπορεί να μεταβάλει μόνο τις διαστάσεις

του σώματος, την ταχύτητα κίνησης και το κίνητρο μετακίνησης του κάθε ατόμου ( ).

Εφόσον δεν οριστούν άλλες τιμές από τον χρήστη, για το χρησιμοποιείται κανονική

κατανομή με εύρος από 0.8 s έως 1.2 s, ενώ οι διαστάσεις του σώματος και οι ταχύτητες

κίνησης της κάθε πληθυσμιακής ομάδας ορίζονται στον πίνακα 2.
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Σχήμα 2: Η έννοια της κοινωνικής δύναμης (social force) (Korhonen & Hostikka, 2010)

4.2.3. Η επίδραση των προϊόντων της φωτιάς στα άτομα

Χρησιμοποιώντας το FDS ως βάση ανάπτυξης του FDS+Evac υπάρχει απευθείας πρόσβαση

σε όλες τις ιδιότητες της πυρκαγιάς για κάθε σημείο, όπως η θερμοκρασία, η πυκνότητα του

καπνού και άλλων αερίων και τα επίπεδα ακτινοβολίας. Η πυρκαγιά επίσης επηρεάζει τις

συνθήκες εκκένωσης ενός χώρου: μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των ατόμων

στη μετακίνηση και στον προσδιορισμό της εξόδου ενώ μπορεί ακόμη και να μπλοκάρει

κάποια διαδρομή διαφυγής. Από την άλλη, οι άνθρωποι μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη

της πυρκαγιάς ανοίγοντας ή κλείνοντας πόρτες ή ενεργοποιώντας πυροσβεστικές διατάξεις.

Η επίδραση του καπνού στην ταχύτητα κίνησης ή η επίδραση της τοξικότητας των αερίων

περιλαμβάνεται στον αλγόριθμο κίνησης του FDS+Evac. Ο αλγόριθμος επιλογής της εξόδου

χρησιμοποιεί την πυκνότητα του καπνού ώστε να υπολογίσει την ορατότητα προς την κάθε

έξοδο. Η πυκνότητα του καπνού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το χρόνο αντίληψης

μίας πυρκαγιάς.

Ο καπνός μειώνει την ταχύτητα κίνησης των ατόμων λόγω της μειωμένης ορατότητας, της

ερεθιστικότητας των αερίων και τις πιθανής ασφυξίας. Οι Frantzich και Nilsson (Frantzich &

Nilsson, 2003) έκαναν πειράματα για τον προσδιορισμό της επίδρασης της πυκνότητας του

καπνού στην ταχύτητα κίνησης των ατόμων. Χρησιμοποίησαν μεγαλύτερη συγκέντρωση

καπνού από τον Jim [31] και από τα πειραματικά δεδομένα προέκυψε ότι η σχέση που

συνδέει τη μείωση της ταχύτητας των ατόμων με την αύξηση της πυκνότητας του καπνού

είναι u(Ks) = α + β * Ks όπου Ks είναι ο συντελεστής απόσβεσης (extinction coefficient)

([Ks]=m-1) , α = 0.706 m/s και β = 0.057 m2/s.

Στο FDS+Evac η ταχύτητα κίνησης των ατόμων μέσα σε καπνό μειώνεται σύμφωνα με την

εξίσωση των Frantzich και Nilsson. Γίνεται η παραδοχή ότι η μείωση της ταχύτητας κίνησης

λόγω καπνού είναι ίδια για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, ανεξαρτήτως της αρχικής
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ταχύτητας κίνησης χωρίς καπνό. Το FDS+Evac μειώνει την ταχύτητα του ατόμου i στον

καπνό, ( ) , χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση:

( ) = , , (1 + (8)
Όπου η ελάχιστη ταχύτητα του ατόμου i είναι , = 0.1 * .

Το πρόγραμμα έχει οριστεί έτσι ώστε τα άτομα να μη σταματούν λόγω του πυκνού καπνού,

αλλά να συνεχίζουν να κινούνται με μικρή ταχύτητα έως ότου χάσουν τις αισθήσεις τους

λόγω των τοξικών αερίων που εκλύονται από την φωτιά.

Το FDS+Evac υπολογίζει την επίδραση των τοξικών αερίων στους ανθρώπους

χρησιμοποιώντας την ποσοστιαία ενεργό δόση (Fractional Effective Dose-FED) του Purser

(Purser, 1995). Το πρόγραμμα προς το παρόν χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό του FED

μόνο τις συγκεντρώσεις των αερίων CO, CO2 και Ο2:

FEDtot = FEDCO * + (9)
Στην σχέση [12] δεν υπολογίζεται η επίδραση του HCN, ενώ θεωρείται ότι η συγκέντρωση

του CO2 είναι αρκετά χαμηλή οπότε δεν έχει ναρκωτική (narcotic) επίδραση στα άτομα. Το

CO2 δεν έχει τοξικές ιδιότητες σε συγκεντρώσεις έως 5%, δυσκολεύει όμως την αναπνοή

αυξάνοντας το βαθμό επίδρασης των άλλων εκλυόμενων αερίων.

Η σχέση υπολογισμού της δόσης αναισθητοποίησης από το CO είναι:

FEDCO = 4.607 * 10-7(CCO)1.036 * t (10)

όπου t είναι ο χρόνος σε seconds και CCO είναι η συγκέντρωση του CO σε ppm. Η σχέση

υπολογισμού της δόσης αναισθητοποίησης λόγω χαμηλού οξυγόνου (υποξία) είναι:

= 60 exp 8.13 − 0.54 20.9 − (11)
όπου t είναι ο χρόνος σε seconds και είναι η συγκέντρωση του οξυγόνου (ποσοστό κατ’

όγκο). Για τον υπολογισμό του συντελεστή αερισμού (hyperventilation factor) λόγω του

διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιείται η παρακάτω σχέση:
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= exp(0.1930 + 2.0004)7.1 (12)
όπου είναι η συγκέντρωση CO2 (% κατ’ όγκο).

Ένα άτομο θεωρείται ότι αναισθητοποιείται όταν η τιμή του FED ξεπεράσει το 1. Ένα

αναίσθητο άτομο μοντελοποιείται στο πρόγραμμα ως ένα άτομο το οποίο δεν αντιλαμβάνεται

καμία δύναμη από τα άλλα άτομα ή τα όρια ενώ η ταχύτητά του είναι μηδέν. Το μέγεθος του

αναίσθητου ατόμου δεν αλλάζει, δηλαδή παραμένει όρθιο.

4.2.4. Επιλογή διαδρομής εξόδου

Το FDS+Evac χρησιμοποιεί συναρτήσεις θεωρητικής αντίδρασης (game theoretic reaction

funtions) και δυναμική βέλτιστης αντίδρασης (best response dynamics) για την

μοντελοποίηση της επιλογής διαδρομής εξόδου των ατόμων (Heliovaara, et al., 2008),

(Heliovaara, 2007). Σε αυτό το μοντέλο κάθε άτομο παρατηρεί τη θέση και τις ενέργειες των

άλλων ατόμων και επιλέγει την έξοδο μέσω της οποία θεωρεί ότι θα είναι συντομότερη η

έξοδός του από τον χώρο. Δηλαδή, η επιλογή της διαδρομής εξόδου είναι ένα πρόβλημα

βελτιστοποίησης, όπου το κάθε άτομο προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το χρόνο εκκένωσης.

Ο υπολογιζόμενος χρόνος εκκένωσης αποτελείται από τον υπολογιζόμενο χρόνο μετακίνησης

ως την έξοδο και από τον υπολογιζόμενο χρόνο αναμονής λόγω συνωστισμού στην κάθε

έξοδο. Ο υπολογιζόμενος χρόνος αναμονής λόγω συνωστισμού είναι μία συνάρτηση των

ενεργειών και των θέσεων των άλλων ατόμων. Επίσης, θεωρείται ότι κάποιο άτομο θα

αλλάξει την διαδρομή εξόδου μόνο εάν η εναλλακτική είναι ξεκάθαρα πιο σύντομη από την

παρούσα επιλογή. Αυτή η συμπεριφορά λαμβάνεται υπόψη εισάγοντας μία παράμετρο που

ελαττώνει τον υπολογιζόμενο χρόνο εκκένωσης για τη διαδρομή που έχει ήδη επιλέξει το

άτομο.

Εκτός από τη θέση των εξόδων και τις ενέργειες των άλλων ατόμων, υπάρχουν και άλλοι

παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής διαδρομής εξόδου. Αυτοί οι

παράγοντες είναι οι συνθήκες λόγω πυρκαγιάς, η εξοικείωση του ατόμου με την θέση των

εξόδων και η ορατότητα προς τις εξόδους. Η επίδραση αυτών των παραγόντων λαμβάνεται

υπόψη εισάγοντας περιορισμούς στο πρόβλημα ελαχιστοποίησης του χρόνου εκκένωσης.

Σύμφωνα με τις τους τρεις παράγοντες που αναφέρθηκαν, οι έξοδοι ομαδοποιούνται σε επτά
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γκρουπ ώστε η κάθε έξοδος να ανήκει σε ένα γκρουπ. Τα γκρουπ παρουσιάζονται στον

παρακάτω πίνακα κατά σειρά προτίμησης.

Πίνακας 3:Σειρά προτίμησης διαδρομής για τον αλγόριθμο επιλογής εξόδου (Korhonen & Hostikka, 2010)
Προτίμηση Ορατό Οικείο Συνθήκες ενόχλησης Χρώμα

1 ναι ναι όχι μαύρο

2 όχι ναι όχι κίτρινο

3 ναι όχι όχι μπλε

4 ναι ναι ναι κόκκινο

5 όχι ναι ναι πράσινο

6 ναι όχι ναι γαλάζιο

χωρίς προτίμηση όχι όχι όχι κυανό

χωρίς προτίμηση όχι όχι ναι κυανό

Η οικειότητα του κάθε ατόμου με την κάθε έξοδο εισάγεται από τον χρήστη του

προγράμματος στα στοιχεία εισόδου του FDS+Evac. Είναι επίσης δυνατό να εισάγει ο

χρήστης την πιθανότητα οικειότητας με την κάθε έξοδο, και το πρόγραμμα θα θέσει τυχαία

την οικειότητα με την κάθε έξοδο.

Το FDS+Evac ορίζει την ορατότητα του κάθε ατόμου προς την κάθε έξοδο λαμβάνοντας

υπόψη τη μείωση της ορατότητας λόγω καπνού και λόγω εμποδίων. Η ύπαρξη δυσμενών

συνθηκών υπολογίζεται από τα δεδομένα της πυρκαγιάς στο ορατό κομμάτι της διαδρομής

εξόδου. Οι δυσμενείς συνθήκες, όπως η υψηλή θερμοκρασία ή ο καπνός, είναι συνθήκες οι

οποίες δυσκολεύουν την μετακίνηση των ατόμων αλλά δεν είναι θανατηφόρες. Εάν υπάρχουν

θανατηφόρες συνθήκες στο ορατό τμήμα της διαδρομής εξόδου, τότε η συγκεκριμένη

διαδρομή εξόδου δεν επιλέγεται.

Ο αλγόριθμος επιλογής εξόδου αποτελείται από τις παραπάνω δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση,

οι έξοδοι κατατάσσονται στην σειρά προτίμησης των επτά ομάδων σύμφωνα με τον Πίνακα

3. Στην δεύτερη φάση, επιλέγεται μία έξοδος από αυτές με την υψηλότερη προτίμηση

ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εκκένωσης.
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Σύμφωνα με την κοινωνική και ψυχολογική βιβλιογραφία (Pan, 2006), (Proulx, 1993), η

οικειότητα με τις εξόδους είναι μία σημαντική παράμετρος στην επιλογή της διαδρομής

εξόδου. Αυτό συμβαίνει επειδή οι άγνωστοι παράμετροι που μπορεί να υπάρχουν σε μία

άγνωστη διαδρομή εξόδου αυξάνει τον κίνδυνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα να

επιλέγουν γνωστές εξόδους ακόμη και αν υπάρχουν διαθέσιμες συντομότερες αλλά άγνωστες

διαδρομές εξόδου. Για αυτόν το λόγο, οι έξοδοι κινδύνου χρησιμοποιούνται σπάνια στα

γυμνάσια εγκατάλειψης και πυρκαγιάς.

4.2.5. Αριθμητική Μέθοδος

Οι εξισώσεις κίνησης των ατόμων λύνονται χρησιμοποιώντας τροποποιημένο αλγόριθμο

ταχύτητας – Verlet (Vattulainen, et al., 2002). Το χρονικό βήμα το οποίο χρησιμοποιείται

στον αλγόριθμο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης σύμφωνα με τις μέγιστες

δυνάμεις που ασκούνται στα άτομα. Το ελάχιστο χρονικό βήμα έχει οριστεί από 0.001 έως

0.01 seconds.

Στην παρούσα έκδοση του FDS+Evac ο υπολογιζόμενος χρόνος εκκένωσης για την κάθε

έξοδο είναι προσεγγιστικός. Ο χρόνος μετακίνησης του ατόμου έως την κάθε έξοδο

υπολογίζεται διαιρώντας την απόσταση προς την έξοδο με την ανεμπόδιστη ταχύτητα

μετακίνησης του κάθε ατόμου. Η απόσταση έως την έξοδο υπολογίζεται από την

συντομότερη διαδρομή τόσο για τις γνωστές όσο και για τις άγνωστες εξόδους. Ο χρόνος

αναμονής ορίζεται μόνο για τις ορατές εξόδους και υπολογίζεται μετρώντας πόσα άτομα

περιμένουν σε αυτήν την έξοδο και από την ροή των ατόμων στην έξοδο. Η ροή ατόμων σε

κάθε έξοδο είναι το γινόμενο του πλάτους της εξόδου με την ειδική ροή να έχει τιμή 1.31

l/m/s εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από τον χρήστη. Εάν υπάρχουν πολλές ορατές έξοδοι,

τότε ο χρόνος αναμονής υπολογίζεται μόνο για τις ασφαλέστερες εξόδους, αυτές δηλαδή που

δεν έχουν δυσμενείς συνθήκες, όπως ο καπνός. Η προεπιλεγμένη μέθοδος για την επιλογή

των ασφαλέστερων εξόδων είναι ο υπολογισμός της δόσης FED, ενώ μπορεί να επιλεγεί και

η μέθοδος της προτίμησης της πιο ορατής πόρτας (λόγω καπνού). Κατά μέσο όρο, τα άτομα

ανανεώνουν την επιλεγμένη διαδρομή εξόδου κάθε δευτερόλεπτο.

Για τον εντοπισμό της πυρκαγιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πυκνότητα του καπνού από τα

δεδομένα του FDS. Ο χρήστης εισάγει το χρόνο εντοπισμού (detection time) και το χρόνο

αντίδρασης (reaction time) για κάθε πληθυσμιακή ομάδα, οι τιμές των οποίων μπορεί να είναι

συγκεκριμένες ή να προκύπτουν από κατανομές. Εάν ο χρήστης επιλέξει ο εντοπισμός της

πυρκαγιάς να γίνεται λόγω υψηλής πυκνότητας καπνού, τότε πρέπει να εισάγει την ελάχιστη
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τιμή της πυκνότητας (mg/m3) ώστε να γίνει αντιληπτή η πυρκαγιά. Ένα άτομο

αντιλαμβάνεται την πυρκαγιά είτε όταν η πυκνότητα του καπνού ξεπεράσει το ελάχιστο όριο

στην θέση που βρίσκεται το άτομό είτε όταν φτάσει ο χρόνος εντοπισμού που έχει εισάγει ο

χρήστης.

Ο αλγόριθμος επιλογής εξόδου επηρεάζεται από τις συγκεντρώσεις του καπνού και των

τοξικών αερίων. Στο πρόγραμμα έχει οριστεί να χρησιμοποιούνται οι συγκεντρώσεις των

αερίων CO, CO2, O2: Μία διαδρομή θεωρείται ελεύθερη από επιβλαβή αέρια όταν η τιμή του

FED είναι μικρότερη από 0.000001. Η διαδρομή εξόδου που έχει ήδη επιλεγεί από τα άτομα

θεωρείται ότι παραμένει ελεύθερη από επιβλαβή αέρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό επιτυγχάνεται ορίζοντας το όριο του FED 10 φορές μεγαλύτερο για να θεωρείται η ήδη

επιλεγμένη διαδρομή ελεύθερη από επιβλαβή αέρια. Αυτό καθιστά τον αλγόριθμο επιλογής

διαδρομής εξόδου πιο ευσταθή, αφού μικρές αριθμητικές αλλαγές στα στοιχεία της

πυρκαγιάς δε μεταβάλλουν άμεσα τις επιλογές των ατόμων.

Μία έξοδος είναι διαθέσιμη για όσο χρονικό διάστημα ο FED είναι μικρότερος του 1. Ο

χρήστης μπορεί να ορίσει μία μέγιστη πυκνότητα καπνού για την οποία μία έξοδος είναι

διαθέσιμη. Μία διαδρομή εξόδου είναι διαθέσιμη εφόσον η ορατότητα είναι μεγαλύτερη του

μισού της διαδρομής έως την έξοδο, όπου η τοπική ορατότητα είναι 3/extinction coefficient.

Σε αντιστοιχία με τη διαδρομή ελεύθερη από επιβλαβή αέρια, η επιλεγμένη διαδρομή εξόδου

μπορεί να έχει 10% μεγαλύτερη πυκνότητα καπνού χωρίς τα άτομα να επιλέξουν άλλη

διαδρομή.

4.2.6. Στοιχεία εισόδου

Όλες οι απαιτούμενες παράμετροι για την εκτέλεση της εγκατάλειψης χώρου με το

FDS+Evac εισάγονται μέσω ενός κειμένου. Το κείμενο αυτό αποθηκεύεται ως ανεξάρτητο

αρχείο και είναι της ίδιας μορφής με αυτό που χρησιμοποιείται για το FDS. Σε περίπτωση

που έχουμε ήδη ένα αρχείο FDS για εξομοίωση πυρκαγιάς και καπνού σε κάποιο χώρο,

μπορούμε με (εκτεταμένες) αλλαγές στο αρχείο εισόδου να πραγματοποιήσουμε και

προσομοίωση της εκκένωσης αυτού του χώρου με το FDS+Evac.

Για τη χρήση του προγράμματος FDS+Evac απαιτείται καταρχήν ο καθορισμός όλων των

στοιχείων για ένα πρόγραμμα FDS, δηλαδή:

 γεωμετρία χώρου

 σημεία εισαγωγής και εξαγωγής αέρα (εξαεριστικά, πόρτες, παράθυρα)
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 χρόνος στον οποίο θέλουμε να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο

Στη συνέχεια εισάγουμε τα στοιχεία για την εξομοίωση της εκκένωσης του χώρου, δηλαδή:

 γεωμετρία του χώρου όπου μπορούν να κινηθούν τα άτομα

 ορισμός εισόδων και εξόδων

 χαρακτηριστικά ατόμων (ηλικία, φύλλο)

 αρχική πυκνότητα και θέση ατόμων

4.2.7. Αποτελέσματα

Το FDS+Evac υπολογίζει τη θέση, την ταχύτητα και την ποσότητα τοξικών αερίων για το

κάθε άτομο ξεχωριστά σε κάθε χρονικό βήμα. Η κίνηση των ατόμων παρουσιάζεται με χρήση

του Smokeview.

Τα αποτελέσματα του τρεξίματος του FDS+Evac εξάγονται σε δύο αρχεία excel. Το πρώτο

αφορά στα δεδομένα της πυρκαγιάς και το δεύτερο στα δεδομένα της εκκένωσης του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο αρχείο excel εξάγονται για κάθε χρονικό βήμα τα δεδομένα για

το ρυθμό έκλυσης θερμότητας (HRR), τη μετάδοση της θερμότητας λόγω ακτινοβολίας

(RAD_LOSS), λόγω συναγωγής (CONV_LOSS) και λόγω αγωγής (COND_LOSS), καθώς

επίσης και την κατανάλωση ανά μονάδα χρόνου της καύσιμης ύλης (BURN_RATE).

Στο δεύτερο αρχείο excel εξάγονται για κάθε χρονικό βήμα τα δεδομένα για το πλήθος των

ατόμων εντός του πλέγματος, το πλήθος των ατόμων που έχουν εξέλθει από κάθε έξοδο, το

πλήθος των θανάτων, τη μέγιστη τιμή του FED και τη μέγιστη τιμή του FED για τα ζωντανά

άτομα.

4.2.8. Σύσταση πληθυσμού σύμφωνα με τον ΙΜΟ στον κώδικα

FDS+Evac

Για τη χρήση του κώδικα FDS+Evac σε πλοία πρέπει τα χαρακτηριστικά των ατόμων που

συμμετέχουν στην προσομοίωση της εκκένωσης να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

ΙΜΟ (International Maritime Organisation, 2007). Στον κώδικα του FDS+Evac ορίζουμε τις
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απαιτούμενες προδιαγραφές της κάθε πληθυσμιακής ομάδας. Οι πληθυσμιακές ομάδες

αναφέρθηκαν στον πίνακα 1.

Οι προδιαγραφές που ορίζονται από τον ΙΜΟ για κάθε πληθυσμιακή ομάδα είναι:

 Ταχύτητα κίνησης σε οριζόντιο επίπεδο

 Ταχύτητα κίνησης σε σκάλες προς τα πάνω και προς τα κάτω

 Χρόνος αντίδρασης για σενάρια ημέρας και σενάρια νύχτας

4.3. Επισκόπηση αριθμητικών κωδίκων προσομοίωσης εγκατάλειψης

πλοίου

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν μεγάλο πλήθος ανθρώπων (αθλητικές

εγκαταστάσεις – γήπεδα ποδοσφαίρου, εμπορικά πολυκαταστήματα, κινηματογράφοι,

μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα) δίνεται μεγάλη έμφαση κατά τη φάση της σχεδίασης στη

δυνατότητα του κόσμου να μπορεί να εκκενώσει την εγκατάσταση με ασφάλεια και σε

σύντομο χρόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι μία πυρκαγιά ή ένας σεισμός.

Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί αρκετά υπολογιστικά πακέτα για την αξιολόγηση μίας

κτιριακής εγκατάστασης ως προς το χρόνο και την ασφάλεια της εκκένωσής της.

Όσον αφορά την εφαρμογή της προσομοίωσης εγκατάλειψης σε πλοίο, υπάρχει η δυνατότητα

χρήσης προγραμμάτων σχεδιασμένα για κτίρια ή η χρήση προγραμμάτων τα οποία μπορεί να

βασίζονται σε προγράμματα για κτίρια, αλλά έχουν έκδοση συγκεκριμένα για χρήση σε

πλοίο.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για κτίρια στις περισσότερες

περιπτώσεις δεν υστερούν για την προσομοίωση εγκατάλειψης πλοίου. Ακόμη και σύμφωνα

με τον ΙΜΟ (2007) δε χρειάζεται οι προσομοιώσεις εγκατάλειψης να περιλαμβάνουν κινήσεις

του πλοίου (πχ διατοιχισμό ή προνευτασμό). Εάν θέλουμε με ένα τέτοιο πρόγραμμα να

λάβουμε υπόψη τις κινήσεις του πλοίου υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουμε μία ελάττωση της

ταχύτητας των ατόμων ανάλογα με την κινητική κατάσταση που βρίσκεται το πλοίο.

Επιπλέον, για τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης υπολογίζεται η ασφάλεια και ο

χρόνος εκκένωσης σε κάθε διαμέρισμα ανάφλεξης ξεχωριστά. Δηλαδή, για τον υπολογισμό

του δείκτη διακινδύνευσης δε χρειάζεται να εφαρμοστεί προσομοίωση εγκατάλειψης σε

ολόκληρο το πλοίο.
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Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά δύο προγραμμάτων προσομοίωσης

της εγκατάλειψης που χρησιμοποιούνται σε πλοία και κάνουμε σύγκριση των βασικών τους

χαρακτηριστικών σε σχέση με το FDS+Evac.

4.3.1. Evi (Evacuability Index)

Το πρόγραμμα Evi (Evacuability Index) έχει αναπτυχθεί από το SSRC (Ship Stability

Research Center, University of Strathcyde) σε συνεργασία με τις Deltamarin Led, RCI και

την Color Line. Έχει αναπτυχθεί ειδικά για ναυπηγικές εφαρμογές ενώ έχει την δυνατότητα

να μοντελοποιήσει ακόμη και μεγάλα επιβατικά πλοία (Vassalos, et al., 2002).

Έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει μετακίνηση των επιβατών προς τους σταθμούς

συγκέντρωσης ή και εγκατάλειψη του πλοίου σε μία ποικιλία συμβάντων (πυρκαγιά,

σύγκρουση, εισροή υδάτων, μετατόπιση φορτίου) ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις

κινήσεις του πλοίου λόγω της θάλασσας (διατοιχισμό, προνευτασμό).

Το Evi χρησιμοποιείται στη σχεδίαση επιβατικών πλοίων, από ναυπηγεία, διαχειριστές

πλοίων και Κλάσεις (Henriques, et al., 2011).Το σχεδιαστικό περιβάλλον μπορεί να

περιλαμβάνει από απλή τρισδιάστατη σχεδίαση μέχρι την αναλυτική αναπαράσταση όλων

των στοιχείων του πλοίου. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να γίνει προβολή της διαδικασίας

εκκένωσης.

Για την εισαγωγή της γεωμετρίας στο Evi χρησιμοποιείται το σχέδιο της γενικής διάταξης

του πλοίου το οποίο εισάγεται σε φορμάτ DXF. Όσον αφορά την πληθυσμιακή σύσταση,

μπορούν να οριστούν τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, όπως φύλλο, ηλικία, κινητικότητα

(mobility). Ο χρήστης του προγράμματος μπορεί να επιλέξει τα χαρακτηριστικά της

συμπεριφοράς των ατόμων, όπως προγραμματισμένη συμπεριφορά, αυτόνομη, με βάση

κανόνες, καθοδηγούμενη, διαδραστική κ.ά. Επιπλέον, μπορεί να γίνει προσομοίωση την

κίνησης των ατόμων ακόμη και σε απλή κίνηση των ατόμων, χωρίς να είναι περίπτωση

ανάγκης ή γυμνάσιο. Τέλος, το Evi περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και τη σύσταση του

πληθυσμού κατά ΙΜΟ.

4.3.2. Maritime EXODUS

Το Fire Safety Engineering Group (FSEG) του πανεπιστημίου του Greenwich έχει αναπτύξει

μία έκδοση του προγράμματος EXODUS που ονομάζεται maritime EXODUS ειδικά για

ναυπηγικές εφαρμογές (Galea & Gwynne, 2003). Το EXODUS είναι ένα πρόγραμμα που
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προσομοιώνει τη συμπεριφορά και τις κινήσεις των ατόμων σε περιπτώσεις εκκένωσης

χώρων, και μπορεί να διαχειριστεί μεγάλους αριθμούς ατόμων και κίνηση σε πολύπλοκες

γεωμετρίες. Το maritime EXODUS λαμβάνει επιπλέον υπόψη τη δυναμική κατάσταση του

πλοίου. Το πρόγραμμα υπολογίζει την διαδρομή που θα ακολουθήσει το κάθε άτομο

ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του χώρου λόγω θερμότητας ή προϊόντων

καύσης. Επιπλέον υπολογίζει τον αριθμό των ελαφριών/βαριών τραυματιών και εάν αυτοί οι

τραυματισμοί ή οι θάνατοι έχουν προέλθει λόγω θερμότητας ή λόγω τοξικότητας.

Η είσοδος των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του πλοίου γίνεται με φορμάτ DXF ή CAD. Η

συμπεριφορά των ατόμων ακολουθεί κανόνες (rule based). Πολλοί από αυτούς τους κανόνες

είναι στοχαστικοί με αποτέλεσμα να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στα αποτελέσματα από την

εκτέλεση του ίδιου σεναρίου. Το Maritime EXODUS δεν μπορεί να προβλέψει κινδύνους

που προκύπτουν από πυρκαγιά αλλά μπορεί να λάβει πειραματικά ή αριθμητικά δεδομένα

από  άλλα μοντέλα. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την προσομοίωση της εκκένωσης

μέσω δισδιάστατης ή τρισδιάστατης γεωμετρίας.

4.3.3. Συνοπτική παρουσίαση προγραμμάτων προσομοίωσης

εκκένωσης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών των

προγραμμάτων Evi, Maritime EXODUS και FDS+Evac. Τα δεδομένα για τα προγράμματα

Evi και Maritime EXODUS παρουσιάστηκαν στην εργασία (Henriques, et al., 2011).
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Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Evi, Maritime EXODUS και FDS+Evac

Evi Maritime EXODUS FDS+Evac

Γεωμετρία

Τρόπος εισαγωγής
σχεδίων

Εισαγωγή
σχεδίων με
μετατροπή των
DXF αρχείων σε
αρχείο XML
χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή
EvE, και στην
συνέχεια
εισαγωγή στο
Evi

1) Χρήση
βιβλιοθήκης με
σχέδια

2) Κατασκευή
σχεδίων με χρήση
κατάλληλων
εργαλείων

3)Εισαγωγή σχεδίων
CAD

1)Εισαγωγή
γεωμετρικών
στοιχείων με χρήση
κώδικα

2) Κατασκευή
σχεδίων με χρήση
του προγράμματος
Pyrosim και στην
συνέχεια εξαγωγή σε
μορφή κώδικα
FDS+Evac

3) Μετατροπή
αρχείων CAD ή DXF
σε κώδικα
FDS+Evac με χρήση
του Pyrosim

Πληθυσμός

Αναπαράσταση Κάθε άτομο
ξεχωριστά

Κάθε άτομο
ξεχωριστά

Κάθε άτομο
ξεχωριστά

Συμπεριφορά Σύμφωνα με
κανόνες

Σύμφωνα με κανόνες Σύμφωνα με κανόνες

Πληθυσμός IMO Ναι Ναι Εισαγωγή
χαρακτηριστικών με
χρήση κώδικα

Επιλογές σεναρίων για
προσομοίωση

Εκκένωση χωρίς
κατάσταση ανάγκης

Ναι Ναι Ναι (με ορισμό
διαφορετικών
ταχυτήτων κίνησης)

Εκκένωση κατά την
διάρκεια πυρκαγιάς

Ναι Ναι Ναι

Κίνηση ατόμων αντίθετα
στην ροή

Ναι Ναι Ναι

Γυμνάσιο εγκατάλειψης
(χωρίς πυρκαγιά)

Ναι Ναι Ναι
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Evi Maritime EXODUS FDS+Evac

IMO σενάριο ημέρας Ναι Ναι Χειροκίνητη
εισαγωγή

IMO σενάριο νύχτας Ναι Ναι Χειροκίνητη
εισαγωγή

Επιλογές προβολής

Πυκνότητα πληθυσμού Όχι Ναι Όχι

Δισδιάστατη Ναι Ναι Όχι

Τρισδιάστατη Ναι Ναι Ναι

Επιλογές εξόδου

Σήμανση σημείων
συνωστισμού

Ναι Ναι Ναι

Απόσταση που διήνυσε
το κάθε άτομο

Ναι Ναι Όχι

Χρόνος που ξοδεύτηκε
από άτομα σε σημεία
συνωστισμού

Ναι Ναι Ναι

Ροή που επιτυγχάνεται
μέσω των θυρών

Ναι Ναι Ναι

Χρόνος εκκένωσης
συγκεκριμένων
καταστρωμάτων

Ναι Ναι Ναι

Χρόνος εκκένωσης
συγκεκριμένων
τμημάτων

Όχι Ναι Ναι
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5. Εφαρμογή υπολογισμού δείκτη διακινδύνευσης σε
κατάστρωμα καμπινών

5.1.1. Περιγραφή χώρου καμπινών

Στην παρούσα εργασία γίνονται προσομοιώσεις με χρήση του υπολογιστικού προγράμματος

FDS+Evac σε ένα χώρο που αποτελείται από 36 καμπίνες χωρισμένες από δύο διαμήκεις και

δύο εγκάρσιους διαδρόμους (εικόνα 1). Οι διαμήκεις διάδρομοι καταλαμβάνουν όλο το

μήκος της γεωμετρίας ενώ πάνω σε αυτούς είναι και οι έξοδοι διαφυγής. Οι εγκάρσιοι

διάδρομοι συνδέουν τους δύο διαμήκεις διαδρόμους. Σκοπός των προσομοιώσεων είναι να

υπολογιστεί ο δείκτης διακινδύνευσης για τη συγκεκριμένη γεωμετρία.

Εικόνα 1: Εξεταζόμενη γεωμετρία

Όπως σχολιάζουμε και στην παράγραφο 6.5, το FDS+Evac είναι ένα στοχαστικό πρόγραμμα

και δε δίνει ντετερμινιστικά αποτελέσματα. Για να διατηρήσουμε τη στοχαστικότητα των

αποτελεσμάτων, δεν ορίζουμε ντετερμινιστικά την αρχική θέση του κάθε ενός επιβάτη.

Επομένως, αντί να ορίζουμε με τρεις επιβάτες σε κάθε μία καμπίνα, για παράδειγμα σε μία

καμπίνα ένα άνδρα κάτω των 30, μία  γυναίκα κάτω των 30 και μία γυναίκα άνω των 50 κοκ,

ορίζουμε τρεις διαμήκης σειρές καμπινών. Η κάθε διαμήκης σειρά καμπινών έχει 36 επιβάτες

η πάνω, 34 επιβάτες η μεσαία και 36 επιβάτες η κάτω.

Για την πάνω σειρά καμπινών όπου τοποθετούμε 36 επιβάτες, και δεδομένης της τυχαίας

αρχικής τοποθέτησης επιβατών (τυχαία θέση και τυχαία πληθυσμιακή ομάδα), δεν είναι
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δυνατόν σε κάθε προσομοίωση να τοποθετηθούν ακριβώς 3 επιβάτες σε κάθε καμπίνα. Από

την πληθώρα των προσομοιώσεων που έγιναν, προκύπτει ότι σε κάθε καμπίνα τοποθετούνται

συνήθως από 2 έως 4 επιβάτες, ενώ σπάνια τοποθετούνται 5 επιβάτες. Γι’ αυτόν το λόγο

αναφερόμαστε σε μέσο όρο αριθμού επιβατών ανά καμπίνα. Αντίστοιχα συμβαίνει με την

μεσαία  και κάτω σειρά καμπινών.

Από τις 36 καμπίνες οι 34 είναι ίδιου μεγέθους και τοποθετούμε σε κάθε μία από αυτές κατά

μέσο όρο 3 επιβάτες. Οι υπόλοιπες δύο καμπίνες έχουν μικρότερο μέγεθος και τοποθετούμε

κατά μέσο όρο από δύο επιβάτες.

Οι διαστάσεις του χώρου είναι:

Συνολικό  μήκος: 36.00 m

Συνολικό πλάτος: 17.95 m

Εσωτερικό ύψος: 2.00 m

Εσωτερικές διαστάσεις μεγάλων καμπινών: 3.00x4.80 m

Εσωτερικές διαστάσεις μικρών καμπινών: 1.80x4.80 mm

Πλάτος πορτών καμπινών: 0.90 m

Πλάτος εξόδων: 1.40 m

Πλάτος διαμηκών διαδρόμων: 1.40 m

Πλάτος εγκαρσίων διαδρόμων: 1.20 m

5.1.2. Χαρακτηριστικά και κατανομή πληθυσμού

Οι προσομοιώσεις για τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης γίνονται με τη σύσταση

του πληθυσμού, την ταχύτητα κίνησης και το χρόνο αντίδρασης σύμφωνα με τον

(International Maritime Organisation, 2007) όπως τα έχουμε παρουσιάσει στο κεφάλαιο 3.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στις συγκεκριμένες οδηγίες ο ΙΜΟ αναφέρεται σε προσομοιώσεις

χωρίς πυρκαγιά. Το γεγονός όμως αυτό δεν μεταβάλει ούτε τη σύσταση του πληθυσμού, ούτε

την ταχύτητα κίνησης της κάθε πληθυσμιακής ομάδες σε ευνοϊκές συνθήκες (χωρίς καπνό),

ούτε το χρόνο αντίδρασης. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε αυτές τις τρεις παραμέτρους όπως τις

προτείνει ο ΙΜΟ.

Η σύσταση του πληθυσμού σύμφωνα με τον ΙΜΟ όπως έχει παρουσιαστεί στον πίνακα 1,

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σύστασης σε κάθε σειρά καμπινών. Έτσι,
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προκύπτει η σύσταση πληθυσμού ανά σειρά καμπινών που παρουσιάζεται στον παρακάτω

πίνακα. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για καμπίνες επιβατών, επομένως δεν τοποθετούμε

καθόλου πλήρωμα.

Πίνακας 5: Σύσταση πληθυσμού ανά σειρά καμπινών
Πληθυσμιακές ομάδες Ποσοστό επιβατών

σύμφωνα με τον ΙΜΟ
Αριθμός επιβατών

Επάνω σειρά
καμπινών

Μεσαία
σειρά
καμπινών

Κάτω σειρά
καμπινών

Γυναίκες κάτω των 30
ετών

7 3 3 3

Γυναίκες 30-50 ετών 7 2 2 2

Γυναίκες πάνω από 50
ετών

16 6 5 6

Γυναίκες πάνω από
50 ετών με μειωμένη
κινητικότητα (1)

10 4 4 4

Γυναίκες πάνω από
50 ετών με μειωμένη
κινητικότητα (2)

10 3 3 3

Άνδρες κάτω των 30
ετών

7 2 2 2

Άνδρες 30-50 ετών 7 3 3 3

Άνδρες πάνω από 50
ετών

16 6 5 6

Άνδρες πάνω από 50
ετών με μειωμένη
κινητικότητα (1)

10 3 3 3

Άνδρες πάνω από 50
ετών με μειωμένη
κινητικότητα (2)

10 4 4 4

Σύνολο 100 36 34 36

Σύνολο επιβατών: 106
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5.1.3. Χαρακτηριστικά πυρκαγιάς

Όπως περιγράψαμε παραπάνω, για τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης μίας

συγκεκριμένη γεωμετρίας χρησιμοποιούμε πάνω από ένα σενάρια πυρκαγιάς ώστε να μην

υπολογίζεται μονοσήμαντα η πιθανότητα επιβίωσης των επιβατών από ένα σημείο έναρξης

τη πυρκαγιάς ή μόνο από μία συγκεκριμένη ένταση πυρκαγιάς.

Όσον αφορά το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, επιλέξαμε να εκτελέσουμε προσομοιώσεις

δύο σεναρίων. Στο πρώτο σενάριο η πυρκαγιά ξεκινάει από μία κεντρική καμπίνα (Εικόνα 3)

και στο δεύτερο σενάριο η πυρκαγιά ξεκινάει από μία ακριανή καμπίνα (Εικόνα 4).

Θεωρούμε ότι στην καμπίνα έναρξης της πυρκαγιάς δεν υπάρχουν επιβάτες. Οι επιβάτες των

συγκεκριμένων καμπινών μοιράζονται στις καμπίνες της ίδιας σειράς ώστε να μην έχουμε

μείωση του συνολικού αριθμού επιβατών ανά σειρά.

Όσον αφορά την ένταση της πυρκαγιάς επιλέγουμε την προσομοίωση δύο σεναρίων όπως

παρουσιάζονται στο (Spyrou, et al., 2013). Πρόκειται για ένα σενάριο μέτριας έντασης

(medium severity) και ένα υψηλής έντασης (extreme severity). Η ένταση της πυρκαγιάς στις

δύο περιπτώσεις προκύπτει κατόπιν δημιουργίας 100 διαφορετικών καμπυλών ρυθμού

έκλυσης θερμότητας (Heat Release Rate – HRR) από συνδυασμούς των σταθερών και

τυχαίων παραμέτρων για την εξέλιξη της φωτιάς. Τα δεδομένα της καύσιμης ύλης

λαμβάνονται ως μέσος όρος των υλικών που βρίσκονται εντός της καμπίνας (πίνακας 6). Οι

παράμετροι που μεταβάλλονται είναι το μέγεθος, η διάρκεια και ο ρυθμός αύξησης της

πυρκαγιάς. Για κάθε ένα από τα 100 σενάρια υπολογίστηκε η συνάρτηση έντασης (severity

function) και επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθούν για τις προσομοιώσεις εκκένωσης τα σενάρια

απωλειών που αντιστοιχούν στη μέση τιμή και στο 95% των τιμών της συνάρτησης έντασης

αντίστοιχα. Αυτά τα δύο σενάρια είναι αντίστοιχα το μεσαίας έντασης πυρκαγιάς και το

ακραίας έντασης πυρκαγιά.

Να σημειώσουμε ότι τα διαχωριστικά των καμπινών αποτελούνται από υλικά τύπου Β15.
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Εικόνα 2: Έναρξη πυρκαγιάς από κεντρική καμπίνα

Εικόνα 3: Έναρξη πυρκαγιάς από ακριανή καμπίνα
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Πίνακας 6: Ομάδες καύσιμων υλικών σε μία τυπική καμπίνα. Από τον παρακάτω πίνακα ορίζουμε τα χαρακτηριστικά
του Average ως καύσιμη ύλη (πηγή: Spyrou et al., 2013)

Γράφημα 3: Ρυθμός έκλυσης θερμότητας (Heat Release Rate) για τα δύο σενάρια πυρκαγιάς (πηγή: Spyrou et al.,
2013)

Στους πίνακες 7 και 8 παρουσιάζουμε το σύνολο των σεναρίων που εκτελέστηκαν για τον

έλεγχο του κώδικα και τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης.
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Πίνακας 7: Σύνολο σεναρίων με πυρκαγιά που έχουν εκτελεστεί. Το κάθε ένα έχει εκτελεστεί 6 φορές και στα
αποτελέσματα χρησιμοποιούμε τον Μ.Ο. των αποτελεσμάτων.

Σενάρια με πυρκαγιά
μέρα 20s μέρα 100s μέρα 200s νύχτα

μεσαία ένταση ακριανή καμπίνα √ √ √ √
μεσαία ένταση κεντρική καμπίνα √ √ √ √
ακραία ένταση ακριανή καμπίνα √ √ √ √
ακραία ένταση κεντρική καμπίνα √ √ √ √

Πίνακας 8:Σύνολο σεναρίων χωρίς πυρκαγιά που έχουν εκτελεστεί. Το κάθε ένα έχει εκτελεστεί 6 φορές και στα
αποτελέσματα χρησιμοποιούμε τον Μ.Ο. των αποτελεσμάτων.

Σενάρια χωρίς πυρκαγιά

πληθυσμός ΙΜΟ

πληθυσμός ΙΜΟ με
μηδενικό χρόνο

αντίδρασης
Όλες οι έξοδοι ανοιχτές √ √
Μία έξοδος κλειστή √ √
Δύο έξοδοι κλειστές √ √
Τρεις έξοδοι κλειστές √ √

5.2. Εξέλιξη χαρακτηριστικών πυρκαγιάς στον χώρο προσομοίωσης

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των δεδομένων τις πυρκαγιάς τοποθετήσαμε σε τρία

σημεία αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας, της συγκέντρωσης του CO, του δείκτη FED

και της ορατότητας. Στην παρακάτω φαίνεται η θέση των τριών σημείων όπου παίρνουμε τις

μετρήσεις. Οι μετρητές τοποθετήθηκαν σε ύψος 1.6 m από το έδαφος, το οποίο αντιστοιχεί

στο μέσο ύψος των ανθρώπων. Επιπλέον, η προσομοίωση της εκκένωσης στο FDS+Evac

είναι δισδιάστατη και λαμβάνει χώρα σε ύψος 1.6 m.
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Εικόνα 4: Με μπλε ρόμβο παρουσιάζεται η θέση των τριών αισθητήρων θερμοκρασίας, CO, FED και ορατότητας.

Στους πίνακες 9 έως 11 παρουσιάζουμε τις μέγιστες τιμές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια

των προσομοιώσεων για τη θερμοκρασία, το FED και τη συγκέντρωση του CO ενώ στον

πίνακα 12 παρουσιάζουμε τις ελάχιστες τιμές της ορατότητας. Οι τιμές αυτές προκύπτουν

από σενάρια πυρκαγιάς μεσαίας και υψηλής έντασης καθώς επίσης και τις δύο διαφορετικές

θέσεις έναρξης της πυρκαγιάς (κεντρική και ακριανή καμπίνα). Ο χρόνος αντίδρασης των

επιβατών επηρεάζει μόνο έμμεσα τα αποτελέσματα, αφού κατά την χρονική στιγμή

εντοπισμού της πυρκαγιάς ανοίγουν όλες οι πόρτες των καμπινών, επομένως τα προϊόντα της

καύσης ξαφνικά εξαπλώνονται από τους διαδρόμους σε όλες τις καμπίνες. Στο παρόν

κεφάλαιο εξετάζουμε την περίπτωση όπου ο χρόνος εντοπισμού είναι 100s, δηλαδή την

συγκεκριμένη χρονική στιγμή ανοίγουν όλες οι πόρτες των καμπινών. Η πόρτα της καμπίνας

από την οποία ξεκινάει η πυρκαγιά θεωρούμε ότι είναι ανοιχτή από την αρχή.
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Πίνακας 9: Τιμές μέγιστης θερμοκρασίας για κάθε σενάριο στις  θέσεις των μετρητών

Θέση μετρητή
θερμ/σίας (0 C)

κάτω
διάδρομος
αριστερά

κάτω
διάδρομος

μέση

πάνω
διάδρομος

δεξιά

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
20 24 51

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
48 325 20

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
24 35 83

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
75 525 20

Πίνακας 10:Τιμές μέγιστης συγκέντρωσης CO για κάθε σενάριο στις  θέσεις των μετρητών

Θέση μετρητή CO
(*10-3 mol/mol)

κάτω
διάδρομος
αριστερά

κάτω
διάδρομος

μέση

πάνω
διάδρομος

δεξιά

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
20.18 26.28 50.66

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
35.11 86.62 21.91

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
65.72 76.93 87.03

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
57.05 108.65 31.93
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Πίνακας 11:Τιμές μέγιστου ποσοστού ενεργού δόσης (FED) για κάθε σενάριο στις θέσεις των μετρητών

Θέση μετρητή
FED

κάτω
διάδρομος
αριστερά

κάτω
διάδρομος

μέση

πάνω
διάδρομος

δεξιά

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
0.35 0.54 1.31

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
0.83 2.10 0.40

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
2.81 4.33 10.08

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
0.71 5.22 0.19

Πίνακας 12:Τιμές ελάχιστης ορατότητας για κάθε σενάριο στις θέσεις των μετρητών

Θέση μετρητή
ορατότητας (m)

κάτω
διάδρομος
αριστερά

κάτω
διάδρομος

μέση

πάνω
διάδρομος

δεξιά

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
0.33 0.25 0.14

μεσαίας έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
0.21 0.14 0.30

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

ακριανή καμπίνα
0.10 0.09 0.08

υψηλής έντασης
πυρκαγιά

κεντρική καμπίνα
0.14 0.14 0.21

Στα γραφήματα 4 έως 6 παρουσιάζουμε στα 3 σημεία που τοποθετήσαμε μετρητές την

εξέλιξη της θερμοκρασίας, της συγκέντρωσης του CO και της ορατότητας για μεσαίας

έντασης πυρκαγιά σε κεντρική καμπίνα. Παρατηρούμε ότι ακόμη και για μεσαίας έντασης

πυρκαγιά έχουμε μέγιστη θερμοκρασία της τάξης των 300 oC στον διάδρομο κοντά στην

καμπίνα όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στον χρόνο 700s. Στην συνέχεια μειώνεται η

θερμοκρασία λόγω μείωσης του ρυθμού έκλυσης θερμότητας. Η συγκέντρωση του CO, όπως

είναι αναμενόμενο, ακολουθεί στην εξέλιξη της προσομοίωσης την θερμοκρασία. Είναι
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χαρακτηριστικό ότι η ορατότητα ακόμη και στον μετρητή που είναι στον πάνω διάδρομο

(ενώ η φωτιά έχει ξεκινήσει από καμπίνα του κάτω διαδρόμου) μειώνεται σε μόλις 0.30 m.

Γράφημα 4:Eξέλιξη της θερμοκρασίας σε 3 σημεία για μεσαίας έντασης πυρκαγιά σε κεντρική καμπίνα

Γράφημα 5:Eξέλιξη της συγκέντρωσης CO σε 3 σημεία για μεσαίας έντασης πυρκαγιά σε κεντρική καμπίνα
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Γράφημα 6:Εξέλιξη της ορατότητας (m) σε 3 σημεία για μεσαίας έντασης πυρκαγιά σε κεντρική καμπίνα

Στα παρακάτω γραφήματα συγκρίνουμε τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση CO και την

ορατότητα για σενάρια πυρκαγιάς μεσαίας και υψηλής έντασης που ξεκινά σε καμπίνα που

βρίσκεται στον πάνω διάδρομο και αριστερά. Οι τιμές στα γραφήματα καταγράφονται από

τον ανιχνευτή που βρίσκεται δεξιά στον πάνω διάδρομο (βλέπε εικόνα 4).

Γράφημα 7: Σύγκριση της θερμοκρασίας, όπως καταγράφεται από το μετρητή που βρίσκεται στο διάδρομο πάνω
δεξιά για μεσαίας και υψηλής έντασης πυρκαγιά που ξεκινά σε ακριανή καμπίνα πάνω αριστερά
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Γράφημα 8: Σύγκριση της συγκέντρωσης CO, όπως καταγράφεται από το μετρητή που βρίσκεται στο διάδρομο πάνω
δεξιά για μεσαίας και υψηλής έντασης πυρκαγιά που ξεκινά σε ακριανή καμπίνα πάνω αριστερά

Γράφημα 9: Σύγκριση της ορατότητας, όπως καταγράφεται από το μετρητή που βρίσκεται στο διάδρομο πάνω δεξιά
για μεσαίας και υψηλής έντασης πυρκαγιά που ξεκινά σε ακριανή καμπίνα πάνω αριστερά
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5.3. Προσομοιώσεις με κλείσιμο διαδρόμων διαφυγής με πυρκαγιά και
χωρίς πυρκαγιά

Πριν ξεκινήσουμε τις προσομοιώσεις για τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης,

εκτελούμε προσομοιώσεις για τον έλεγχο των εξαγόμενων αποτελεσμάτων από το

FDS+Evac.

Το FDS+Evac είναι ένα πιθανοθεωρητικό πρόγραμμα, επομένως για ίδιες τιμές εισόδου σε

κάθε εκτέλεση δίνει διαφορετικά αποτελέσματα. Εμείς στην παρούσα εργασία κάθε σενάριο

το εκτελέσαμε 6 φορές και χρησιμοποιούμε τον μέσο όρο των 6 εκτελέσεων ως αποτέλεσμα

του κάθε σεναρίου.

Ο πρώτος έλεγχος που κάνουμε στο πρόγραμμα είναι η μελέτη του χρόνου ολοκλήρωσης της

εκκένωσης του εξεταζόμενου χώρου χωρίς ύπαρξη φωτιάς και με αλλαγή της διαθεσιμότητας

εξόδων. Εκτελούμε δύο διαφορετικές δοκιμές, μία με χαρακτηριστικά πληθυσμού σύμφωνα

με τον ΙΜΟ (σύσταση πληθυσμού, ταχύτητα κίνησης και χρόνο αντίδρασης) η οποία

παρουσιάζεται στο Γράφημα 10 και μία δοκιμή με χαρακτηριστικά πληθυσμού σύμφωνα με

τον ΙΜΟ αλλά με μηδενικό χρόνο αντίδρασης η οποία παρουσιάζεται στο Γράφημα 11.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που παρατηρούμε στα γραφήματα 10 και 11 είναι τα

αναμενόμενα, αφού με μείωση του αριθμού των διαθέσιμων εξόδων αυξάνεται ο χρόνος στον

οποίο έχει ολοκληρωθεί στο ίδιο ποσοστό η εκκένωση. Θα πρέπει όμως να σχολιάσουμε ότι

στην περίπτωση του πληθυσμού σύμφωνα με τον ΙΜΟ ο χρόνος ολοκλήρωσης της

εκκένωσης είναι ακριβώς ο ίδιος ανεξαρτήτως διαθεσιμότητας εξόδων, ενώ μάλιστα ήδη ο

χρόνος είναι ίδιος από όταν έχει ολοκληρωθεί η εκκένωση κατά 90%. Αυτό είναι

αναμενόμενο αφού στον πληθυσμό σύμφωνα με τον ΙΜΟ υπάρχει διασπορά του χρόνου

αντίδρασης από 0 έως 300s, ενώ οι περισσότεροι επιβάτες ξεκινούν να κινούνται από το 15

έως το 45s, επομένως σε αυτή την χρονική περίοδο παρατηρείται συνωστισμός και παίζει

μεγάλο ρόλο η διαθεσιμότητα των εξόδων, ενώ μετά τα 100s δεν παρατηρείται πλέον

συνωστισμός και η εκκένωση εξελίσσεται ομαλά σε όλες τις περιπτώσεις με αποτέλεσμα

μετά τα 150s ο ρυθμός ολοκλήρωσης της εκκένωσης να είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως του

αριθμού των διαθέσιμων εξόδων.
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Γράφημα 10: Προσομοιώσεις χωρίς πυρκαγιά για πληθυσμό ΙΜΟ, σύγκριση του χρόνου εξόδου των επιβατών σε
σχέση με την διαθεσιμότητα εξόδων διαφυγής

Στο γράφημα 11 όπου ο χρόνος αντίδρασης είναι ίσος με το μηδέν για όλους επιβάτες,
παρατηρούμε την υψηλή εξάρτηση του χρόνου ολοκλήρωσης της εκκένωσης από την
διαθεσιμότητα των εξόδων, κάτι αναμενόμενο.

Γράφημα 11: Προσομοιώσεις χωρίς πυρκαγιά για πληθυσμό που έχει ταχύτητες κίνησης σύμφωνα με τον ΙΜΟ αλλά
έχει χρόνο αντίδρασης ίσο με το μηδέν. Παρουσιάζεται σύγκριση του χρόνου εξόδου των επιβατών σε σχέση με την
διαθεσιμότητα εξόδων διαφυγής
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Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από προσομοίωση εκκένωσης καταστρώματος καμπινών, χωρίς πυρκαγιά, με 1 διαθέσιμη έξοδο
και μηδενικό χρόνο αντίδρασης επιβατών

5.4. Προσομοιώσεις με πυρκαγιά

Στην συνέχεια εκτελέσαμε προσομοιώσεις για 4 διαφορετικές ομάδες σεναρίων. Οι τρεις

πρώτες αφορούν πληθυσμό σύμφωνα με τον ΙΜΟ και χρόνο αντίδρασης σύμφωνα με την

εξίσωση (5) για πρωινά σενάρια. Στον χρόνο αντίδρασης όμως έχουμε προσθέσει ως χρόνο

εντοπισμού 20, 100 και 200s αντίστοιχα. Αυτό το κάνουμε επειδή τα συστήματα αναγγελίας

πυρκαγιάς δεν αντιλαμβάνονται την πυρκαγιά τη στιγμή που δημιουργείται αλλά αργότερα

μέσω των προϊόντων της (έκλυση θερμότητας ή καπνού). Έτσι ο συνολικός χρόνος

αντίδρασης προκύπτει από το άθροισμα του χρόνου εντοπισμού με την κατανομή του χρόνου

αντίδρασης που προκύπτει από την εξίσωση (5).

Η τέταρτη ομάδα σεναρίων αφορά νυχτερινά σενάρια για χαρακτηριστικά πληθυσμού

σύμφωνα με τον ΙΜΟ όπου η κατανομή του χρόνου αντίδρασης προκύπτει από την εξίσωση

(4). Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την εξίσωση (4) οι πρώτοι επιβάτες ξεκινούν να

κινούνται την t=400s και οι τελευταίοι την t=700s.

Παρατηρώντας τα γραφήματα 12 έως 15 που προκύπτουν από τις παραπάνω 4 ομάδες

σεναρίων προκύπτουν τα εξής γενικά συμπεράσματα:

1. Στη μεσαίας έντασης πυρκαγιά διαφεύγουν περισσότεροι επιβάτες και με μεγαλύτερο

ρυθμό από ότι στην ακραίας έντασης πυρκαγιά

2. Για μεγάλους χρόνους εντοπισμού (200 και 400s) όπου έχουν εξαπλωθεί στο χώρο τα

προϊόντα της καύσης όταν αντιδρούν οι επιβάτες, παρατηρούμε ότι διασώζονται
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περισσότεροι επιβάτες όταν η πυρκαγιά ξεκινάει στην ακριανή καμπίνα (γραφήματα

14 και 15). Για μικρότερους χρόνους εντοπισμού της πυρκαγιάς (20 και 100s) δεν

παρατηρούμε σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά επιβίωσης των επιβατών,

ανάλογα με τη θέση έναρξης της πυρκαγιάς.

3. Όσο και να αφήσουμε να εξελιχθεί η προσομοίωση (έγιναν πολλές προσομοιώσεις

διαφόρων σεναρίων με χρόνο λήξης και τα 1200s), δεν αυξάνεται το ποσοστό των

επιβατών που τελικά καταφέρνουν να διαφύγουν. Αυτό φαίνεται άλλωστε στα

παρακάτω γραφήματα όπου ήδη από τα 600s οι καμπύλες είναι σχεδόν οριζόντιες.

Γράφημα 12: Σύγκριση του χρόνου εκκένωσης ανάμεσα στα 4 σενάρια για χρόνο εντοπισμού 20 s. Τα δεδομένα του
κάθε σεναρίου προκύπτουν ως μέσος όρος των δεδομένων από 6 προσομοιώσεις.
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Γράφημα 13: Σύγκριση του χρόνου εκκένωσης ανάμεσα στα 4 σενάρια για χρόνο εντοπισμού 100s. Τα δεδομένα του
κάθε σεναρίου προκύπτουν ως μέσος όρος των δεδομένων από 6 προσομοιώσεις.

Γράφημα 14: Σύγκριση του χρόνου εκκένωσης ανάμεσα στα 4 σενάρια για χρόνο εντοπισμού 200s. Τα δεδομένα του
κάθε σεναρίου προκύπτουν ως μέσος όρος των δεδομένων από 6 προσομοιώσεις.
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Γράφημα 15: Σύγκριση χρόνου εκκένωσης ανάμεσα σε 4 σενάρια για νύχτα (χρόνος αντίδρασης > 400s)

Γράφημα 16: Ποσοστό εγκλωβισμένων επιβατών για προσομοιώσεις νύχτας

Στο γράφημα 17 παρουσιάζουμε την εξάρτηση του ποσοστού των εγκλωβισμένων επιβατών

από το χρόνο εντοπισμού της πυρκαγιάς, σε σενάρια απωλειών ημέρας. Παρατηρούμε ότι

όσο αυξάνεται ο χρόνος εντοπισμού της πυρκαγιάς, αυξάνεται ο αριθμός των εγκλωβισμένων

επιβατών. Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη συγκέντρωση προϊόντων καύσης στο χώρο

προσομοίωσης με την πάροδο του χρόνου.
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Αντίστοιχα στο γράφημα 18, όπου συμπεριλαμβάνουμε και προσομοιώσεις νύχτας με χρόνο

εντοπισμού 400s παρατηρούμε περαιτέρω αύξηση του αριθμού των εγκλωβισμένων

επιβατών.

Γράφημα 17: Ποσοστό εγκλωβισμένων επιβατών για προσομοιώσεις ημέρας και διαφορετικό χρόνο εντοπισμού
πυρκαγιάς

Γράφημα 18: Ποσοστό εγκλωβισμένων επιβατών για προσομοιώσεις ακραίας έντασης πυρκαγιάς σε κεντρική καμπίνα,
σε διαφορετικούς χρόνους εντοπισμού κατά την ημέρα και τη νύχτα
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5.5. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης

Όπως αναφέραμε παραπάνω το FDS+Evac είναι ένα στοχαστικό πρόγραμμα. Η ποικιλία των

εξαγόμενων αποτελεσμάτων πρακτικά προκύπτει από δύο παράγοντες: Πρώτον, την τυχαία

αρχική θέση των επιβατών, πχ οι 36 επιβάτες που μοιράζονται στην επάνω σειρά καμπινών

δεν μπαίνουν πάντα οι ίδιοι στην κάθε καμπίνα. Στην μία προσομοίωση μπορεί στην πάνω

δεξιά καμπίνα να είναι δύο ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα (και αντίστοιχη ταχύτητα

κίνησης) ενώ στην επόμενη προσομοίωση μπορεί να είναι μία νέα γυναίκα και ένα παιδί.

Δεύτερον, ακόμη και αν βρεθεί ο ίδιος επιβάτης στην ίδια θέση σε δύο διαφορετικές

προσομοιώσεις, είναι πολύ πιθανό να κάνει διαφορετικές επιλογές λόγω διαφορετικών

επιλογών που έχουν κάνει οι άλλοι επιβάτες.

Να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα της πυρκαγιάς είναι ντετερμινιστικά για κάθε ομάδα

σεναρίων, επομένως στον ίδιο χρόνο στο ίδιο σημείο σε όλες τις προσομοιώσεις επικρατούν

ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας, πυκνότητας καπνού και τοξικότητας.

Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα και τα γραφήματα συμπεραίνουμε ότι η διασπορά των

αποτελεσμάτων για το ίδιο σενάριο αυξάνεται με την αύξηση της δυσκολίας των συνθηκών

που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιβάτες.

Δηλαδή, όταν δεν έχουμε πυρκαγιά, ανεξαρτήτως διαθεσιμότητας εξόδων, η διασπορά του

χρόνου εκκένωσης ανάμεσα στις προσομοιώσεις είναι μικρή σε σχέση με την διασπορά όταν

έχουμε και πυρκαγιά και κλειστές εξόδους.

Πίνακας 13: Σύνοψη των αποτελεσμάτων των σεναρίων με πυρκαγιά

αριθμός εγκλωβισμένων και εύρος στην λήξη της προσομοίωσης

Χρόνος
εντοπισμού
πυρκαγιάς

μεσαία ένταση
πυρκαγιάς σε
ακριανή
καμπίνα

μεσαία ένταση
πυρκαγιάς σε
κεντρική
καμπίνα

υψηλή ένταση
πυρκαγιάς σε
ακριανή καμπίνα

υψηλή ένταση
πυρκαγιάς σε
κεντρική καμπίνα

ημέρα 20s 0 [0,0] 0 [0,0] 4 [2,6] 2.5 [1,4]
ημέρα 100s 1.67 [1,4] 1.83 [0,4] 13.67 [4,21] 10.67 [7,13]
ημέρα 200s 2.17 [0,6] 2.83 [1,5] 31.83 [24,36] 41.33 [23,49]
νύχτα 50.33 [48,52] 63.5 [59,66] 97 [95,101] 104.8 [104,105]
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Γράφημα 19: Προσομοιώσεις χωρίς πυρκαγιά  για πληθυσμό ΙΜΟ και δύο κλειστές εξόδους. Στο γράφημα φαίνεται η
απόκλιση του χρόνου εξόδου των επιβατών ανάμεσα στα τρεξίματα του ίδιου κώδικα

Γράφημα 20: Προσομοιώσεις χωρίς φωτιά για πληθυσμό που έχει ταχύτητες κίνησης σύμφωνα με τον ΙΜΟ αλλά έχει
χρόνο αντίδρασης ίσο με το μηδέν και τρεις κλειστές εξόδους. Στο γράφημα φαίνεται η απόκλιση του χρόνου εξόδου
των επιβατών ανάμεσα στα τρεξίματα του ίδιου κώδικα.
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Γράφημα 21: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές συνθήκες με 1 έξοδο κλειστή,
ακραία πυρκαγιά σε κεντρική καμπίνα

Γράφημα 22: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές συνθήκες νυχτερινού σεναρίου
(χρόνος αντίδρασης > 400s) με ακραίας έντασης πυρκαγιά σε ακριανή καμπίνα
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6. Υπολογισμός δείκτη διακινδύνευσης χώρου καμπινών

Όπως παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2, ο δείκτης διακινδύνευσης υπολογίζεται από την σχέση

= (1 − ) ( ) (1)
όπου ( ) ο αριθμός θυμάτων από i σενάρια, j επαναλήψεις και w o αντίστοιχος

συντελεστής βαρύτητας και υπολογίζεται από την σχέση

( ) = , , (2)
Πιθανότητα ανάφλεξης σε καμπίνα επιβατών τύπου SOLAS 7 (Spyrou, et al., 2013):

p = 1.03 X10-3 /(s-y)

Αξιοπιστία συστημάτων κατάσβεσης τύπου sprinkler (Vassalos, et al., October 2010):

r = 93.7%

Στον πίνακα 13 παρουσιάσαμε τον αριθμό των εγκλωβισμένων  που προέκυψαν από τις

αντίστοιχες προσομοιώσεις καθώς επίσης και τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές των

αποτελεσμάτων του κάθε σεναρίου. Να σημειώσουμε ότι το κάθε σενάριο εκτελέστηκε 6

φορές και ως τιμή για τον αριθμό των εγκλωβισμένων έχουμε λάβει τον μέσο όρο.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρατηρώντας την χρονική εξέλιξη των προσομοιώσεων

(γραφήματα 9 έως 12) δεν αυξάνεται ο αριθμός των διασωθέντων, δηλαδή όσοι μένουν μέσα

εγκλωβίζονται. Και δεδομένου ότι στις προσομοιώσεις που εκτελούμε θεωρούμε ότι δεν

αλλάζει κάτι (πχ έναρξη κατάσβεσης, ή άνοιγμα επιπλέον θυρών) ούτε υπάρχουν επιπλέον

τεχνικά μέσα (πχ φωτεινές ενδείξεις εξόδου κινδύνου), ενώ με την εξέλιξη του χρόνου

βλέπουμε σταδιακή αύξηση του αριθμού των νεκρών, θεωρούμε όλους τους εγκλωβισμένους

στο τέλος της προσομοίωσης ως θύματα.
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Σε αντιστοιχία με την εργασία (Vassalos, et al., October 2010) υπολογίζουμε δύο δείκτες

διακινδύνευσης, έναν για ακραίας έντασης πυρκαγιά και έναν για υψηλής έντασης πυρκαγιά.

Σε κάθε έναν από τους δύο συμμετέχουν με ίση βαρύτητα τα σενάρια ημέρας και τα σενάρια

νύχτας.

Στα σενάρια της ημέρας, και δεδομένου ότι πρακτικά δεν θα έχουμε άμεση ενεργοποίηση

τους συστήματος ειδοποίησης για πυρκαγιάς, θεωρούμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις για

τον υπολογισμό του αριθμού των θυμάτων. Στην πρώτη περίπτωση, χρησιμοποιούμε

διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας για χρόνο ενεργοποίησης του συστήματος

συναγερμού στο 20s, 100s και 200s με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας να είναι

0.7, 0.2 και 0.1. Ο λόγος που μειώνουμε τον συντελεστή βαρύτητας όσο αυξάνεται ο χρόνος

εντοπισμού της πυρκαγιάς είναι ότι θεωρούμε πιθανότερο να λειτουργήσει σωστά το

σύστημα αυτό. Γι’ αυτό το λόγο υπολογίζουμε και με δεύτερο τρόπο τον αριθμό των

θυμάτων, λαμβάνοντας τις τιμές για χρόνο εντοπισμού τα 20s.

Στα παρακάτω 4 σχήματα παρουσιάζουμε τον τρόπο υπολογισμού του αριθμού των θυμάτων

για την κάθε μία περίπτωση (μεσαίας και υψηλής έντασης, δεδομένα για σενάρια ημέρας από

20s, 100s και 200s ή μόνο από 20s).
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Σχήμα 3: Υπολογισμός αριθμού θυμάτων για μεσαίας έντασης πυρκαγιά με δεδομένα ημέρας από 20s,100s και 200s

C20 = 0.00

w = 0.7

C κεντρικής καμπίνας = 0.649

w = 0.5

C100 = 1.67

w = 0.2

C200 = 2.17

C20 = 0.00

w = 0.7

C100 = 1.83

w = 0.2

C200 = 2.83

w = 0.1

C ακριανής καμπίνας = 0.551

w = 0.5

C κεντρικής καμπίνας= 63.5

w = 0.5

C ακριανής καμπίνας = 50.33

w = 0.5

C ημέρας = 0.60

w = 0.5
C νύχτας = 56.915

w = 0.5

C μεσαίας έντασης πυρκαγιά =
28.76
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Σχήμα 4: Υπολογισμός αριθμού θυμάτων για υψηλής έντασης πυρκαγιά με δεδομένα ημέρας από 20s,100s και 200s

C20 = 2.50

w = 0.7

C κεντρικής καμπίνας = 8.017

w = 0.5

C100= 10.67

w = 0.2

C200 = 41.33

w = 0.1

C20 = 4.00

w = 0.7

C100 = 13.67

w = 0.2

C200 = 31.83

w = 0.1

C ακριανής καμπίνας = 8.717

w = 0.5

C κεντρικής καμπίνας= 104.80

w = 0.5

C ακριανής καμπίνας = 97.00

w = 0.5

C ημέρας = 16.73

w = 0.5
C νύχτας = 100.90

w = 0.5

C υψηλής έντασης πυρκαγιά = 54.63
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Σχήμα 5: Υπολογισμός αριθμού θυμάτων για μεσαίας έντασης πυρκαγιά με δεδομένα ημέρας από 20s

Σχήμα 6: Υπολογισμός αριθμού θυμάτων για μεσαίας έντασης πυρκαγιά με δεδομένα ημέρας από 20s

C κεντρικής καμπίνας = 2.50

w = 0.5

C ακριανής καμπίνας = 4.00

w = 0.5

C κεντρικής καμπίνας= 104.80

w = 0.5

C ακριανής καμπίνας = 97.00

w = 0.5

C ημέρας, 20s = 3.25

w = 0.5
C νύχτας = 100.90

w = 0.5

C υψηλής έντασης πυρκαγιά = 52.08

C κεντρικής καμπίνας = 0.00

w = 0.5

C ακριανής καμπίνας = 0.00

w = 0.5

C κεντρικής καμπίνας=
63.50

C ακριανής καμπίνας = 50.33

w = 0.5

C ημέρας, 20s = 0.00

w = 0.5
C νύχτας = 56.92

w = 0.5

C μεσαίας έντασης πυρκαγιά =
28.46
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Στην συνέχεια υπολογίζουμε τον δείκτη διακινδύνευσης με συντελεστή βαρύτητας 0.5 σε

σενάρια ημέρας και 0.5 σε σενάρια νύχτας.

Πίνακας 14:Υπολογισμός δείκτη διακινδύνευσης με συντελεστή βαρύτητας 0.5 σε σενάρια ημέρας και σενάρια νύχτας
Σενάριο Αριθμός εγκλωβισμένων

από σύνολο 106 επιβατών

- C

Δείκτης διακινδύνευσης – R

[θύματα /χρόνο/πλοίο]

Μεσαίας έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s, 100s, 200s και νύχτας

28.76 1.866 * 10-3

Μεσαίας έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s και νύχτας

28.46 1.847 * 10-3

Υψηλής έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s, 100s, 200s και νύχτας

54.63 3.545 * 10-3

Υψηλής έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s και νύχτας

52.08 3.379 * 10-3



62

Γράφημα 23:Αριθμός εγκλωβισμένων επιβατών στη λήξη της προσομοίωσης με συνδυασμό σεναρίων ημέρας και
νύχτας.

Γράφημα 24:Δείκτης διακινδύνευσης με συνδυασμό σεναρίων ημέρας και νύχτας.

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς (σχήματα 3 έως 6), παρατηρούμε μεγάλη

διαφοροποίηση στον αριθμό των εγκλωβισμένων και κατά συνέπεια και στο δείκτη

διακινδύνευσης, που προκύπτει ανάμεσα σε σενάρια ημέρας και σενάρια νύχτας, την οποία

παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα. Παρατηρούμε ότι τα σενάρια νύχτας με το
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συγκεκριμένο συνδυασμό του χρόνου αντίδρασης και της έντασης της φωτιάς είναι πολύ

αυστηρά αφού ακόμη και σε μεσαίας έντασης πυρκαγιά περίπου οι μισοί επιβάτες

εγκλωβίζονται, ενώ σε υψηλής έντασης πυρκαγιά διασώζεται λιγότερο από το 5% των

επιβατών. Επομένως θα προτείναμε έλεγχο και ενδεχομένως μείωση της δυσμένειας των

συνθηκών με τις οποίες γίνονται οι νυχτερινές προσομοιώσεις.
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Πίνακας 15:Υπολογισμός δείκτη διακινδύνευσης ανεξάρτητα για σενάρια ημέρας και σενάρια νύχτας
Σενάριο Αριθμός εγκλωβισμένων

από σύνολο 106 επιβατών

- C

Δείκτης διακινδύνευσης – R

[θύματα /χρόνο/πλοίο]

Μεσαίας έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s, 100s, 200s
0.60 0.038* 10-3

Μεσαίας έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s
0.00 0

Μεσαίας έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια νύχτας
56.915 3.693* 10-3

Υψηλής έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s, 100s, 200s

16.73 1.085* 10-3

Υψηλής έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια ημέρας

20s

3.25 0.211* 10-3

Υψηλής έντασης πυρκαγιά με

δεδομένα από σενάρια νύχτας
100.9 6.547* 10-3
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Γράφημα 25: Αριθμός εγκλωβισμένων επιβατών στο τέλος της προσομοίωσης ανεξάρτητα για σενάρια ημέρας και
σενάρια νύχτας

Γράφημα 26: Δείκτης διακινδύνευσης ανεξάρτητα για σενάρια ημέρας και νύχτας
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Συμπεράσματα
Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η εξοικείωση με τους αριθμητικούς

κώδικες FDS και FDS+Evac και η χρήση αυτών για τον υπολογισμό του δείκτη

διακινδύνευσης σε κατάστρωμα επιβατών.

Μελέτη του αριθμητικού κώδικα FDS:

To FDS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών πάνω στο πλοίο, από μελέτη μίας

καμπίνας έως μελέτη ολόκληρου του πλοίου. Το πάνω όριο τίθεται από τον υπολογιστικό

χρόνο ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος (για την μελέτη του καταστρώματος επιβατών με τις 36

καμπίνες χρειάζεται πάνω από μία ημέρα για χρόνους προσομοίωσης έως 1000s). Από την

άλλη, το μοντέλο είναι ντετερμινιστικό, επομένως μία εκτέλεση ανά σενάριο αρκεί, αφού

κάθε επόμενη εκτέλεση θα έδινε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να προσομοιώσει με υψηλή ακρίβεια τις συνθήκες καύσης με

ορισμό του ρυθμού έκλυσης θερμότητας και της καύσιμης ύλη καθώς επίσης και ποικιλία

λειτουργιών, όπως άνοιγμα και κλείσιμο πορτών, χρήση αερισμού κ.ά.

Μελέτη του αριθμητικού κώδικα FDS+Evac:

To FDS+Evac χρησιμοποιεί ως βάση το FDS επομένως έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα

της καύσης χωρίς να χρειάζεται για παράδειγμα να τα εξάγουμε από το ένα πρόγραμμα και

να τα εισάγουμε στο άλλο. Όσον αφορά τον χρόνο προσομοίωσης, είναι αρκετά μικρός και

μας δίνεται η δυνατότητα με μία εκτέλεση του προγράμματος με πυρκαγιά μετά να

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της πυρκαγιάς και να κάνουμε επιπλέον εκτελέσεις μόνο της

εκκένωσης. Άλλωστε, το FDS+Evac είναι ένα πιθανοθεωρητικό μοντέλο και χρειάζονται

αρκετές εκτελέσεις ώστε να λάβουμε το μέσο όρο των αποτελεσμάτων.

Το πλήθος των απαιτούμενων εκτελέσεων εξαρτάται από την «δυσμένεια» του σεναρίου.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των απωλειών τόσο μεγαλύτερο είναι και το εύρος των

αποτελεσμάτων. Επομένως για σενάρια με υψηλές απώλειες απαιτούνται πάνω από 12

προσομοιώσεις ενώ για σενάρια με λίγες απώλειες αρκούν ακόμη και 6 προσομοιώσεις.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν έχουμε έτοιμο κάποιο κώδικα για FDS για μία

γεωμετρία αποδείχτηκε πολύ δύσκολο (έως αδύνατο) να μετατραπεί σε κώδικα FDS+Evac

για να κάνουμε και προσομοίωση της εκκένωσης. Επομένως, προτείνουμε τη λήψη των

στοιχείων της γεωμετρίας και της πυρκαγιάς και την εκ νέου δημιουργία κώδικα FDS+Evac.



67

Μελέτη ασφάλειας των πλοίων έναντι πυρκαγιάς με χρήση πιθανοθεωρητικών μοντέλων:

Ο στόχος είναι η δημιουργία πρακτικών τρόπων για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών

επιλογών (υλικά, γεωμετρία, αισθητήρες φωτιάς, μέσα πυρόσβεσης) οι οποίες επηρεάζουν

την ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς (Themelis & Spyrou, 2012). Ο ρυθμός με τον οποίο

αναπτύσσεται η πυρκαγιά, ο περιορισμός του ρυθμού έκλυσης θερμότητας λόγω έλλειψης

αέρα, η θερμοκρασία αυτανάφλεξης και η μείωση της έντασης της φωτιάς λόγω έλλειψης

καύσιμης ύλης είναι στοιχεία που μοντελοποιούνται σε ένα πιθανοθεωρητικό μοντέλο.

Ο ΙΜΟ με τους κανονισμούς του 2007 (International Maritime Organisation, 2007) δίνει το

πλαίσιο για την αξιολόγηση των πλοίων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εκκένωσης

λόγω πυρκαγιάς με χρήση υπολογιστικών κωδίκων. Οι απαιτήσεις όμως αναφέρονται μόνο

στην εκκένωση χωρίς να υπάρχει πυρκαγιά, επομένως δε λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των

προϊόντων της φωτιάς στους επιβάτες. Με τις τρέχουσες μελέτες και εξελίξεις στον τομέα της

μελέτης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς σε επιβατικά πλοία αναμένουμε στο μέλλον την

δημιουργία ενός πλαισίου από τον ΙΜΟ για έλεγχο των πλοίων στην αποτελεσματικότητα της

εκκένωση και με συνθήκες πυρκαγιάς (Vassalos, et al., 2014).

Υπολογισμός δείκτη διακινδύνευσης για κατάστρωμα καμπινών επιβατών:

Για τον υπολογισμό του δείκτη διακινδύνευσης είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε ποικιλία

σεναρίων ώστε ο δείκτης να περιλαμβάνει όσο είναι δυνατόν, οποιαδήποτε περίπτωση

έναρξης και εξέλιξης της φωτιάς. Από τις επιλογές που κάναμε για δύο σημεία έναρξης της

φωτιάς, δύο εντάσεις πυρκαγιάς, σενάρια ημέρας με τρεις χρόνους αντίδρασης και σενάρια

νύχτας έχουμε τα εξής συμπεράσματα:

 Στην μεσαίας έντασης πυρκαγιά διαφεύγουν περισσότεροι επιβάτες και με

μεγαλύτερο ρυθμό από ότι στην ακραίας έντασης πυρκαγιά

 Για μεγάλους χρόνους εντοπισμού (200 και 400s) όπου έχουν εξαπλωθεί στο χώρο τα

προϊόντα της καύσης όταν αντιδρούν οι επιβάτες, παρατηρούμε ότι διασώζονται

περισσότεροι επιβάτες όταν η πυρκαγιά ξεκινάει στην ακριανή καμπίνα. Για

μικρότερους χρόνους εντοπισμού της πυρκαγιάς (20 και 100s) δεν παρατηρούμε

σημαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά επιβίωσης των επιβατών, ανάλογα με τη

θέση έναρξης της πυρκαγιάς.

 Όσο και να αφήσουμε να εξελιχθεί η προσομοίωση (έγιναν πολλές προσομοιώσεις

διαφόρων σεναρίων με χρόνο λήξης και τα 1200s), δεν αυξάνεται το ποσοστό των

επιβατών που τελικά καταφέρνουν να διαφύγουν.
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 Παρατηρούμε μεγάλη διαφοροποίηση στον αριθμό των εγκλωβισμένων και κατά

συνέπεια και στο δείκτη διακινδύνευσης, που προκύπτει ανάμεσα σε σενάρια ημέρας

και σενάρια νύχτας όπου τα σενάρια νύχτας με το συγκεκριμένο συνδυασμό του

χρόνου αντίδρασης και της έντασης της φωτιάς είναι πολύ αυστηρά αφού ακόμη και

σε μεσαίας έντασης πυρκαγιά περίπου οι μισοί επιβάτες εγκλωβίζονται, ενώ σε

υψηλής έντασης πυρκαγιά διασώζεται λιγότερο από το 5% των επιβατών. Επομένως

θα προτείναμε έλεγχο και ενδεχομένως μείωση της δυσμένειας των συνθηκών με τις

οποίες γίνονται οι νυχτερινές προσομοιώσεις.
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Σενάριο ημέρας 320s 420s λήξη προσομοίωσης- 500s
μεσαίας έντασης-
ακριανή καμπίνα
20s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 1 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
2η προσομοίωση 1 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
3η προσομοίωση 1 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
4η προσομοίωση 1 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
5η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
6η προσομοίωση 2 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
M.O. 1 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0

Σενάριο ημέρας 320s 420s λήξη προσομοίωσης- 500s
μεσαίας έντασης-
ακριανή καμπίνα
20s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
2η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
3η προσομοίωση 1 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
4η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
5η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
6η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
M.O. 0.17 0.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0

Σενάριο ημέρας 320s 420s λήξη προσομοίωσης- 500s
υψηλής έντασης-
ακριανή καμπίνα
20s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 3 2.83% 0 3 2.83% 0 3 2.83% 0
2η προσομοίωση 6 5.66% 0 6 5.66% 0 6 5.66% 0
3η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0 2 1.89% 0
4η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0 2 1.89% 0
5η προσομοίωση 5 4.72% 0 5 4.72% 0 5 4.72% 0
6η προσομοίωση 6 5.66% 0 6 5.66% 0 6 5.66% 0
M.O. 4 3.77% 0 4 3.77% 0 4 3.77% 0
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Σενάριο ημέρας 320s 420s λήξη προσομοίωσης- 500s
υψηλής έντασης-
κεντρική καμπίνα
20s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 3 2.83% 0 3 2.83% 0 3 2.83% 0
2η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0 2 1.89% 0
3η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0 2 1.89% 0
4η προσομοίωση 4 3.77% 0 4 3.77% 0 4 3.77% 0
5η προσομοίωση 1 0.94% 0 1 0.94% 0 1 0.94% 0
6η προσομοίωση 3 2.83% 0 3 2.83% 0 3 2.83% 0
M.O. 2.5 2.36% 0 2.5 2.36% 0 2.5 2.36% 0

Σενάριο ημέρας 400s λήξη προσομοίωσης-500s
μεσαίας έντασης-
ακριανή καμπίνα
100s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
2η προσομοίωση 4 3.77% 0 4 3.77% 0
3η προσομοίωση 2 1.89% 0 1 0.94% 0
4η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0
5η προσομοίωση 1 0.94% 0 1 0.94% 0
6η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0
M.O. 1.83 1.73% 0 1.67 1.57% 0 0 0.00% 0

Σενάριο ημέρας 400s 500s λήξη προσομοίωσης- 600s
μεσαίας έντασης-
κεντρική καμπίνα
100s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
2η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0 2 1.89% 0
3η προσομοίωση 1 0.94% 0 1 0.94% 0 1 0.94% 0
4η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00% 0
5η προσομοίωση 4 3.77% 0 4 3.77% 0 4 3.77% 0
6η προσομοίωση 4 3.77% 0 4 3.77% 0 4 3.77% 0
M.O. 1.83 1.73% 0 1.83 1.73% 0 2.2 1.73% 0
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Σενάριο ημέρας 400s λήξη προσομοίωσης- 500s
υψηλής έντασης-
ακριανή καμπίνα
100s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 19 17.92% 0 19 17.92% 0
2η προσομοίωση 7 6.60% 0 7 6.60% 0
3η προσομοίωση 15 14.15% 0 15 14.15% 0
4η προσομοίωση 4 3.77% 0 4 3.77% 0
5η προσομοίωση 16 15.09% 0 16 15.09% 0
6η προσομοίωση 21 19.81% 0 21 19.81% 0
M.O. 13.67 12.89% 0 13.67 12.89% 0

Σενάριο ημέρας 400s 500s λήξη προσομοίωσης- 600s
υψηλής έντασης
κεντρική καμπίνα
100s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 14 13.21% 0 13 12.26% 0 13 12.26% 3
2η προσομοίωση 11 10.38% 0 11 10.38% 0 11 10.38% 2
3η προσομοίωση 7 6.60% 0 7 6.60% 0 7 6.60% 2
4η προσομοίωση 12 11.32% 0 12 11.32% 0 12 11.32% 1
5η προσομοίωση 9 8.49% 0 9 8.49% 0 9 8.49% 3
6η προσομοίωση 12 11.32% 0 12 11.32% 0 11 10.38% 3
M.O. 10.83 10.22% 0 10.67 10.06% 0 10.5 9.91% 2.33

Σενάριο ημέρας 500s 600s λήξη προσομοίωσης- 900s
μεσαίας έντασης-
ακριανή καμπίνα
200s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 1 0.94% 0 1 0.94% 0 1 0.94% 0
2η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0 2 1.89% 0
3η προσομοίωση 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0
4η προσομοίωση 6 5.66% 0 6 5.66% 0 6 5.66% 0
5η προσομοίωση 3 2.83% 0 3 2.83% 0 3 2.83% 0
6η προσομοίωση 1 0.94% 0 1 0.94% 0 1 0.94% 0
M.O. 2.17 2.04% 0 2.17 2.04% 0 2.17 2.04% 0
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Σενάριο ημέρας 500s 600s λήξη προσομοίωσης- 900s
μεσαίας έντασης-
κεντρική καμπίνα
200s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 3 2.83% 0 3 2.83% 0 3 2.83% 2
2η προσομοίωση 1 0.94% 0 1 0.94% 0 1 0.94% 0
3η προσομοίωση 2 1.89% 0 2 1.89% 0 2 1.89% 1
4η προσομοίωση 3 2.83% 0 3 2.83% 0 3 2.83% 1
5η προσομοίωση 3 2.83% 0 3 2.83% 0 3 2.83% 2
6η προσομοίωση 6 5.66% 0 6 5.66% 0 5 4.72% 1
M.O. 3 2.83% 0 3 2.83% 0 2.83 2.67% 1.17

Σενάριο ημέρας 500s 600s λήξη προσομοίωσης- 900s
υψηλής έντασης-
ακριανή καμπίνα
200s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 30 28.30% 0 30 28.30% 0 30 28.30% 10
2η προσομοίωση 31 29.25% 0 31 29.25% 0 31 29.25% 18
3η προσομοίωση 35 33.02% 0 35 33.02% 0 35 33.02% 21
4η προσομοίωση 24 22.64% 0 24 22.64% 0 24 22.64% 2
5η προσομοίωση 35 33.02% 0 35 33.02% 0 35 33.02% 19
6η προσομοίωση 36 33.96% 0 36 33.96% 0 36 33.96% 8
M.O. 31.83 30.03% 0 31.83 30.03% 0 31.83 30.03% 13

Σενάριο ημέρας 500s 600s λήξη προσομοίωσης-900s
υψηλής έντασης-
κεντρική καμπίνα
200s έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 46 43.40% 0 46 43.40% 1 46 43.40% 10
2η προσομοίωση 44 41.51% 0 39 36.79% 2 39 36.79% 9
3η προσομοίωση 28 26.42% 0 23 21.70% 1 23 21.70% 5
4η προσομοίωση 46 43.40% 0 46 43.40% 2 46 43.40% 13
5η προσομοίωση 49 46.23% 0 49 46.23% 1 49 46.23% 17
6η προσομοίωση 45 42.45% 0 45 42.45% 0 45 42.45% 14
M.O. 43 40.57% 0 41.33 38.99% 1.17 41.33 38.99% 11.33
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Σενάριο νύχτας 700s 800s λήξη προσομοίωσης-1200s
μεσαίας έντασης-
ακριανή καμπίνα έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 51 48.11% 0 51 48.11% 0 51 48.11% 7
2η προσομοίωση 52 49.06% 0 52 49.06% 0 52 49.06% 5
3η προσομοίωση 50 47.17% 0 50 47.17% 0 50 47.17% 6
4η προσομοίωση 49 46.23% 0 49 46.23% 0 49 46.23% 13
5η προσομοίωση 48 45.28% 0 48 45.28% 0 48 45.28% 8
6η προσομοίωση 52 49.06% 0 52 49.06% 0 52 49.06% 8
M.O. 50.33 47.48% 0 50.33 47.48% 0 50.33 47.48% 7.83

Σενάριο νύχτας 700s 800s λήξη προσομοίωσης- 1000s
μεσαίας έντασης-
κεντρική καμπίνα έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 66 62.26% 0 66 62.26% 0 66 62.26% 3
2η προσομοίωση 60 56.60% 0 60 56.60% 0 60 56.60% 5
3η προσομοίωση 68 64.15% 0 68 64.15% 0 68 64.15% 2
4η προσομοίωση 59 55.66% 1 59 55.66% 3 59 55.66% 3
5η προσομοίωση 63 59.43% 2 63 59.43% 7 63 59.43% 9
6η προσομοίωση 65 61.32% 0 65 61.32% 0 65 61.32% 2
M.O. 63.5 59.91% 0.5 63.5 59.91% 1.67 63.5 59.91% 4

Σενάριο νύχτας 700s 800s λήξη προσομοίωσης- 1000s
υψηλής έντασης-
ακριανή καμπίνα έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 96 90.57% 1 96 90.57% 7 96 90.57% 35
2η προσομοίωση 101 95.28% 2 101 95.28% 10 101 95.28% 36
3η προσομοίωση 97 91.51% 0 97 91.51% 9 97 91.51% 32
4η προσομοίωση 95 89.62% 1 95 89.62% 7 95 89.62% 11
5η προσομοίωση 101 95.28% 0 101 95.28% 12 101 95.28% 33
6η προσομοίωση 92 86.79% 1 92 86.79% 6 92 86.79% 38
M.O. 97 91.51% 0.83 97 91.51% 8.5 97 91.51% 30.83
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2) Παρουσίαση ενδεικτικών εικόνων από προσομοιώσεις

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζουμε ενδεικτικά στιγμιότυπα από την προσομοίωση

εκκένωσης για πυρκαγιά υψηλής έντασης με σημείο έναρξης κεντρική καμπίνα. Πρόκειται

για πρωινό σενάριο με χρόνο εντοπισμού της πυρκαγιάς τα 200s. Έως το 200s οι πόρτες των

καμπινών είναι κλειστές, με εξαίρεση την πόρτα της καμπίνας από την οποία ξεκινάει η

φωτιά. Στην εικόνα 1 το στιγμιότυπο είναι για χρόνο προσομοίωσης 203s όπου βλέπουμε πώς

εισέρχεται ο καπνός στις καμπίνες που μόλις άνοιξαν. Επίσης παρατηρούμε τη διαφορετική

πυκνότητα του καπνού ανάλογα με την απόσταση από την καμπίνα όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Σενάριο νύχτας 700s 800s λήξη προσομοίωσης-1000s
υψηλής έντασης-
κεντρική καμπίνα έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροί
έχουν μείνει μέσα

νεκροίαριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός ποσοστό
1η προσομοίωση 103 97.17% 4 103 97.17% 12
2η προσομοίωση 105 99.06% 4 105 99.06% 7 105 99.06% 54
3η προσομοίωση 105 99.06% 2 105 99.06% 9 105 99.06% 37
4η προσομοίωση 105 99.06% 1 105 99.06% 7 105 99.06% 47
5η προσομοίωση 104 98.11% 3 104 98.11% 4 104 98.11% 44
6η προσομοίωση 105 99.06% 3 105 99.06% 6 105 99.06% 46
M.O. 104.5 98.58% 2.83 104.5 98.58% 7.5 104.8 98.87% 45.6
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Εικόνα 1: Προσομοίωση υψηλής έντασης πυρκαγιάς σε κεντρική καμπίνα για πρωινό σενάριο με χρόνο εντοπισμού
200s. To στιγμιότυπο είναι την χρονική στιγμή 203s.

Στην εικόνα 2 παρουσιάζουμε στιγμιότυπο της ίδιας προσομοίωσης την χρονική στιγμή 307s.

Παρατηρούμε ότι πλέον ο καπνός είναι αρκετά πυκνός και η ορατότητα έχει μειωθεί

σημαντικά σε μεγάλο μέρος της εξεταζόμενης γεωμετρίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι

επιβάτες ξεκινούν να κινούνται κατά ομάδες.

Εικόνα 2: Προσομοίωση υψηλής έντασης πυρκαγιάς σε κεντρική καμπίνα για πρωινό σενάριο με χρόνο εντοπισμού
200s. To στιγμιότυπο είναι την χρονική στιγμή 307s.
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Τέλος, στην εικόνα 3 έχουμε στιγμιότυπο της ίδιας προσομοίωσης για χρόνο 586s. Δεν

παρουσιάζουμε τον καπνό ώστε να φαίνεται η θέση των επιβατών. Η ομάδα των επιβατών

κινείται μπρος πίσω έχοντας ουσιαστικά εγκλωβιστεί ακολουθώντας ο ένας τον άλλον, ενώ οι

επιβάτες που έχουν απομείνει στις καμπίνες δεν κινούνται ούτε καν προς τους διαδρόμους

επειδή οι συνθήκες είναι ήδη αρκετά δυσμενείς (ελάχιστη ορατότητα, υψηλή θερμοκρασία

κά).

Εικόνα 3: Προσομοίωση υψηλής έντασης πυρκαγιάς σε κεντρική καμπίνα για πρωινό σενάριο με χρόνο εντοπισμού
200s. To στιγμιότυπο είναι την χρονική στιγμή 586s. Πλέον ο καπνός είναι πολύ πυκνός σε όλη την έκταση των
καμπινών. Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν παρουσιάζουμε τον καπνό ώστε να φαίνεται η θέση των επιβατών.

3) Χρονική εξέλιξη της εκκένωσης

Σε συνέχεια των γραφημάτων που παρουσιάσαμε στην στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων παραθέτουμε ακόμη μερικά ενδεικτικά σενάρια απωλειών όπου φαίνεται το
εύρος των αποτελεσμάτων:
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Γράφημα 1: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές συνθήκες με 2 κλειστές εξόδους,
ακραίας έντασης πυρκαγιά σε κεντρική καμπίνα

Γράφημα 2: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές συνθήκες για χρόνο εντοπισμού
20s και μεσαίας έντασης πυρκαγιά στην ακριανή καμπίνα
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Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές
συνθήκες με 2 κλειστές εξόδους, ακραία πυρκαγιά σε κεντρική καμπίνα
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Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές
συνθήκες για χρόνο εντοπισμού 20 s και μεσαίας έντασης πυρκαγιά στην
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Γράφημα 3: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές συνθήκες για χρόνο εντοπισμού
100s και ακραίας έντασης πυρκαγιά στην ακριανή καμπίνα

Γράφημα 4: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές συνθήκες για χρόνο εντοπισμού
200s με ακραίας έντασης πυρκαγιά στην κεντρική καμπίνα
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Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές
συνθήκες για χρόνο εντοπισμού 100 s και ακραίας έντασης πυρκαγιά στην

ακριανή καμπίνα
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Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές
συνθήκες για χρόνο εντοπισμού 200 s με ακραίας έντασης πυρκαγιά  στην

κεντρική καμπίνα
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Γράφημα 5: Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές συνθήκες για νυχτερινό σενάριο
(χρόνος αντίδρασης > 400s) με μεσαίας έντασης πυρκαγιά σε ακριανή καμπίνα

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

300 400 500 600 700 800 900

Πο
σο

στ
ό 

δι
ασ

ω
θέ

ντ
ω

ν 
επ

ιβ
ατ

ώ
ν

Χρόνος (s)

Σύγκριση αποτελεσμάτων ανάμεσα σε προσομοιώσεις με ίδιες αρχικές
συνθήκες για νυχτερινό σενάριο (χρόνος αντίδρασης > 400s) με μεσαίας

έντασης πυρκαγιά σε ακριανή καμπίνα
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