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Anotácia výsledku: V oblasti výskumu možností použitia systému Fire Dynamics Simulator (FDS) na 

modelovanie priebehu požiarov sme realizovali simuláciu požiaru automobilu a jeho šírenia na 

susedné vozidlo na vysokovýkonnom klastri počítačov na ÚI SAV. Výskum zahŕňal vytvorenie 

trojrozmerného modelu sedadlového priestoru automobilu a jeho materiálových vlastností a 

dôkladnú analýzu paralelizácie výpočtu a priebehu požiaru, pričom výsledky simulácie boli validované 

pomocou veľkorozmerných experimentov. Paralelizácia výpočtu pomocou paralelného MPI modelu a 

jeho realizácia na klastri počítačov umožnili výrazne znížiť výpočtový čas simulácie. Dôležitým cieľom 

výskumu bolo preskúmať vplyv paralelizácie na presnosť simulácie. Výsledky ukázali, že je možné 

dosiahnuť výrazné zvýšenie výkonu bez významnej straty presnosti zapríčinenej paralelizáciou. 

Overený model automobilu umožňujúci simulovať požiar, jeho šírenie na okolité objekty a spätný 

vplyv vonkajších podmienok na požiar bol následne použitý na skúmanie scenárov požiaru v 

podzemnej garáži. 

Schopnosť modelovať priebeh požiaru automobilu je dôležitým prostriedkom na zvýšenie požiarnej 

bezpečnosti automobilov a objektov dopravnej infraštruktúry, akými sú garáže a cestné tunely.    
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