
 

 

 

Współpraca FDS z arkuszem kalkulacyjnym 

 

1. Wstęp: 

Program Pyrosim posiada możliwość bezpośredniego podglądu wykresów 

uzyskiwanych z urządzeń pomiarowych. Wszystkie wykresy wyświetlane są jako plik 

graficzny – odczyt danych w konkretnym momencie symulacji  odbywa się więc  

z pewnym przybliżeniem. Czasem istnieje konieczność dokładnego sprawdzenia 

konkretnego parametru lub przedstawienie odczytów z kilku punktów pomiarowych  

na tym samym wykresie. W tym celu pomocne będzie wyeksportowanie wykresu  

do arkusza kalkulacyjnego. W najnowszym numerze newslettera zaprezentuję,  

jak w szybki sposób uzyskać podgląd wykresów w arkuszu kalkulacyjnym oraz dokonać 

ich obróbki. 

 

2. Przykładowy model symulacyjny: 

Weźmy pod uwagę przykładową symulację tunelu podziemnego w którym badać 

będziemy zależność prędkości powietrza wypływającego z wentylatora strumieniowego  

od odległości. Prędkość będzie badana za pomocą pięciu wirtualnych punktów 

pomiarowych. Każdy z nich wygeneruje wykres, który poddamy obróbce w arkuszu 

kalkulacyjnym.  

 

 

Rys.1. Model symulacyjny z wirtualnymi punktami pomiarowymi 



 

3. Import wykresu: 

  Wszystkie pliki zawierające wykresy (o nazwach: ctlr, hrr i devc) mogą  

być odczytane przez dowolny arkusz kalkulacyjny. Program FDS dokonuje odczytu 

parametrów w każdym kolejnym kroku czasowym i zapisuje daną wartość  

w odpowiedniej kolumnie. Dzięki temu możemy odczytać wartość interesującego  

nas parametru z dokładnością do 1 kroku czasowego (ustalanego ręcznie przez 

użytkownika lub automatycznie przez program FDS). Przykładowy plik devc.csv  

po otworzeniu w arkuszu kalkulacyjnym wygląda tak: 

 

 

 

Rys.2. Plik devc.csv otworzony w arkuszu kalkulacyjnym 

 

 

4. Obróbka danych: 

Plik csv. zapisuje wszystkie wartości w jednej kolumnie. Nie jest to zbyt wygodne, 

dlatego przed tworzeniem wykresów należy umieścić każdą z wartości w osobnej 

komórce. Korzystamy tutaj z funkcji  tekst jako kolumny. Opcja ta pozwala  

na podzielenie zawartości jednej komórki na osobne kolumny. Kolejne wartości danych 

wyjściowych z FDS są oddzielone przecinkiem, więc w kreatorze konwersji tekstu  

na kolumny, jako ogranicznik, należy zaznaczyć opcję: przecinek. 



 

Rys.3. Kreator konwersji tekstu na kolumny 

 

Po zamknięciu kreatora powinniśmy uzyskać tabelę w której pierwsza kolumna będzie 

oznaczać czas oraz pięć komórek zawierających odczyty z wykresów. Plik wyjściowy FDS 

używa kropki jako znaku oddzielającego wartości całkowite od dziesiętnych. Arkusz 

kalkulacyjny rozpoznaje je jako ciąg znaków. Aby umożliwić odczyt danych jako liczby, 

należy zamienić wszystkie kropki występujące w tabeli na przecinki. Pozwala  

na to opcja znajdź i zamień. 

 

 

Rys.4. Opcja znajdź i zamień 

 

Po dokonaniu tych operacji oraz zaokrągleniu wartości do dwóch miejsc po przecinku 

powinniśmy uzyskać przejrzystą i czytelną tabelę z odczytami z punktów pomiarowych.  



FDS Time V1 V2 V3 V4 V5 

0,0 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

0,2 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

0,4 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

0,5 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

0,6 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

0,7 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

0,7 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

0,8 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

0,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

0,9 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,2 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,3 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,4 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

1,5 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 

1,6 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 

1,7 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 

1,8 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02 

Rys.5. Fragment końcowej tabeli  z danymi z punktów pomiarowych 

 

Teraz możliwe jest dokładne odczytanie wartości prędkości w poszczególnych krokach 

czasowych oraz stworzenie wykresu, który umożliwia porównanie powyższych danych. 

 

 

Rys.6. Wykres przedstawiający wartości prędkości dla poszczególnych punktów pomiarowych 

 



5. Podsumowanie: 

Zaimportowane dane z pliku wyjściowego programu FDS do arkusza 

kalkulacyjnego nie są zbyt czytelne. Jednak po dokonaniu kilku prostych operacji 

otrzymujemy klarowną tabelę ze wszystkimi interesującymi nas danymi. Dzięki temu 

możemy stworzyć przejrzyste wykresy porównawcze przydatne przy tworzeniu raportu 

końcowego z symulacji. Z tabeli możemy również odczytać dokładne wartości 

parametrów, co w przypadku tradycyjnych wykresów generowanych przez program 

Pyrosim nie jest możliwe. 

 

mgr inż. Wojciech Nocula 

 

 

W następnym newsletterze: 

Komunikaty w FDS – zbiór najczęściej pojawiających się błędów 

użytkownika uniemożliwiających uruchomienie symulacji. 

 

 


