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The article presents the work of the authors concerning the 3D 

evacuation simulation at a subway metro station in Bucharest, Romania. The 
subject is very important, as in such a real case that impose real evacuation 
from subway stations, large number of casualties can occur and a lot of 
attention must be paid to prevention and organizing the evacuation activity.  
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 1. Introducere 
 
În metroul bucureştean, mai ales la orele de vârf, întâlnim 

mase mari de oameni.  
În cazul în care ar fi nevoie ca aceste persoane să fie 

evacuate, s-ar pune probleme serioase de organizare.  
Articolul prezintă câteva idei care reies din simularea unei 

evacuări, desfăşurate cu programul Pathfinder. 
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 2. Programul Pathfinder 
 

Pentru a analiza corespunzător modul în care se evacuează 
persoanele din staţia de metrou, este oportun calculul matematic şi 
simularea 3D a evacuării, care pot fi oferite de programul Pathfinder. 

 
Pathfinder modelează şi simulează evacuarea din construcţii a 

persoanelor în situaţii de urgenţă. Programul este verificat şi validat, 
fiind conceput astfel încât să uşureze cât mai mult activitatea de 
proiectare şi exploatare, fără a pierde însă nimic din calitatea 
rezultatelor (temperaturi ale aerului, ale suprafeţelor). 

 
Programul include facilităţi speciale care sunt proiectate special 

pentru a economisi timp şi pentru a evita munca în plus, creând 
duplicate.  

 
Astfel, fişierele existente DXF, FDS sau PyroSim pot fi rapid 

convertite în modele de evacuare folosind metoda inovatoare a 
desenării structurii după planul importat pe podeaua modelului, prin 
extrudare.  
 
 3. Cercetarea experimentală 
 

S-a propus implementarea unei situaţii reale în programele de 
simulare.  

Astfel, s-a ales o staţie de metrou din Bucureşti, arbitrară şi pe 
baza unei filmări cu o cameră de filmat de calitate, au fost analizate 
toate persoanele care au ieşit din staţia de metrou, în interval de o oră, 
pe două dintre ieşirile staţiei.  

 
 

Fig. 1  Mostră a tabelului folosit pentru identificarea grupului ţintă de 
persoane care se evacuează 
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Datele vizuale au fost transformate într-un tabel sintetic, de 
tipul celui din figura 1.  

După cum se observă, fiecărei persoane i-au fost desemnate 
note. 

 
4. Rezultatele simulării 
 
În urma implementării datelor în program şi a rulării simulării, s-

a ajuns la concluzia că în maxim două minute 60 de persoane ar trebui 
să se poată evacua fără probleme.  

În urma simulării cu pathfinder, se observă că acest lucru este 
posibil. 

 

 
 

Fig. 2  Imagine de la simularea evacuării unei staţii de metrou, vedere 
din unghiul 1 

 
Programul a primit următoarele date de intrare: 
 

• Geometria staţiei de metrou; 
 
• Numărul de persoane, aşezate aleator (60); 
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• Viteza medie a persoanelor 1,13 m/s (obţinută în urma 
calculelor statistice, din tabel); 

 
• Durata simulării, 2 minute. 

 
 
5. Concluzii 
 
■ Evacuarea staţiilor de metrou reprezintă o situaţie deosebită, 

aplicată unui obiectiv de importanţă deosebită în ceea ce priveşte 
securitatea naţională.  

Prin urmare, o atenţie deosebită trebuie oferită evacuării 
acestui tip de obiectiv.  

 
■ Articolul prezintă câteva idei generale referitoare la această 

situaţie de evacuare.  
 
■ Din simulări rezultă că 60 persoane evacuează complet staţia 

de metrou, în 120 minute.  
 
■ Dacă se cuplează datele obţinute cu cele din alt articol al 

autorilor, în care se demonstrează că aerul devine irespirabil în 200 de 
secunde, atunci rezultă că securitatea persoanelor este atinsă, acestea 
evacuându-se în timp util.  
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Fig. 3  Imagine de la simularea evacuării unei staţii de metrou, vedere 
din unghiul 2 
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