
 

 

 

Pathfinder 2014 – Współpraca z Pyrosim/FDS 

 

Wstęp 

Program Pathfinder 2014 został wzbogacony o szereg przydatnych opcji, rozszerzających  

możliwości symulacji ewakuacji. Interesującą funkcją jest możliwość importu modelu \ 

obiektu bezpośrednio z programu Pyrosim. W najnowszej aktualizacji oprogramowania, 

funkcja ta została dodatkowo rozszerzona o możliwość importu płaszczyzn wynikowych z 

programu SmokeView. Pozwala to na szersze wykorzystanie programu w celu oceny 

możliwości ewakuacji z danego budynku. W najnowszym numerze newslettera weźmiemy 

pod lupę możliwości współpracy programów Pyrosim i Pathfinder. 

 

1. Import modelu. 

 

Program Pathfidner pozwala zaimportować geometrię wykonaną uprzednio w programie 

Pyrosim lub FDS. Jest to przydatna funkcja gdy analizujemy obiekt dla którego będziemy 

musieli wykonać zarówno symulację pożaru jak i ewakuacji. Import geometrii z Pyrosim/FDS 

pozwoli nam skrócić czas modelowania symulacji ewakuacji. Aby zaimportować model z 

programu Pyrosim należy: 

Z menu głównego wybrać opcję plik a następnie import… 

 

Następnie wybieramy format pliku który chcemy importować, mamy do wyboru m.in : fds, 

data czy psm. Po wskazaniu interesującego nas formatu, Pathfinder zaimportuje geometrię 

modelu. Należy pamiętać , że program importuje tylko i wyłącznie geometrię obiektu, 

natomiast pomija siatkę obliczeniową. 

 



 

Rys1. Model obiektu zaimportowanego z programu Pyrosim 

 

Na uwadze musimy mieć, że Pathfinder wyświetla przeszkody stworzone w Pyrosimie ale nie 

traktuje ich jako fizycznych przeszkód podczas ewakuacji. Wszelkie elementy typu: ściany, 

drzwi schody czy przeszkody należy dorysować ręcznie. 

 

Po naniesieniu powierzchni poruszani się, drzwi ewakuacyjnych oraz ludzi model prezentuje 

się tak: 

 

Rys2. Kompletny model ewakuacyjny 



Po zakończeniu obliczeń możemy wyświetlić wyniki symulacji. Aby dodatkowo aktywować 

płaszczyzny wynikowe należy kliknąć w opcję : wyniki FDS i następnie uruchom wyniki FDS: 

 

 

Rys3. Symulacja ewakuacji 

 

Wybieramy interesujący nas plik Smokeview (smv). Po wskazaniu pliku pojawi się  nam 

dodatkowe menu z którego możemy wybrać interesujące nas płaszczyzny wynikowe: 

 

Rys4. Dodatkowe menu z pogrupowanymi płaszczyznami wynikowymi FDS 



 

Po wybraniu interesujących nas wyników możemy obserwować symulację ewakuacji z 

naniesionymi odpowiednimi płaszczyznami wynikowymi. W naszym przypadku będzie to 

płaszczyzna widoczności: 

 

 

Rys5. Płaszczyzna widoczności w 45 sekundzie symulacji ewakuacji. 

 



Rys6. Płaszczyzna widoczności w 100 sekundzie. 

Dzięki temu możemy bezpośrednio w przeglądarce wyników programu Pathfinder 

podglądnąć przebieg ewakuacji oraz zmiany warunków na drogach ewakuacyjnych. Pozwala 

nam to na wykrycie potencjalnych zagrożeń. Np. w poniższym przykładzie niektóre 

ewakuujące się osoby znalazły się w obszarze o obniżonej widoczności: 

 

Rys7. Płaszczyzna z osobami potencjalnie zagrożonymi 

 

Wnioski 

 

Najnowsza aktualizacja programu Pathfinder 2014 (rewizja 2014.1020) pozwala na 

przeprowadzenie symulacji ewakuacji wraz z podglądem warunków jakie panują w obiekcie 

w danym czasie. Otwiera to szerokie możliwości analizy różnych wariantów ewakuacji w 

zależności od miejsca powstania pożaru. Należy jednak pamiętać, że (póki co) decyzje co do 

wyboru drogi ewakuacji przez osoby nie są podejmowane na podstawie warunków na nich 

panujących. Płaszczyzny wynikowe są przydatne jedynie do oceny bezpieczeństwa 

konkretnego scenariusza.  



mgr inż. Wojciech Nocula  

 

Jeśli masz jakieś wątpliwości - skontaktuj się z nami!  

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania:  

tel.: +48 783 337 250,  

e-mail: w.nocula@stigo.com.pl 

 

W następnym numerze newslettera PyroSim omówiony zostanie temat: 

Symulacje oddymiania klatek schodowych – wybrane problemy. 
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