
Evacuatie probleem

Gegeven een flatgebouw met n verdiepingen, waarbij bekend is hoeveel mensen er op elke verdieping
aanwezig zijn. Er is één centrale lift en een centraal trappenhuis. Het gebouw moet worden
geëvacueerd en de centrale vraag in dit project is: hoe krijg je iedereen zo snel mogelijk uit het
gebouw?

We maken eerst wat simpele veronderstellingen om dit probleem op te lossen. Daartoe nemen we
aan dat elke persoon er een vaste tijd p over doet om via de trap één verdieping omhoog of omlaag
te gaan. Verder, dat de lift er een vaste tijd l over doet om één verdieping te stijgen of te zakken.
Tenslotte is er een vaste instaptijd t, onafhankelijk van het aantal personen dat instapt, en heeft de
lift oneindige capaciteit. Op het moment van aanvang is de lift helemaal bovenin. Voor het gemak
noemen we dit verdieping 0, en is de begane grond verdieping n.

Het probleem is triviaal als p ≤ l. Neem daarom aan dat p > l.
Evacuatie strategieën zijn voorschriften op welke verdiepingen de lift moet stoppen, hoe lang

hij daar moet stoppen, en naar welke verdiepingen de verschillende personen zich moeten begeven.
Gevraagd is de strategie met de kortste evacuatietijd.

Deze gaan we bepalen via een algoritme. Als startstrategie kiezen we de volgende strategie.
Stel dat n1 de hoogste verdieping is waar mensen aanwezig zijn. Als n1 = 0, kiezen we als eerste
stopplaats verdieping 0. Stel n1 > 0. Laat

S1 = max{k | (k − n1)p ≤ kl}.

Dan kiezen we S1 als de eerste stopplaats. Dat komt neer als de laatste stopmogelijkheid voordat
de lift de hoogste persoon gaat inhalen, wanneer je die naar beneden zou sturen. Stuur nu alle
personen op verdiepingen n1, . . . , 2S1−n1 naar verdieping S1 en laat die in de lift stappen. Laat nu
n2 > 2S1−n1 de hoogst gelegen verdieping zijn onder 2S1−n zijn, waarop zich bij aanvang mensen
bevinden. Kies nu

S2 = max{k | (k − n2)p ≤ kl + t},

als tweede stopplaats voor de lift. Stuur iedereen op de verdiepingen n2, . . . , 2S2−n2 naar verdieping
S2 en laat ze daar instappen. Dit herhalend, krijgen we een evacuatie strategie.

Deze gaan we deze evacuatie strategie verbeteren door te kijken, of het verminderen van het
aantal stopplaatsen met 1 een snellere evacuatie strategie geeft.

Hierbij kun je het volgende idee gebruiken. Als een optimale evacuatie strategie voorschrijft dat
een lift ergens langer moet stoppen dan de instaptijd, zal dit altijd op het eerste stoppunt zijn.
Immers, dan heeft iedereen daar maximaal voordeel van.

Convergeert dit algoritme naar een optimale evacuatie strategie? Hoe kun je dit efficiënt program-
meren? Geeft dit algoritme ook optimale evacuatie strategieën wanneer je de aannames verzwakt?
Bijv. we kunnen rekening houden met het aantal mensen dat per verdieping instapt. Is dit optimal-
isatieprobleem te modelleren als een Markov beslissingsketen? In dit project moet je deze vragen
bestuderen.
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