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 چکیده

زی ساهای مهندسی و شبیهتوان با استفاده از فناوریهای فیزیکی هستند. راه حل مسئله فیزیکی را میمسائل مهندسی به طور کلی مدل ریاضی پدیده

محیط فیزیکی  با دوربین بهرا  یا تلفن همراه ایجاد شده توسط کامپیوتر مجازی محتوای واقعیت افزوده ولوژیتکننظیر محاسبات عددی پیدا کرد. 

را به صورت سازی شبیهتوان نتایج حاصل از ، میتحلیل مهندسی بعد از تجزیه و ،واقعیت افزوده برسیستم مبتنی  با استفاده از. دکنمی اضافهکاربران 

این پژوهش با  . دردوشدرک بهتر نتایج تا سبب  قرار دادواقعی دنیای  ءبر روی اشیا مستقیماًمدل دو یا سه بعدی منطبق با مکان و ابعاد جسم فیزیکی 
های مختلف توسعه داخلی با آالینده ساز میدان جریان در محیطو دینامیک سیاالت محاسباتی، مدل شبیه واقعیت افزودهگیری از ترکیب تکنیک بهره

و بررسی تفاوت آن با واقعیت مجازی پرداخته شده است. پس از  واقعیت افزودهداده شده است. برای این منظور، ابتدا به بیان مفاهیم پایه مربوط به 

بدست آمده است. اکسید کربن و مونواکسید کربن دیهای آالیندهساز توسعه یافته برای پیشنهادی، نتایج حاصل از شبیهبررسی شیوه پیاده سازی مدل 

نشان دهنده دقت و توان محاسباتی  دست آمدهو نتایج بهاست افزار موبایلی با نتایج مرجع مقایسه شدههای حاصل از نرمبرای ارزیابی مدل پیشنهادی، داده

  باشد.  قابل قبول می

 هاها، آشکارسازی دادهواقعیت افزوده، دینامیک سیاالت محاسباتی، جریان هوا، انتشار آالینده ی کلیدی:هاواژه

 

 مقدمه -1

محتوای ایجاد  واقعیت افزوده تکنولوژی. استتبدیل شده  در سراسر جهان مهم یک موضوع تحقیقاتیبه  های اخیردر سال 1واقعیت افزوده

سازی با شبیه واقعیت افزوده ادغامد. کنمی اضافهمحیط فیزیکی کاربران  به را های گرافیکیو و جلوهئصدا، ویدمانند  شده توسط کامپیوتر

می، های تجسم سازی علبا استفاده از تکنولوژی. کندل کاربردی فراهم میئتحلیل مسا جهتیک روش شناختی و علمی برای کاربران  عددی

تجزیه و  د.شودنیای واقعی حاصل می ءبر روی اشیا اًسازی مستقیمتحلیل مهندسی و نتایج شبیهواقعیت افزوده،  یک سیستم مبتنی بر

ایج نت .دشونافزار کامپیوتری خاص پردازش میبا استفاده از نرم معموالًاست که ها سازی شامل انواع متنوعی از دادهتحلیل مهندسی و شبیه

کند ای را تولید میگسترده عددی هایداده 2دینامیک سیاالت محاسباتی افزارنرم از استفاده برای جریان سیاالت با سازی تولید شدهشبیه

سازی دینامیک سیاالت محاسباتی با ای دشوار است. ادغام نتایج شبیهدرک این نتایج برای افراد غیر حرفهاست.  بعدی دو صورت بهکه 

 ر رویب مستقیماً به صورت مدل دو بعدی  سازیشبیه، نتایج تحلیل مهندسیتجزیه و  زبعد ا کند کهواقعیت افزوده، این امکان را فراهم می

واقعیت افزوده بر پایه  .گذاردثیر میأکاربر ت و درک سازی بر تجربهدر تجزیه و تحلیل مهندسی و شبیه بر اینعالوه قرار گیرد.دنیای واقعی 

فوکودا  های حرارتی داخلی مهم است.ای سیار جهت درک و بحث راجع به محیطهسازی دینامیک سیاالت محاسباتی بر روی دستگاهشبیه

 طراحی یا نوسازی ساختمان یبرا کپارچهی ستمیس کی، 3مختلط تیو واقع یمحاسبات االتیس کینامیدالگوی با در نظر گرفتن و همکارانش، 

سازی عددی، مدل یسازهیشب به کمک لیو تحل هیفراهم شود. تجز یحرارت طیساختمان و مح همزمان یطراحامکان تا ند ادهداتوسعه 

                                                
1 Augmented Reality (AR) 
2 Computational Fluid Dynamics (CFD) 
3 Mixed Reality (MR) 

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



 

2 

 

 یصورت بصر هرا ب یسازهیشب جینتا واقعیت مختلط ستمیسو  کندیم ریپذرا امکانجریان هوا و  تغییرات دمااز جمله  یداخل یحرارت طیمح

اند تا کاربر توزیع محیط حرارتی و ابزاری را ارائه کردهها در پژوهشی دیگر به منظور طراحی یا نوسازی ساختمان، . آن]1[کندیتجسم م

. فوکودا و ]2[بر روی معماری دقیق ساختمان تجسم کند و امکان بازخورد توسط کاربر را فراهم کند 1جریان هوا را با کمک واقعیت مجازی

بز اند و از فضای ستوسعه داده افزوده تیواقع با استفاده از یداخل یحرارت طیمح یطراح ستمیس کهمکارانش به منظور نوسازی ساختمان ی

به طور همزمان  ی،طیمح یطراح ستمیسند. این ادهاستفاده کر یحرارتمحیط بهبود  یبرا یروش نوساز کیبه عنوان  ساختمان داخل در

 را ستمیسها توسعه . آنددهیم های مختلف محیط داخلی نمایشها را در بخشتأثیر گیاهان و محل قرارگیری آنو هم  یحرارت طیهم مح

دینامیک سیاالت محاسباتی  یسازهیشب ،یمرز طیشرا می، تنظشبکه محاسباتی دیاطالعات ساختمان، تول یسازمدل یعنی شامل پنج مرحله،

ترکیب  محاسباتی سیاالت دینامیک با افزوده را واقعیت . جان و مورلند در پژوهشی]3[ندانتایج با واقعیت افزوده معرفی کرده نمایشو 

 برای مختلف افزارهاینرم در این ابزار از .اندارائه کرده سنگ ذغال نیروگاه یک بزرگ دیگ بخار عملکرد آموزش و ابزاری را برای اندکرده

 ریس یک شامل تجسم و سازیشبیه فنی توضیحات .استشده استفاده افزوده و واقعیت بعدی سه تجسم و سازیعددی، مدل سازیشبیه

مالکاوی و  .]4[باشددیگ بخار می درون جریان خواص تحلیل و تجزیه و هندسه ها، ساختداده ادغام جمله پیچیده، از اجزای و مراحل

و حرکات  گفتار صیبر تشخ یمبتن افزوده تیمدل واقع کی ییگرما یهاطیها و محساختمانفضای و تعامل با  تجسم همکارانش، برای

 2ترویتعامل انسان و کامپ ،دینامیک سیاالت محاسباتی زیآنال ،میسیحسگر ب یهاداده یعنیمدل شامل چهار مؤلفه  نیا .اندکرده یطراحدست 

 رسانی به روز یسازهیشب یرا برا یمرز طیو شرا کرده آوریجمعرا  عتدما و سر راتییسنسور تغ یهادادهنمایش واقعیت افزوده است.  و

به عنوان  ،پردازش نتایجدهد و یرا انجام م یسازهیشب دیجد یمرز طیبا شرادینامیک سیاالت محاسباتی  لیو تحل هیکند. مؤلفه تجزیم

 نمایش یبرا ها را، دادهمؤلفه نیا .شوندیانتقال داده م مؤلفه تعامل انسان و کامپیوترو به  شوندیم رهیذخ یمجاز تیواقع سازیالگوی مدل

ی، ابزار طراحی یکپارچه داخل یحرارت طیبهبود مح. در پژوهش دیگری فوکودا، به منظور ]5[کندیو پردازش م یبه روزرسان واقعیت افزوده

را برای یک منزل مسکونی دوبلکس ارائه  سازی اطالعات ساختمانافزوده و مدل تیواقع ی،مجاز تیواقع شامل دینامیک سیاالت محاسباتی،

. ]6[دشوتوسط او میجریان هوا  همراه با ویژگی بازخورد مناسب توسط کاربر سبب درک شهودی سازیشبیه است. این ابزار از طریقداده

ها و همچنین درک محیط حرارت داخلی در فرآیند جویی در انرژی و سالمت ساکنان ساختمانلین و همکارانش به دلیل اهمیت صرفه

سازی دینامیک سیاالت محاسباتی را با استفاده از واقعیت افزوده بر روی تلفن اند که نتایج شبیهطراحی توسط مالکان، ابزاری را توسعه داده

واقعیت افزوده بر روی تلفن همراه و ارائه تعامل  بر مبنایدینامیک سیاالت محاسباتی  دهد. برای بهبود عملکرد تجسمهمراه نمایش می

با ده سا، یک فرمت داده یکرددر این رواست. سرور ایجاد شده -شهودی با محیط داخلی، یک رویکرد یکپارچه مبتنی بر چارچوب کالینت 

ر انجام سرو ها سمتپردازش دادهدر این رویکرد، پیشاست. پیشنهاد شدهعددی  سازیپیچیدگی محاسباتی کم برای نمایش نتایج شبیه

مجموعه  دینامیک سیاالت محاسباتی سازیشبیه، نتایج معموالًشده تا توان محاسباتی و زمان مورد نیاز در سمت کالینت کاهش یابد. 

بنابراین، روشی برای انتخاب برش خودکار مبتنی  .در یک زمان دشوار استها آنهای حجمی هستند و مشاهده سطح داخلی و خارجی داده

گرما توزیع سازی حرارتی داخلی )یهتواند نتایج شب. عالوه بر این کاربر میاستهای تعامل بهتر پیشنهاد شدهبرای حفظ قابلیت لمسبر نقطه 

 سرور، و واقعیت افزودهبر  یمبتنبر روی تلفن همراه  هیبا توسعه نمونه اول ،نیبنابراهای زمانی متفاوت مشاهده کند. ( را در گامسرعت هواو 

یرا ارائه م یکامل ینما ی،واقعو  یمجاز یایدن بی، با ترکواقعیت افزودهبر  یمبتندینامیک سیاالت محاسباتی  یساز هیشب جیتجسم نتا

سازی جریان هوا را در . هیوولین و همکارانش، شبیه]7[ستتر ایر محیط دنیای واقعی بر روی الگوهای جریان هوا نیز آسانأثدرک تو  دهد

ی اند. تجسم نتایج عددسازی کردهافزوده بر روی تلفن همراه پیادهسرور و تجسم آن را با کمک واقعیت –فضای شهری با چارچوب کالینت 

مدل  ها نیازمندپردازش دادهسازی جریان هوا و تجسم نتایج در واقعیت افزوده است. پیشپردازش داده، شبیهبا واقعیت افزوده نیازمند پیش

های سه بعدی شهر و نزدیک به دنیای واقعی است، داده اطالعات جغرافیایی شهری که شامل مدل بعدی فضای شهری است و از پایگاهسه

 یبرا . مالکاوی و همکارانش،]8[گردداست. با توجه به بازخورد و تعامل کاربر با پارامترهای تجسم، تجسم ارائه شده به روز میاستفاده شده

اند ، مدلی ارائه کردهطیمح یهانقشه دیتول یبرا سیاربا استفاده از ربات  یداخل یحرارت یهاداده نمایش جهت واقعیت افزوده سازیکپارچهی

ربات  یبردارماژول نقشهاست.  واقعیت افزوده نمایش باو ی دینامیک سیاالت محاسباتی سازهیشب ربات،ی شامل سه ماژول نقشه بردار که

 ینیبشیپ یبراعددی  یسازهیشب کند.یم ریامکان پذلیزر  با استفاده از بازخوردسیار و ربات  کیرا با استفاده از  یهندسه مکان یسازمدل

                                                
1 Virtual Reality (VR) 
2 Human–Computer Interaction (HCI) 
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ی است، که مرز و هیاول طیشرا نییهندسه اتاق و تع یسازمدل ی، یعنیشامل دو مرحله اصل یداخل یهاطیدر مح یبعدسه یرفتار حرارت

در زمان  میسیب یبراساس سنسورها عددی یساز هیشب زی برایمر طیشرا ربات مدل شده است. یهندسه اتاق با استفاده از نقشه بردار

 طیشرا میسیب یسنسورها ،یداخل یحرارت طیمح رییبا تغ کنند.یم یابیرات دما و سرعت در داخل اتاق را ردییتغ وشود یانجام م یواقع

 .]9[شودمیمنتقل  واقعیت افزودهبه ماژول  نمایش یحاصل برا یهاداده همجموع کنند.یرا به روز م عددی یسازهیماژول شب یرزم

یت عمورتزیس و همکارانش با استفاده از رایانش ابری یک برنامه کاربردی برای تجسم و تعامل با نتایج دینامیک سیاالت محاسباتی بر پایه واق

دینامیک  یهایسازهیشب یبرارایانه شخصی و  برنامه کاربردی توسعه یافته شامل دو بخش است، بخش اول بر رویاند. افزوده ارائه داده

 هدستگابا استفاده از  بخش دوم وتوسعه داده شده است  ابری یفضا از یبعدسه و هندسه یسازهیدانلود مشخصات شب ،سیاالت محاسباتی

های برنامه کاربردی توسعه یافته در کارخانه تولید کننده یخچال به صورت موردی .دپردازیمنمایش نتایج با واقعیت افزوده  به یاندروید

 .]10[استاست و میزان فشار و دمای هوا بر روی یکی از تجهیزات صنعتی این کارخانه توسط واقعیت افزوده تجسم یافتهآزمایش شدهصنعتی 

در  یآموزش عال یبرا یتعامل یمحاسبات االتیس کینامید یهایسازهیکاربرپسند را با شب تالیجید یریادگی طیمح کی و همکارش سولماز

معادالت دینامیک سیاالت کننده حل نیچند یساز ادهیپاست. سرور  –کالینت شبکه  کشامل ی این محیط .اندکردهارائه  یمیش یمهندس

در است که است. همین امر سبب شدههداد لیمشترک را تشک یسازهیشب طیمح کی ،سازییموتور باز توسطبه طور همزمان  محاسباتی

مت در س نیپردازش سنگ یتمام کارهابنابراین  .باشندداشتهتعامل  گریکدیزمان به هم متصل شده و با هم توانندکاربر ب نیچنداین شبکه 

مجموعه  ،یمحاسبات االتیس کینامیساز دهیکاربر، شب سمت شود. نرم افزاریم حفظ ییکل شبکه توسط پنج ماژول اجراشود. یم انجامسرور 

یونیتی که در سمت کالینت و توسط واقعیت مجازی نتایج را به کاربر  سازییافزار پردازش داده و موتور بازنرم ،ی شدهسازهیشب یهاداده

بند توسعه مایشگر سرتوسط تلفن همراه، رایانه شخصی و نسازی شده شبیه  در نهایت سه برنامه کاربردی برای نمایش نتایج. دهدنمایش می

اند و بر نشانگر ترکیب کردهسولماز و همکارش در پژوهش دیگری دینامیک سیاالت محاسباتی را با واقعیت افزوده مبتنی .]11[تاسیافته

 یبر روپژوهش خود و همکاران در  پائرس .]12[اندبرنامه کاربردی برای آموزش فرایند ترکیب و مخلوط شدن داخل مخزن را ارائه کرده

 یالگوها سازدیکاربر را قادر م اند. این مطالعهتمرکز کرده یتونل باد مجاز کدر یبه عنوان ابزار تجسم  یمجاز تیواقع یاستفاده از فناور

یادگیری .]31[تجسم کند 1توسط نمایشگر سربند مجازی طیمح کیرا در سازی شده توسط دینامیک سیاالت محاسباتی شبیه آشفته انیجر

تواند کیفیت و سرعت های جدیدی همانند واقعیت افزوده مییم انتزاعی سخت و دشوار است و ترکیب فرآیند آموزش با تکنولوژیمفاه

باشد. استفاده وری فرایند آموزش بسیار موثر و کارآمد میاستفاده از واقعیت افزوده و مجازی آنالین در بهره [.14یادگیری را افزایش دهد]

های خطرناک و مضر، عدم صرف هزینه جهت نگهداری و های مجازی سهولت در انجام آزمایشها و آزمایشگاهدر ایجاد کالساز این فناوری 

اتاق عمل مجازی از دیگر کاربردهای مفید این فناوری  جادیامکان ا نیهمچنآزمایشات متنوع را در پی دارد.  انجام تیقابل نصب تجهیزات،

 یکاهش خطرات جراحتواند به گیرند واین امر میهای پرخطر بیماران را فرا میباشد زیرا دانشجویان پزشکی به صورت مجازی جراحیمی

های خود را قبل از ساخت ه ایدهتوانند نتیجهمچنین معماران و مهندسان ساختمانی پیش از ساخت مجموعه طراحی شده می. کمک کند

 . [15]های مختلف را تغییر دهندبه صورت سه بعدی مشاهده کنند و بخش

بخش . هستندکاربران  یآسان برا یرابط کاربر کی هئبه دنبال ارا یسازهیشب هایافزارو نرم یمهندس هایلیتحل های اخیردر سال

های خام به مفاهیم معنادار برای طراحان و مهندسان دارد. در مهمی در تبدیل دادهسازی از رفتار یک سیستم نقش پردازش در شبیهپس

ها در یک باشد. ایجاد امکان نمایش دادهها به صورت نمودارهای خطی و توزیعی بسیار پرکاربرد میپردازش امکان نمایش دادهبخش پس

شود. تکنیک واقعیت افزوده در این زمینه به کمک محسوب می پردازشیک ویژگی شاخص در یک فرآیند پس تر به عنوانمحیط واقعی

سازی عددی، روی های مهم میدان جریان حاصل از یک شبیهدینامیک سیاالت محاسباتی آمده و امکاناتی را برای نمایش تغییرات کمیت

 هاهنیاز زم یاریدر بس دهافزو تیواقع یکاربردهااست. های مختلف سیستم موردنظر به صورت نمودارهای توزیعی و خطی فراهم کردهبخش

 اتیبر محتوعالوه یواقع ءایاست که به کاربران اجازه تعامل با اش نیا واقعیت افزودهاستفاده از  یاصل یایاز مزا یکی است. شیدر حال افزا

. در این پژوهش هدف توسعه یک کند تیرا تقو یواقع یایدرک و شناخت انسان از دن تواندیو م دهدیرا م شدهتیدر صحنه تقو یمجاز

های حاصل از آن با تکنیک واقعیت افزوده در همان فضای سازی و نمایش دادهافزاری روی دستگاه تلفن همراه به منظور شبیهبستر نرم

نتایج روی ایش نمباشد. انتقال محاسبات روی دستگاه تلفن همراه و در نهایت می محدوده موردنظرهای مختلف تلفن همراه روی بخش

                                                
1 Head Mounted Display (HMD) 
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ک دینامیاساسی جهت آموزش مفاهیم  تواندافزار اندرویدی توسعه یافته مینرم روشن است باشد.جسم از نکات شاخص تحقیق حاضر می

 .قرار گیرد ستفادهامورد برای یادگیری بهتر دانشجویان  ، انتقال حرارت و جرمسیاالت

ها بیان و روش حل عددی یندهالمعادله حاکم بر انتقال آاست. سپس، ابتدا به تعریف واقعیت افزوده و انواع آن پرداخته شده این مقاله،در 

در نهایت نتایج بدست است. شده تعریف. در ادامه هندسه مسئله مورد بررسی و شرایط مرزی مربوط به آن استاین معادله توضیح داده شده

 است.گیری حاصل از پژوهش بیان شدهنیز نتیجهآخر بخش در  .ذکر شده است بر روی محیط مورد بررسی وسعه یافتهآمده توسط برنامه ت

 مفهوم واقعیت افزوده -2

 مهم کند. ویژگیترکیب میهای گرافیکی و و جلوهئصدا، ویدی و با افزودن مجاز یایاست که دنیای فیزیکی را با دنفناوری  اقعیت افزودهو

واقعی  زمان در همزمان واقعی و مجازی دنیای با تعامل و واقعی دنیای روی بر مجازی هایداده همپوشانی ،واقعیت افزوده محیط یک

 بهبود را واقعی دنیای از فرد درک کند،  امکان تعامل بالدرنگ با اشیاء مجازی و واقعی را در زمان واقعی فراهم می افزوده واقعیت .]7[است

با حواس خود  ماًیتواند مستقیدهند که کاربر نمیرا نشان م یاطالعات یمجاز اءاشی .دهدکاربر از دنیای واقعی را توسعه میبخشد و دید می

به طور همزمان پارامترهای بهتر درک کند و را  یواقع یایکند تا دنیبه کاربر کمک م یمجاز اءیشده توسط اشدهد. اطالعات منتقل صیتشخ

  .]16،17،18[ثر تحلیل کندؤو مشکل را به طور م هدرک بررسیمتعددی را 

میلگرام برای تعریف واقعیت افزوده طیفی را معرفی کرده که به طیف واقعیت افزوده میلگرام شهرت دارد. در این طیف، فضای بین محیط 

توان به عنوان محیطی تعریف کرد که دنیای واقعی و دنیای را می شود. واقعیت مختلطواقعی و محیط مجازی واقعیت مختلط نامیده می

از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: یک سوی  شود، واقعیت مختلطمشاهده می 1آمیزند. همانطور که در شکل مجازی با یکدیگر در هم می

های مجازی است در حالی که اقعی و دادهآن واقعیت افزوده و در سوی دیگر مجازی افزوده قرار دارد. واقعیت افزوده ترکیبی از شیء و

 .]19[های دیجیتالی بیشتری داردمجازی افزوده مفهومی است که عناصر واقعیت به یک محیط مجازی اضافه می شوند و داده

 
 .]19[: طیف واقعیت افزوده میلگرام1شکل 

Figure 1: Milgram's augmented reality spectrum [19]. 

 اشیاء گرفتن قرار امکان که است مطرح هاآن هندسی رابطه اساس بر مجازی و واقعی اشیاء بین منطقی همبستگی یک افزوده واقعیت در

 تولیدشده بعدیسه اشیاء با بتواند باید کند. عالوه بر این کاربرمی فراهم را سه بعدی صورت واقعی به اشیاء به نسبت مناسب مکان در مجازی

 یحصح کارآیی با رابطه در. دهد وضعیت تغییر بالدرنگ صورت به کاربر حرکات اثر در نیز مجازی شیء و کند برقرار بالدرنگ ارتباط

 دو این. مجازی محتوای با واقعیت تطبیق -2 جهت و گرفتن موقعیت -1 :گرفت نظر در باید را مهم مسئله دو افزوده واقعیت هایسیستم

 ست. بها کاربر یا و دستگاه جهت و موقعیت گیریاندازه هدف ردیابی شود. درگرفته می نظر در ثبت و ردیابی به عنوان ترتیب به مسئله

 .شود جامان آنی زمان در است ممکن که جایی تا و دقت با است نیاز فرآیند این کنند، کار درستی به افزوده واقعیت هایبرنامه اینکه منظور

 .]20[ستا ردیابی فرآیند دقت به وابسته ثبت فرآیند دقت. گیردصورت می آن با مجازی محتوای تطبیق و واقعیت نگهداری مرحله ثبت، در

شوند. می بندیدسته مدل بر مبتنی نشانگر و بدون مبتنی بر نشانگر، دسته سه به سازیپیاده ازلحاظ افزوده واقعیت هایبرنامههمچنین 

می استفاده 1رمزینه پاسخ سریعمانند  و از نشانگراز دوربین  شود،س هم گفته میبر نشانگر که به آن تشخیص عک یواقعیت افزوده مبتن

برای یافتن نشانگر از گیرد. حاشیه سیاه ( یک مربع سیاه و سفید با یک الگوی گرافیکی است که داخل مربع قرار می2نشانگر )شکل  .کند

کند. الگوی داخل حاشیه سیاه برای هر نشانگر و دوربین را محاسبه می و رابطه مکانی بینصحنه ضبط شده از محیط واقعی مورد نیاز است 

 خوانشگر که نشانگر توسط. در این حالت فقط زمانی ] 21[شودنشانگر منحصر به فرد است که برای تمایز نشانگرها از یکدیگر استفاده می

 .]22[شودتوسط دوربین انجام میدر فضای واقعی  یدیگر نشانگر از هر وسیله تشخیص در این روش، شود.نتیجه حاصل می ،شود خوانده

                                                
1 Quick Response Barcode (QR-Code) 
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 .]21[گیرد : یک نمونه نشانگر که در محیط قرار می2شکل 

Figure 2: An indicator sample placed in the environment [21].  

 وقتی که رحسگ بر مبتنی روش است. در بر حسگر و تطبیق الگو توسعه داده شده به صورت دو تکنیک مبتنی گربدون نشان افزوده واقعیت

 مشاهده ثابت صورت به را محیط و شودمی استفاده است، حرکت حال در دستگاه و تغییر حال در تلفن دستگاه نمایش صفحه و دوربین

شود. یم استفاده تصویر دربرگیرنده جهت و موقعیت تشخیص برای منظم تصویر یک در الگوهایی از الگو، تطبیق در کهدرحالی کند.می

سازی واقعیت افزوده پیاده .]20[کندمی کار است، شناخته شده قبل از که سه بعدی اشیاء تشخیص اساس بر افزوده مبتنی بر مدل واقعیت

 است.در این پژوهش با روش مبتنی بر نشانگر انجام شده

 هاساز انتقال آالیندهمدل شبیه -3

شود. انتقال جرم ناپایا استفاده می ، از معادلهدر گذر زمان با خصوصیات فیزیکی مختلف آالینده ندهسازی فرآیند انتقال آالیبه منظور مدل

 رود:ای عمومی است و برای انتشار آالینده در محیط یک سیال بکار میاین معادله، معادله

(1) 2( . )
c

U c D c S
t

  

معادله انتقال . ( استدر صورت وجود ترم تولید جرم )مشخصات منبع Sضریب نفوذ جرمی ماده و  Dغلظت،  cسرعت،  U ،معادلهاین در 

آید. های مکانی و زمانی است که با حل آن، مقدار غلظت آالینده هم نسبت به زمان و هم نسبت به مکان بدست میجرم ناپایا شامل عبارت

باشد. سازی انتقال آالینده میهای مکانی و زمانی برای شبیهسازی عبارترای گسستهبنابراین حل مسئله مورد نظر نیازمند الگوهای عددی ب

 معادلهبرای مشتق مرتبه اول و  (2) معادلهسازی تفاضل مرکزی مرتبه دوم به صورت های مکانی از الگوی گسستهسازی عبارتبرای گسسته

 شود: استفاده می ( برای مشتق مرتبه دوم3)
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 است:کوتای مرتبه چهارم مطابق روابط زیر استفاده شده-و برای انتگرال گیری زمانی از روش صریح رانگ
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 k، مرتبه مشتق n( نیز 4است. در معادله ) (مکانیشبکه محاسباتی )فاصله  فاصله بین نقاطx  و تابع موردنظر F ،(3و ) (2در معادله )

ای است که با سمت راست معادلهنیز درواقع بیانگر  Rتغییرات زمان و  t رانگ کوتا،ثابت ریب ض  کوتا،-رانگروش های تعداد گام

( به 3و ) (2( با توجه به روش بیان شده در معادالت )1معادله )شود. فرم تفاضل محدود گیری زمانی میانتگرالرانگ کوتا استفاده از روش 

 : صورت زیر خواهد شد
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محدوده مورد بررسی نقاط مقدار غلظت در تمام حل شده و  روش رانگ کوتا استفاده از هر گام زمانی معادله انتقال جرم ناپایا بادر سپس 

  .شودزمان و مکان محاسبه میدر هر 

 هندسه مسئله و شرایط مرزی -4
 است. ه بعدسدر هوا با تغییرات سرعت در اکسید کربن و مونواکسید کربن دیسازی انتقال آالینده سئله مورد بررسی در این مقاله شبیهم

از پنج  است. 3باشد. مدل سه بعدی اتاق مورد بررسی مطابق شکل ییک اتاق از منزل مسکونی م هاآزمایشمحدوده مورد نظر برای انجام 

، در طول انجام در مدل مورد بررسی در این پژوهش .فقط پنجره وسط قابلیت باز و بسته شدن دارد ای که در این اتاق تعبیه شدهپنجره

از شرط مرزی عدم نفوذ به منظور تعیین شرایط مرزی منطبق بر شرایط واقعی . باشنده میهر دو در هم بست هاعالوه بر پنجره آزمایش

تبادل جرم نداشته  گونهعایق هستند و هیچ سطوح مرزی محدوده مورد نظر سایر ها وها، درها، پنجرهدیواربنابراین است. غلظت استفاده شده

ز محیط مورد بررسی مطابق جدول تعریف شده به ازای هر وجه ا مرزی شروطوجود ندارد. به خارج از این محدوده  هاو امکان انتشار آالینده

 ای تولید آالینده، که انتشار آالینده توسط آن صورتها با گذر زمان باید یک منبع نقطهسازی غلظت آالیندهبرای شبیهبر این عالوه است.  1

د آالینده با غلظت مشخص و در کف محدوده مورد بررسی تعریف شده است. در واقع گیرد، درنظر گرفته شود. به همین جهت منبع تولیمی

مشتق غلظت در راستای عمود بر مقدار مشخص و به ازای سایر نقاط غلظت برابر با در بخشی که منبع قرار دارد، در کف محدوده مورد نظر 

، مشابه شودمیافزار توسعه یافته ایجاد گیری شده در نرماد اندازهبر اساس ابعکه اتاق مورد بررسی  ندسهباشد. هبا صفر می وجه مساوی

 .است 3شکل 
 شرایط مرزی تعریف شده به ازای هر وجه از محدوده مورد بررسی  :1 جدول

Table 1: Boundary conditions defined for each facet of the investigated range. 

c دیوار سمت چپ x دیوار سمت راست c x 

c کف y سقف c y 

c دیوار پشت z دیوار پیش c z 

 

 

A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



 

7 

 

 
 : شماتیک فضای مورد بررسی3شکل 

Figure 3: Schematic of the investigated space. 

 نتایج -۵
است. طراحی سازی در محیط اندروید نوشته شدهافزار شبیهداخلی یک نرمدر محیط  انتشار آالینده سازیمنظور مدلبه در پژوهش حاضر، 

ابعاد محیط و تولید هندسه گیری پردازش اندازهباشد. فرآیند پیشپردازش میپردازش، پردازش و پسافزار موبایل شامل سه فرآیند پیشنرم

ر هایی که کاربر بر روی تصویشود و بر اساس نشانهدهد. ابتدا از طریق دوربین تلفن همراه از محیط مورد نظر تصویر برداری میرا انجام می

نمایش داده  4د نظر در شکل گیری ابعاد محیط مورای از اندازهنمونه گیرد.گیری ابعاد محیط و تولید هندسه صورت میکند، اندازهوارد می

است. سپس براساس قابل مشاهده ۵برداری توسط دوربین تلفن همراه در شکل گیری ابعاد محیط و نمونهاست. نمایی واضح از اندازهشده

ر سه د بدین منظور مدل هندسی .گیردبندی مدل به منظور تولید شبکه محاسباتی بر روی تلفن همراه صورت میهندسه تولید شده شبکه

طول  به این صورت که د.شوکه با یکدیگر تداخل ندارند، تقسیم می نقاط با فواصل مشخصبه تعدادی  کاربرتوسط ر ورودی یدابعد بنابر مق

اندازه هر شبکه در  به این ترتیب فواصل و .شودتوسط کاربر تقسیم می شدهبا توجه به تعداد نقاط شبکه مشخص گیری شده هر محوراندازه

شوند، دو مزیت عدم تداخل شبکههایی که در هر محور ایجاد میشود. با این شیوه شبکههر راستا تعیین شده و در نهایت شبکه تولید می

ا توجه به محاسبات این بخش روی پردازشگر تلفن همراه صورت گرفته و بباشند. ها با یکدیگر و مقدار دقیق به ازای هر شبکه را دارا می

در نهایت برای تجزیه . تواند انتخاب کندرا میبندی شبکه برای تعداد نقاط تعداد حداکثری یکتلفن همراه، کاربر  های محاسباتیمحدودیت

شرایط اولیه و برای مشخص کردن شرایط حل مسئله از  شود.استفاده می مرزهاسازی عددی در محدودة محصور به مدل از روشو تحلیل 

معادالت حاکم بر مسئله یعنی  حل، شدههایی که از مرحله قبل بدست آورده پردازش، با استفاده از دادهدر فرآیند  .شودبهره برده میزی مر

جا از آن ود.شانجام میتمام نقاط شبکه در سه بعد توسط تلفن همراه افزار اندرویدی توسعه یافته بر روی ها توسط نرمانتقال آالینده ةمعادل

ا اعمال باشد که بمرزی میاولیه و باشند، رسیدن به جواب خاص نیازمند تعریف و تعیین شرایط که معادالت حاکم معادالت دیفرانسیلی می

محیط  ها در گذر زمان و درسازی انتقال آالیندهبا توجه به مسئله مورد نظر که شبیهبر این  شرایط مورد نیاز مسئله حل خواهد شد. عالوه

 ه شود.گیرد، درنظر گرفتتوسط آن صورت می جرمها باید یک منبع تولید آالینده، که انتشار سازی غلظت آالیندهداخلی است، برای شبیه

 
 گیری ابعاد محیط توسط دوربین تلفن همراه: اندازه4شکل 

Figure 4: Measuring the dimensions of the environment by the mobile phone camera. 
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 برداری ابعاد محیط توسط دوربین تلفن همراهگیری و نمونه: نمونه واضح اندازه۵شکل 

Figure 5: A clear example of measuring and sampling the dimensions of the environment by a mobile phone camera. 

متر  3/4 × 5/3 × 5/2بعدی یک اتاق با ابعاد محیط سه در و مونو اکسید کربن اکسید کربندیسازی انتقال آالینده ، شبیهپژوهشدر این 

منبع  است.در نظر گرفته شده 20برابر با  عرضی راستایو در  30در امتداد محورهای افقی و عمودی برابر  شبکهنقاط تعداد است. انجام شده

برای شروع د. کنرا نیز در هوا پخش می اکسید کربن و مونو اکسید کربنگاز دی ،که عالوه بر انتشار گرما بودهکننده تولید آالینده یک گرم

برای دیگر با توجه به اینکه  .استشدهدر نظر گرفته ها منبع تولید آالینده غلظت براییک فرآیند حل معادله وابسته به زمان، مقدار اولیه 

ه فزایش مؤلفا همچنین است.فرض شده در تمام نقاط محدوده مورد بررسی اولیه صفر برای غلظت آالیندهمقدار نقاط محدوده مورد بررسی 

 در نظر گرفته شده است.  نیزگذر زمان  با هاافقی و عمودی سرعت آالینده

و پنجره اتاق که مرزهای  ف، سقف، کها، درهادیوارروی برای تعیین شرایط مرزی منطبق بر شرایط واقعی، از شرط مرزی عدم نفوذ غلظت 

( روی شبکه محاسباتی 1مرزی تعریف شده، معادله )و  اولیهشرایط  گیری ازدر نهایت با بهره. استاستفاده شده ،محدوده مورد بررسی هستند

تا  200با گذر زمان به مدت  هاسازی انتشار آالیندهشبیهشود. افزار توسعه یافته و در بستر تلفن همراه حل میهای مختلف در نرمدر زمان

 است. انجام گرفتهثانیه در زمان واقعی  01/0ثانیه و با گام زمانی  500

 نتایج در واقع  شود.است، تولید می سازی انتقال آالیندهحاصل از شبیهدهنده نتایج که نشان توزیع میدانی غلظتپردازش، در فرآیند پس

ز گیری اسپس با بهره د.نشومی مایش دادههای گرافیکی و نقشه گرمایی نپردازش به صورت دادهیند آعددی حاصل از حل معادالت در فر

همراه  ین تلفنتوسط دورببر روی محیط واقعی گرافیکی سازی بر نشانگر، نتایج حاصل از شبیه تکنیک واقعیت افزوده و روش ردیابی مبتنی

تغییرات غلظت نمایش ولی  گرفتهتولید شده، انجام سه بعدی بر روی هندسه  قال آالیندهسازی انتو شبیهمعادالت  حلشود. نمایش داده می

عنی ثابت باشد، ی مقدار مختصات صفحه موردنظر در یک راستا باید بدین منظور. گیردمی بر روی دنیا واقعی صورتات دو بعدی در صفح

 ،در مسئله مورد بررسی در این پژوهش در نظر گرفته شود.گیری شده و در بازه طول اندازه مولفه یک بعد باید ثابت ،برای نمایش دو بعدی

متر  3/4 × 5/2متر از دیوار انتهایی با ابعاد  27/0بعدی به فاصله محیط سهسازی توسط کاربر یک برش از به منظور نمایش نتایج شبیه

ود، ابعاد شهایی که پس از اتصال به دوربین بخش واقعیت افزده نرم افزار نمایان میتواند با حرکت دادن لغزندهاست. کاربر میانتخاب شده

تجزیه  را بر روی دنیای واقعی مشاهده کرده و به راحتی هاچگونگی توزیع آالینده را کامالً با محیط واقعی انطباق دهد. توزیع میدانی غلظت

را در محیط داخلی بر  کربن اکسیدمونو کربن واکسید دیسازی انتشار آالینده نتایج حاصل از شبیهبه ترتیب  7و  6و تحلیل کند. شکل 

اکسید کربن و مونواکسید کربن مطابق ضریب نفوذ جرمی دو آالینده دی دهد.گیری از واقعیت افزوده نمایش میروی تلفن همراه و با بهره

و آالینده مونو اکسید کربن مطابق  3مطابق با جدول اکسید کربن برای آالینده دیها سازیمدت زمان و سرعت شبیه باشد. می 2جدول 

سانتی متر در محیط  20×20واقعیت افزوده یک نشانگر با ابعاد سازی شده در دنیا واقعی توسط نمایش نتایج شبیهباشد. برای می 4جدول 

 است.قرار گرفته
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 ضریب نفوذ جرمی :2 جدول
Table 2: Mass diffusion coefficient .  

 (s2m/) ضریب نفوذ جرمی نام آالینده

/ن اکسید کربن دی



5

1 148 10 

/ مونواکسید کربن



5

2 08 10 
 

 اکسید کربندیخواص فیزیکی آالینده  :3 جدول
Table 3: Physical properties of carbon dioxide pollutant. 

 (sزمان ) ردیف
مؤلفه افقی سرعت 

(m/s) 

مؤلفه عمودی سرعت 

(m/s) 

مؤلفه سمتی سرعت  

(m/s) 

 0 0015/0 0045/0 200 )الف(

 0 002/0 01/0 300 )ب(

 0 0025/0 015/0 400 )ج(

 0 003/0 02/0 500 )د(

 

 مونواکسید کربنخواص فیزیکی آالینده  :4 جدول
Table 4: Physical properties of carbon monoxide pollutant. 

 (sزمان ) ردیف
مؤلفه افقی سرعت 

(m/s) 

مؤلفه عمودی سرعت 

(m/s) 

مؤلفه سمتی سرعت  

(m/s) 

 0 0018/0 005/0 200 )الف(

 0 0021/0 009/0 300 )ب(

 0 0024/0 013/0 400 )ج(

 0 0027/0 017/0 500 )د(

 

  
 )ب( )الف(
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 )د( )ج(

 گیری از واقعیت افزودهن در محیط داخلی بر روی تلفن همراه و با بهرهاکسید کربدیسازی انتشار آالینده : نتایج حاصل از شبیه6شکل 

Figure 6: The results of simulation the emission of carbon dioxide pollutant in the indoor environment on a mobile phone 

and by using augmented reality. 

 

  
 )ب( )الف(

  
 )د( )ج(

 گیری از واقعیت افزودهداخلی بر روی تلفن همراه و با بهرهن در محیط مونو اکسید کربسازی انتشار آالینده : نتایج حاصل از شبیه7شکل 

Figure 6: The results of simulation the emission of carbon monoxide pollutant in the indoor environment on a mobile 

phone and by using augmented reality. 

 

ل از های حاصحاصل از مدل ترکیبی واقعیت افزوده و دینامیک سیاالت محاسباتی با دادهبه منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، نتایج 

[. همانطور که واضح است نتایج بدست آمده در هر دو مورد کامالً یکسان 23است ]حل مستقیم عددی روی رایانه شخصی مقایسه شده

اکسید کربن و به ترتیب برای آالینده دی 2و جدول 1)د( مطابق جدول سازی در حالت حاصل از شبیه برای اثبات این ادعا، داده .باشدمی

 سازی با استفاده از کد اعتبارسنجی شده با نرم افزار دینامیک سیاالتیافته اندروید و نتایج شبیهمونواکسید کربن، توسط نرم افزار توسعه

 بق خوبی با هم دارند.نمایش داده شده و همانطور که مشخص است نتایج تطا 8محاسباتی در شکل 
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سازی شده توسط مدل ترکیبی بر روی تلفن همراه و حل مستقیم عددی برای حالت )د( هر دو مورد، آالینده : مقایسه انتشار آالینده شبیه8شکل 

 )چپ(   )راست( و آالینده مونواکسید کربندی اکسید کربن 
Figure 8: Comparison of pollutant emission simulated by hybrid model on mobile phone and direct numerical solution for case 

(d) of both cases, carbon dioxide pollutant (right) and carbon monoxide pollutant (left). 

 گیرینتیجه -6

 و یردگمی قرار استفاده مورد گسترده طور به محاسباتیدینامیک سیاالت  ،انتقال جرم و حرارت درک برای رایج تکنولوژی به عنوان یک

 الگو کی واقعیت افزوده واقعی، و مجازی دنیای بین تعامل کردن فعال با .کندمی تولید بیشتر تجسم و پردازش برای زیادی هایداده معموالً

ها انتقال آالینده سازیبرای مدل پژوهشکند. برای این منظور در این می ایجاد فیزیکی هایپدیده درک و رابط کاربری آسان برای جدید

در محیط داخلی از ترکیب تکنیک واقعیت افزوده و دینامیک سیاالت محاسباتی برای توسعه نرم افزار تلفن همراه جهت شبیه سازی انتقال 

در فرآیند باشد. پردازش میپردازش و پس پردازش،شامل سه مرحله پیشافزار سازی این نرمپیاده ها در گذر زمان استفاده شده است.آالینده

شود. به منظور تولید شبکه محاسباتی بر روی تلفن همراه براساس هندسه پردازش اندازه گیری ابعاد محیط و تولید هندسه انجام میپیش

هایی که از مرحله قبل بدست آورده است، با توجه به داده با استفاده از پردازش،در فرآیند  گیرد.بندی مدل صورت میتولید شده شبکه

ه ک توزیع میدانی کمیتپردازش شود. در فرآیند پسشرایط اولیه و مرزی محاسبه معادالت حاکم بر مسئله بر روی تلفن همراه انجام می

اده گیری از تکنیک واقعیت افزوده و با استفبا بهره است. در نهایتها است، تولید شدهسازی انتقال آالیندهدهنده نتایج حاصل از شبیهنشان

شود. همراه نمایش داده میبر نشانگر، نتایج شبیه سازی و حل معادالت بر روی محیط واقعی توسط دوربین تلفناز روش ردیابی مبتنی

قایسه باشد. ممی سرعت تغییراتدر هوا با  دی اکسید و مونو اکسید کربنسازی انتقال آالینده شبیه پژوهشمسئله مورد بررسی در این 

اتی دهنده دقت و توان محاسب، نشانهای حاصل از کد اعتبار سنجی شدهتوسعه یافته با دادهافزار های عددی با نرمنتایج حاصل از شبیه سازی

افزار جه به قابلیت دسترسی تلفن همراه، نرمبنابراین با توباشد. ها در محیط داخلی میآالیندهماژول توسعه یافته برای شبیه سازی انتقال 

ی قدرت محاسباتاز آن جا که عنوان آزمایشگاه سیار و در واقع ابزار آموزشی برای یادگیری بهتر دانشجویان ارائه گردد. تواند بهتوسعه یافته می

 یبی جریان سیال و انتقالهای ترکتر و مدلدهتلفن همراه محدود است، به منظور توسعه این ماژول برای مسائل پیچی سازیو فضای ذخیره

 باشد.تر و کمک گرفتن از سرور پرقدرت برای انجام محاسبات میمحاسباتی سریع هایها نیاز به استفاده از روشآالینده
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Abstract- Engineering problems are generally mathematical models of physical phenomena. The solution of the 

physical problem can be found using engineering and simulation approaches such as numerical modeling. 

Augmented reality technology adds virtual content created by a computer or mobile phone with a camera to the 

physical environment of users. Using an augmented reality-based system, after analysis, the simulation results 

can be placed directly on real-world objects in a two or three-dimensional model corresponding to the location 
and dimensions of the physical body in order to better understand the results. In this research, using a combination 

of augmented reality and computational fluid dynamics techniques, a simulation model in an indoor environment 

with different pollutants has been developed. For this purpose, first, the basic concepts of augmented reality are 
expressed and its differences with virtual reality are examined. After examining the implementation method of 

the proposed model, the results for carbon dioxide and carbon monoxide pollutants have been obtained. To 

evaluate the proposed model, the data obtained from the mobile software are compared with the related 
benchmark results and show the relatively good accuracy and computational capability. 

 

Keywords: Augmented Reality, Computational Fluid Dynamics, Air Flow, Pollutant Diffusion, Data 

Visualization. 
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