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ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДА ЭВАКУАЦИЯЛАУ ЕСЕПТІҢ  МАТЕМАТИКАЛЫҚ  

ӘДІСТЕРІ МЕН МОДЕЛЬДЕРІ 
 
Аңдатпа. Бұл жұмыста төтенше жағдайларда оқу орнынан адамдарды  эвакуациялау есептерді шешудің 

моделдері мен әдістері қарастырылған, ғимарат ішіндегі адамдардың  қозғалыс ағынына математикалық 
модельдері қолданып эвакуациялау  жоспарларды бағалау алынды.  Есептің математикалық қойылымы мен 
пәндік аймақка талдау жасалды.  

В работе рассматриваются модели и методы решения задачи эвакуации людей из учебного заведения в 
чрезвычайных ситуациях , получены оценки эвакуационных планов с использованием математического 
моделирования движения потоков людей внутри здания. Сделан анализ предметной области и приведена 
математическая постановка задачи. 

Түйін сөздер: Эвакуация, төтенше жағдай, математикалық модель, алгоритм, максималды ағын. 
  
1 Эвакуациялау туралы есепті шешу алгоритмі  
 
Оқу орнында төтенше жағдай болды делік, нәтижесінде адамдарды эвакуациялауға тура келеді. 

Ғимараттағы аудиториялардың әр бірінде 30 студенттен отырған  24 аудитория, сонымен бірге 8 
баспалдақ орны және 2 шығысы орналасқан. Оқу орнынан студенттерді эвакуациялаудың уақытын, 
жылдамдығын және  бағытын есептеу қажет.  

Әр бір доғаның бағыты vϵV  ағын қозғалысының бағытын білдіретін G=<E, V, H>кескінін 
береміз,  мұндағы әр бір доғаның өткізу қабілеттілігі dv тең. Е төбелер жиынтығында аудиториялар 
орналасқан. Е төбелер жиынтығында екі төбе, яғни төбенің басталуы мен аяқталуы белгіленген. 0 
төбесі ағынның көзі, 35 ағу болып табылады. Е -нан i үшін 2 сан берілген: сол жерде отырған адамдар 
саны мен бір мезетте сол жерден жүгіріп шығып жатқан адамдар саны. Доғалар- бұл байланыстар 
арасындағы баспалдақ орындары мен коридорлар.  

Әр доға шектеулі өту қабілеттілігіне ие болғандықтан мүмкін болған ағынның болуын 
тексеруді оларды іздеумен  максималды ағын туралы есеп пен оны Форд және Фалкерсон 
алгоритмімен шешу көмегімен жүзеге асыруға болады. 

Максималды ағын есебінде ағын бастапқы төбенің біреуінен соңғының біреуіне өтеді. Барлық 
доғалар белгіленген өту қабілеттілігіне ие. есепті мұндай түрге алып келу үшін жалған ii және kk  екі 
төбені қосамыз.  i0 ағын көзін ii  біріктірейік. Ол үшін өту қабілеттілігі   тең болады. 

-лі ағып кетулерді kk  төбені доғалармен біріктіреміз. Бұл доғаларға өту қабілеттілігі 
сәйкесінше  тең. Нәтижеде максималды ағын туралы стандартты түрдегі есепті аламыз, оны 
шешу үшін кез келген атақты алгоритмдердің бірін қолданамыз. Егер максималды ағын  кем 
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болған болса, онда бір қабаттың қорытынды есебі , сәйкесінше есеп түгелімен шешімге ие болмайды. 
Мұндай жағдайда минималды қиылған жер қосымша доғалардан тысқары орналасады[1]. 

Егер максималды ағын  тең болған болса, онда инварианттық жаңғыртулармен 
теңсалмақтылық жағдайына өткізетін ұйғарынды ағынды аламыз.  

Гриндшилс формуласының көмегімен коридор және баспалдақ  арқылы адамдардың ағын 
қозғалысын суреттейік.Келесі белгілерді енгізейік: желі ауданының ұзындығы– L , ауданда қозғалу 
уақыты–T , уақыт бірлігінде жолдың қиылған жерінен өткен ағын– x , ағын тығыздығы–P , 
жолақтардың саны– S , ағын қозғалысының жылдамдығы–W ,коридордың орташа ұзындығы – λ . 

Ағынды анықтауға сәйкес =1/. W–студент жылдамдығы болсын,ал Wmax –максималды 
жылдамдығы болсын. Адамның  ұзындықтағы жол бөлігін басып өту уақыты =/v тең болады. 
уақыт бірлігінде студенттер саны ĸ=1/ тең болады. Мұнан  . ағынның 

жылдамдығы мен тығыздылығы өзара (Гриндшил формуласы) сызықты 
тәуелділігімен байланысқан деп есептейік. Мұнан , немесе 

 [2].  
Ағын болу үшін оған тіреу қойсақ,  аламыз. Келіп шыққан 

функция төменге бағытталған тармақтары бар парабола,  ол  кезінде максимумға 
жетеді, сәйкесінше . 

Міне осылай, біз максималды ағынның мөлшерін алдық.Ол ескерілмей кетуі де мүмкін. 
 орнына формула қойсақ, келесі формуланы  аламыз. 

Барлық студент өз жылдамдығын максималды жасауға тырысатынын ескере отырып Виета 
формуласы бойынша  аламыз. 

Осыдан алатынымыз, желі ауданында қозғалу уақыты келесі тәуелділікпен белгіленеді: 

, мұндағы Tmin –ағын онымен нөлге тең болған жағдайда аудан 

ішінде қозғалудың минималды уақыты.  
Эвакуациялық қозғалыстың ағынын қарастырайық. Берілген зерттеулер негізінде ені 0,6 м тең 

болып,  бірнеше ағындар енінің жолы үшін оның кішкене қысқаруына рұқсат етіп  қабылдануы 
мүмкін.  Сонымен бірге, кездейсоқ кездескен қозғалыс немесе қозғалыстың тоқтап қалуы кезінде 
басып өту мүмкіндігін қамтамасыз етуден, жолдың енінен тәуелсіз түрде бір ағынды ендейтін жолды 
бірнеше артық енмен қабылдау қажет. Осыны, сонымен бірге бар әрі бейімденіп жатқан 
эвакуациялық жолдарда ағын сандарының қажеттілігін есепке ала отырып, горизонтальды жол 
түрінде де  баспалдақ қадамы түрінде де ағындардың енінің санын анықтау үшін  кестені келтіруге 
болады.   

 
Кесте 1.  Ағын санының анықталуы 
 

Қарапайым ағындардың 
саны 

Эвакуациялық жол ені 
Орташа Минималды Максималды 

1 0,9 0,9 1,2 

2 1,2 1,2 1,7 

3 1, 8 1,7 2,3 

4 2,4 2,3 3 

   
 Практикада жаппай қозғалудың жылдамдығы минутына 5-тен 75-ке дейін ауытқиды. Ұзақ 

қозғалу кезінде тығыздық физикалық көлем мөлшеріне қол жеткізе алмайды, сондықтан аудан 
ұзындығын есеп түрінде қабылдау орынды. Жазықтық жол үшін минутына 16 метрмен , 
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баспалдақпен түсу үшін 10 метрмен және кем дегенде 20% көтерілу үшін минутына 8 метрмен  
жылдамдық көлемін  есептеу анықталады.  

Қарапайым ағынды минутына өткізу қабілеттілігі ағын тығыздығына жылдамдықтың бөлінуі 
жеке түрде анықталады. Толық өткізу қабілеттігі жол енінен табылған көлемнің  ағындар санына 
және эвакуациялаудың созылуын құраушы сандар минутына  көбейтілуімен түсіндіріледі. Мұнан 
түсінетініміз, эвакуациялық қозғалыс факторларының жиынтығынан тәуелді көбейтінді нормалар 
ұсынып отырғандай бірқалыпты көлемді көрсете алмайды, бірақ эвакуациялаудың созылуына 
мүмкіндік берудің үлкеюімен өсуіне және жергілікті шарттарға тәуелді белгілі бір дәрежеде өзгеріп 
отыратын көлем бола алады. Ұйғарынды жол ұзындығына уақыт нормалары тікелей әсер етеді. 

Жол ұзындығы бірінші кезең үшін шығыстан шекті жойылуын сипаттайды да, көбіне ірі 
бөлмелер үшін маңыздылыққа ие. Бұл нормалар бірінші және екінші кезең қосындысы үшін сыртқа 
немесе баспалдаққа шығудың орналасуы мен сандар қатынасында бөлек қабаттардың жоспарлануын 
алдын ала шешеді. Үш кезеңнің қосындысы үшін осы нормалар үшінші кезеңнің  өсуі бойынша  
бірінші және екінші кезеңдердің қысқаруын есепек ала отырып, қабатты шектеп, бөлмелерді 
қабаттарға топтастыруды диктовкалай отырып, жалпы ғимарат жоспарлануына әсер етеді[3].   

Берілген бір есепті шешу үшін № 2 кестеде көрсетілген мәндер қолданылады, мұндағы «н» - 
доға басы, «к» - доға аяғы, Wmax – максималды жылдамдық, Pmax – максималды тығыздық, S – 
жолақтар саны, L – коридор ұзындығы. 

 
Кесте 2. Есепті шешу үшін бастапқы мәліметтер 
 

№ 
дуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
9 0 

н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 4 5 6 7 12 11 10 12 13 14 15 20 19 
8 0 

к 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3 2 1 5 6 7 8 11 10 9 13 14 15 16 19 18 
7 1 

Wmax 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Pmax 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
L 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

0 0 
 
Эвакуациялау туралы есепті шешу үшін желіде максималды ағын туралы есепті қолдану қажет. 

Сонымен бірге доға бойынша  ағын қозғалысының анализін де, Форд пен Фалкерсон алгоритмін және 
потенциалдар әдісін  қарастыру қажет. 

  
2. Желідегі максималды ағын туралы есеп 
  
Көптеген желі есептерінде доғаларды белгілі бір өткізу қабілеттілігі бар кейбір 

коммуникациялар түрінде  қарастыру үлкен мәнге ие. Мұндай жағдайда заңдылық бойынша 
белгіленген төбеден(қайнар көзі)кейбір өзге төбеге(ағып кету) бағытталған кейбір ағындардың 
максимумдалуы туралы есеп қарастырылады. Бұл типтес есеп максималды ағын туралы есеп деп 
аталады. 

Әр бір доғаның өткізу қабілеттілігі dv тең vV  әр бір доғаның бағыты ағын қозғалысының 
бағытын білдіретін   G=E,V,H бағдарланған кескін  берілген бола қойсын. көптеген E төбелерде екі 
төбе басы мен аяғы. н төбесі ағын көзі, к –ағып кету болып табылады. н -нен  к төбесіне өткізілуі 
мүмкін максималды  ағынды анықтау қажет болады. 

xv арқылы v доғасымен қозғалатын ағын көлемін белгілейік. Мұнан 
0 xv  dv , vV (1) 

әр бір  төбеде кіріс ағын мөлшері шығыс ағын мөлшеріне тең, бұл әділетті тепе- 
теңдік  


 


ii Vv

v
Vv

v xx  

 
(2) 
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Немесе 
0 

  ii Vv
v

Vv
v xx  (3) 

 н және к төбелері үшін сәйкесінше орындалады: 
Qxx

ii Vv
v

Vv
v  

 

 (4) 

Qxx
ii Vv

v
Vv

v  
 

 (5) 

 н төбесінен шығып, к төбесіне кіретін Q ұзындығы ағын ұзындығы болып табылады.  
Есеп. Анықтау керек: 

Q  max  (6) 
 (1) – (5) шектеулері кезінде. 
(1) – (5) шектеулерімен қанағаттандырушы(Q, xv , vV)  ұзындықтарды желідегі ағындар деп 

атаймыз, сонымен бірге олар  Q ұзындығын максимумға жеткізсе, онда максималды ағынмен. Q=0, 
xv=0, vV мәндері желідегі ағын екенін көру қиын емес. (1) – (5) есебі сызықты программалаудың 
есебі болып табылып, оны симплекс-әдіс алгоритмдерімен шешуге болады. 

E төбелер жиынтығын нE1, кE2болатындай екі ұштаспайтын E1 және E2бөліктеріне бөліп 
тастайық. н және кбөлетін R(E1,E2)қиығы әр бір доға үшін vR(E1,E2) немесе h1(v)E1 и h2(v)E2, 
немесе h1(v)E2 және h2(v)E1келетін R(E1,E2)V жиынтық деп атаймыз. 

 
  

 
 

1-сурет. Қиылған жерді іздеу 
 

1-суретте E1={1,4,7}жиынтығы, бұл төбелер қара түске ие. E2={2,3,5,6,8,9}. Доғалар арқылы 
өткен үздік сызықтар, доғалар R(E1,E2)қиығы болып табылады.  

R(E1,E2) жиынтықты екі төмендегідей бөліктерге бөлейік: 
R+(E1,E2)={vR(E1,E2)| h1(v)E1 и h2(v)E2}, 
R–(E1,E2)={vR(E1,E2)| h2(v)E1 и h1(v)E2}. 
R+(E1,E2) жиынтық элементтерін тура доға деп атайық, олар  E1 жиынтығынан ,  

E2жиынтығына алып барады. R–(E1,E2) жиынтықтар элементтері – кері доғалармен, олар E2 
жиынтығынан E1жиынтығына алып барады. Ұзындық деп қиық арқылы өтетін ағынды атаймыз: 


 


),(),(

21
2121

),(
EERv

v
EERv

v xxEEX . 

Ұзындық деп қиықтың өту қабілеттілігін атаймыз: 
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Көрініп тұрғандай, 0X(E1,E2)D(E1,E2).Келесі теорема әділетті. 
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Теорема 1. Максималды ағын мен минималды қиық туралы. 
Кез келген желіде Q максималды ағын ұзындығы н қайнар көзінен  к ағып кету н және к 

төбелерінен бөлетін барлық R(E1,E2)қиықтар ішінде D(E1,E2) минималды өту қабілеттілігіне тең. 
Q=D(Ē1,Ē2) орналасқан R(Ē1, Ē2) қиығын шектеуші деп атаймыз. Шектеуші қиықта 

орындалатын: 
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(Q, xv, vV) – кейбір желі ағыны болсын, сонымен бірге н=i0, v1, i1 , v2, i2,...,vK, iK=к 

бірізділігі  н және к төбелерін ұштастыратын тізбек болып табылады. Осы тізбекте н төбесінен к 
төбесіне қозғалу бағытын берейік. Осы тізбектегі  vj доғасының бағыты н -дан к-ға қозғалысу 
бағытымен сәйкес келсе және өзге жағдайда кері қарай болса онда оны  тура деп атаймыз. Егер v тура 
доғалар үшін  (dv– xv)>0 тізбектер және xv>0 керілер үшін болса, онда бұл тізбекті ағын өсуінің 
тізбегі деп атаймыз. Осы тізбектен q=min(q1,q2) ұзындықтағы q қосымша ағынды н -дан к -ға өткізуге 
болады, мұндағы q1=min(dv – xv), барлық тура доғалар тізбегінен минимум алынады, q2=min(xv), 
барлық кері доғалар тізбегінен минимум алынады. 

Теорема 2.  (Q, xv, vV) ағыны тек ағынның жолдарын үлкейтуге болмайтын кезде ғана 
максималды болады. 

Ұсынылып отырған желідегі максималды ағын туралы есепті шешу алгоритмі ағынды н -нен к-
на үлкейту тізбегін іздеуге негізделген. Бұл іздеу өз кезегінде, Дейкстр алгоритміне ұқсас келетін, 
төбелерге белгілерді орнықтыру процесіне негізделген. әр бір i төбесіне  Pi=[gi,vi,] белгісін 
меншіктейік, мұндағы gi – i төбешігіне түскен қосымша ағынның ұзындығы,  vi –ағын келген доға,  – 
егер vi доғасы бойынша ағын келген болса, i-не бағытталған(тура доғамен;  – егер vi доғасы бойынша 
ағын келген болса, i-нен бағытталған белгісі «–»болады), белгісі«+» болады.  

 i төбесі : 
-егер оған қосымша ағын жетпесе, белгіленбеген болады. Бұл белгі Pi=[0,–,]түрге ие. 
-белгіленген, бірақ қарастырылмаған, егер оған ағын жетпеген болып, әрі қарай өткізілмесе, 

белгі Pi=[gi,vi,], где gi>0түрге ие болады. 
-белгіленген және қарастырылған, егер оған ағын жеткен болып, әрі қарай өткізілсе, онда белгі 

Pi=[gi,vi,]түрге ие. 
Шешімінің алгоритмін қарастырайық. 
0. кез келген vV үшін xv=0, Q=0 болуы мүмкін. 
1. Барлық төбелерді белгіленбеген жасаймыз. н төбесін белгіленген жасаймыз, бірақ Pн=[,–,–

]белгісімен қарастырылмаған. Бұл осы төбеге ағын шектелмеген көлемде түсуін білдіреді. 
2. Белгіленген, бірақ қарастырылмаған төбені іздейміз. Егер ондай жоқ болса, табылған ағын 

Q, xv, vV максималды және алгоритм істі аяқтайды. Егер мұндай төбе табылған болса, i –оның 
нөмірі, онда 3 өтеміз. 

3. i төбесін қарастырамыз: 
       - кез келген , айталық j=h2(v).  Егер j төбесі белгіленбеген және (dv–xv)>0 болса,  онда 

оны Pj=[q,v,+] белгісімен белгілейміз, мұндағы q=min(qi, (dv–xv)), егер j=к, онда 4 пунктына өту. 
-кез келген айталық j=h1(v). Егер j төбесі белгіленбеген және xv>0 болса,  онда оны 

Pj=[q,v,–] белгісімен белгілейміз, мұндағы q=min(qi,  xv), егер j=к, онда 4 пунктына өту. 
- i төбесін қарастырылғандай белгілейік және 2 пунктке өтейік. 
4. Қосымша ағын өткіземіз. Айталық, j=к бұл, q=gк и v=vj. 
-егер=«+» болса, онда мыналарды орындау қажет: қою,  xv=xv+q, i=h1(v), егер i=н, онда 1 

пунктіне өту, әйтпесе j=i қою және к v=vjөту), 
-егер=«-» болса, онда мыналарды орындау қажет: қою,  xv=xv–q, i=h2(v),  егер i=н, онда 1 

пунктіне өту, әйтпесе j=i қою және к v=vjөту), 
Осы алгоритм орындалған соң (Q, xv, vV) ағыны алынады. минималды өту қабілеттілігімен 

қиықты іздеу үшін 2 пункттегі алгоритм жұмысының соңғы кезеңінде төбелердің бір бөлігі 
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белгіленеді және қаралады,осы төбелерді Ē1, Ē2=Ē\ Ē1жиынына қосамыз. R(Ē1, Ē2) қиығы ізделетін 
болады[4],[6]. 
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Әмірғалиев Е.Н., Қалижанова Ә.У., Козбакова А.Х. 

Төтенше жағдайларда эвакуациялау есептің математикалық әдістері мен модельдері 
Түйіндеме. Бұл жұмыста эвакуациялық жоспарларды бағалау ғимарат ішіндегі адамдардың қозғалыс 

ағынына математикалық модельдері қолданылды. Оқу орнынан адамдарды эвакуациялаудың алгоритмі мен 
үлгісін, математикалық есептің қойылуы мен пәндік аймақты талдау, максималды ағын туралы есеп негізінде 
мүмкін болған есеп шешімін іздеу қарастырылған. 

Түйін сөздер: Эвакуация, төтенше жағдай, математикалық модель, алгоритм, максималды ағын. 
 

Амиргалиев Е.Н., Калижанова А.У., Козбакова А.Х. 
Математические методы и модели задачи эвакуации в чрезвычайной  ситуации 
Резюме. В работе рассматриваются модели и методы решения задачи эвакуации людей из учебного 

заведения в чрезвычайных ситуациях , получены оценки эвакуационных планов с использованием 
математического моделирования движения потоков людей внутри здания.  

Сделан анализ предметной области и приведена математическая постановка задачи.  Ключевые слова: 
Эвакуация, чрезвычайная ситуация, математическое моделирование, алгоритм, максимальный поток. 

 
Amirgaliyev Ye.N., Kalizhanova A.U., Kozbakova A.Kh. 

Mathematical methods and models  of the evacuation problem in an emergency  
Summary. The paper deals with models and methods of solving the problem of the evacuation of people from 

an educational institution in an emergency, evacuation plans, estimates are obtained using mathematical modeling 
traffic flows of people inside the building. The analysis of the subject area and shows the mathematical formulation of 
the problem. 

Key words: Evacuation, emergency, mathematical modeling, safety, algorithm, maximum flow. 
 
 
 
 
 
 
 




