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 ВЪВЕДЕНИЕ 

 Цел 
Целта на дисертацията е да проучи възможностите и да развие под-
ход за анализ на безопасността на базата на конфликтните ситуа-
ции, които възникват на отделни кръстовища, за които данните за 
ПТП са оскъдни или изцяло липсват, както и за такива, които са 
новоизградени и има нужда от оценка на безопасността, а инфор-
мацията за произшествия все още не е натрупана в исторически 
план.  
За основа на изследванията ще послужи съществуващо положе-
ние, още преди настъпване на ПТП, като целта е да се предвиди 
евентуалното ниво на аварийност предварително, което да по-
могне за отстраняване на проблемните елементи в най-ранен етап.  
Създаването на подобен модел за оценка на безопасността би пред-
ставлявало един нов инструмент за нас като транспортни инже-
нери, който би допринесъл за предотвратяване настъпването на 
ПТП, което в реалния живот не се характеризира с брой за една 
година, а с отделни личности, човешки трагедии, загуби.  

 Ограничения 
Настоящата дисертация се отнася до изследването на взаимодейс-
твието между водачите на МПС и конфликтните ситуации, възник-
ващи между тях, които са дефинирани и развити числово от 
крайни условия. Взаимодействията между водачите на превозни 
средства се разглеждат във връзка с въвеждането на числова гра-
ница за конфликт, база за по нататъшни изследвания. Работата не 
се ограничава от вида кръстовище по форма и по вид - сигнализи-
рано или не. Изследванията показват, че това разделение в случая 
е нецелесъобразно и това детайлно е описано и обосновано в съот-
ветната част на разработката. 
Пътната безопасност е изследвана по отношение на различните ти-
пове сигнализирани кръстовища, които съществуват в градската 
среда и в частност – на територията на община София. Оценката 
на безопасността в случая не е разглеждана за цял пътен участък с 
определена дължина, като това предстои да се изследва и провери 
в бъдеще. Опитите показват, че изследването на цяла отсечка е на-
пълно реалистично.  
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 МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И МО-
ДЕЛИ ЗА ПРОГНОЗА 

 Прогноза за аварийността: модели на SRA за безо-
пасност 
Повечето модели за транспортно планиране, които предвиждат 
очаквани нива на безопасност на движението за дадено такова, се 
основават на исторически данни за произшествия. Поради липсата 
на такъв модел в България, в случая обръщаме поглед към стра-
ната, първоизточник на „визия 0“ – Швеция. Там се използва мо-
делът „Effect-Relationship“ на шведската пътна администрация. 
Той  оценява ефектите върху безопасността под формата на нор-
мализирани средни ПТП (брой смъртни случаи и тежки наранява-
ния на милион оси / километри) и други съотношения въз основа 
на сериозността на произтичащите от това наранявания. Моделът 
включва приблизително 50 различни случая, в зависимост от 
вида/класификацията на пътя, функцията и средата, както и огра-
ничението на скоростта. За кръстовища тези данни се изискват 
както за първостепенно (т.е. приоритетни), така и за второсте-
пенно направление  заедно с предварително дефинирания тип 
кръстовище или възел (Matstoms & Bjorketun, 2003) (SRA, 2001). 
Шведската пътна администрация разработва различни модели за 
безопасност при взаимодействие между различните видове пъ-
тища, кръстовища и различните видове участници в движението. 
Тези модели се използват за проучвания за планиране и проекти-
ране, където се използват анализи на разходите и ползите, за да се 
определят решения, които осигуряват оптимално ниво на пропус-
клива способност и безопасност. Безопасността, например в мо-
дела за кръстовищата, първоначално се изчислява като прогнозен 
брой произшествия въз основа на нелинеен регресионен модел, 
който взема предвид средния годишен дневен трафик (AADT) по 
главното и второстепенното направление на даденото кръстовище 
( ). Константните стойности, 
използвани в модела, се определят според типа на кръстовището, 
скоростта на преминаване и вида на средата, в която то действа. 
Тези стойности се определят при експертна оценка по отношение 
на съответните исторически данни за ПТП. 

 
Уравнение 1 
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Където a, b и c са константи, представляващи различните видове 
кръстовища, скорости на преминаване и локация, а Qs и Qt предс-
тавляват средногодишната интензивност на първостепенното и 
второстепенното направления. 

 Прогноза за аварийността: други модели 
В литературата са описани голям брой други статистически мо-
дели, които се опитват да установят съотношение между скорос-
тите на преминаване и броя на произшествията в определени места 
(Higle & Witowski, 1988)  (Lau & May, 1988) (Mensah & Hauer, 
1988) (Lord & Persaud, 2004). В много от моделите за предсказване 
на безопасността, често се твърди, че случаите на ПТП са диск-
ретни, спорадични и случайни по природа, което прави използва-
нето на регресионни модели изключително подходящо (Haight, 
1967) и (Kulmala, 1994). Повечето от тях обаче са съгласни, че раз-
ликата в броя и вида на произшествията също се дължи отчасти на 
системни вариации при характеристиките на движението, като 
например интензивност, скорост на преминаване и спецификите 
на проектното решение. 
По този начин, предвид всяка ситуация, при която дадено кръсто-
вище има идентифицирани входящи потоци и различни скорости 
на преминаване може да бъде наречена потенциална за наличие на 
ПТП. За да се сблъскат две превозни средства, първо трябва да се 
появи извънредна последователност от събития, включващи фак-
тори, при които един водач не вижда приближаващо превозно 
средство, което има неподходящо висока скорост по отношение на 
условията и мястото на пътното платно (Carsten, Tight, Southwell, 
& Plows, 1989). 
Обикновено дискретните, Поасон или отрицателни Биномиални 
разпределения могат да се използват за описание на броя на про-
изшествията, които се появяват на кръстовищата за определен пе-
риод от време. Ако Y е случайна променлива, която описва дейст-
вителното произшествие във времето и y представлява наблюдава-
ния брой инциденти за определен период от време, тогава средната 
стойност на Y е (също случайната променлива) и където      L=λ Y 
е разпределение по Поасон с параметър λ. Структурата на греш-
ката на Поасон предполага също така, че средната стойност и отк-
лонението са равни, което, макар и значително опростяващо някои 
изчисления, обикновено показва, че данните за произшествията са 
прекалено разпръснати с вариации, по-големи от самата средна 
стойност. Това се приема от някои, с цел да се каже, че отрицател-
ното биномиално разпределение е по-реалистично предположение 
за представяне на данни за произшествия. 
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За моделирането на прогнозирането на ПТП често се използва под-
ходът на общото линейно моделиране (GLIM), поради факта, че 
зависимата променлива (т.е. броят на произшествията) не е необ-
ходимо да се разпределя нормално, както се случва при линейно 
моделиране. (Hauer & Lovell, 1988)  използват подхода GLIM, за 
да опишат връзката между честотата на произшествията и пото-
ците на трафика по приоритетните и второстепенните пътища на 
кръстовищата. 

 

Уравнение 2 
Където a, b и c са константи, представляващи различните видове 
кръстовища, скорости на преминаване и локация, а Qs и Qt предс-
тавляват средногодишната интензивност на първостепенното и 
второстепенното направления. 
(Kulmala, 1994) също така предлага включването на други про-
менливи, като по този начин се разширява основният модел: 

 

Уравнение 3 

Където x представлява всякаква допълнителна променлива и d 
модел на параметър. 

 Прогноза за аварийността въз основа на скоростите 
на преминаване 
Много модели за предсказване на ПТП на кръстовища се основа-
ват на използването данни за транспортния поток по главните и 
второстепенни пътища за даден транспортен възел. Като алтерна-
тива, някои модели за прогнозиране на произшествия се основават 
на разликата в скоростта, измерена преди и след предприемане на 
мерки или реконструкция. Тази взаимовръзка между скоростите 
„преди и след“ е изследвана от (Nilsson, Traffic Safety Dimensions 
and the Power Model to Describe the Effect of Speed on Safety, 2004), 
(Elvik, Mysen, & Vaa, 1997) и във Великобритания (TRL, 1996). 
(Elvik, Mysen, & Vaa, 1997) провеждат изчерпателно проучване, 
резултатите от което са включени в норвежкото Ръководство за бе-
зопасност на движението. Посочва се, че еднопроцентно измене-
ние на скоростта съответства на две процента промяна в броя на 
ранените и четири процента промяна в броя на смъртните случаи. 
Във Великобритания всяка промяна на скоростта с 1 мили/ч (1,6 
км/ч) намалява броя на произшествията с наранявания с 5%. Това 
е променено така, че да съответства на шест процента в райони с 
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ниска скорост, 4% на селски пътища и 3% на високоскоростни пъ-
тища. Моделът на Обединеното кралство е много подобен на 
шведския модел. 
Съгласно така наречения „силов“ модел на Нилсън, броят на про-
изшествията, свързани със човешка загуба или нараняване, след 
въвеждането на мерки за намаляване на скоростта, е пропорцио-
нална на промяната на скоростта. 
ПТП със загинал                                        Уравнение 4 

ПТП с тежки наранявания                        Уравнение 5 

ПТП със средни/леки наранявания          Уравнение 6 

където, y1 e очакваният брой произшествия, y0 е броят ПТП преди 
промяна на скоростта, v0 е скоростта преди въвеждането на мер-
ките, а v1 – скоростта след въвеждането на мерките. 
Съществуват също уравнения, които целят да се изчисли действи-
телният брой смъртни случаи или пострадали хора, а не броят на 
произшествията. 

 Прогноза за аварийността на база на „почти“ ПТП 
(near accidents)  
Въпреки че използването на статистически модели, основаващи се 
на исторически данни за произшествия, е често срещано явление в 
трафика, съществуват добре признати проблеми с наличността и 
качеството на данните, на които те се основават. Този подход по-
скоро е „реактивен“, отколкото „проактивен“, т.е. значителен брой 
произшествия трябва да се появят преди идентифицирането на 
проблемното място и предприемане на подходящи коригиращи 
мерки (Lord & Persaud, 2004). 
Алтернативен или допълващ подход към прогнозирането на ава-
рийността е използването на косвени показатели за определяне на 
безопасността като например така наречените „конфликти“ в дви-
жението. Те имат установена връзка/зависимост с проявата на про-
изшествия, а не с характеристиките на транспортния поток като 
интензивности или скорости. В едно интересно проучване на 
(Sayed & Zein, Traffic Conflict Standards for Intersections, 1999), са 
използвани данните от определен брой кръстовища за установя-
ване на честотата на конфликтите. Данните са приложени, за да се 
сравнят относителните нива на риска от конфликти между кръсто-
вищата в съответствие с установения „Индекс на конфликтите“ на 
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кръстовищата, който обобщава нивата на риска от ПТП. Извър-
шени са регресионни анализи за разработване на модели за предс-
казване и прогноза, свързани с броя на конфликти, с интензив-
ността и произшествията. Подобно на произшествията, се предпо-
лага, че конфликтите следват разпределението на Поасон. 
Резултатите от това проучване показват, че средните почасови 
стойности на конфликтите са добре свързани с интензивността на 
движението при сигнализираните и несигнализираните кръсто-
вища. Става дума за сравнение на интензивността на дадено кръс-
товище, предлагащо определени условия на преминаване, със съ-
щото кръстовище при по голяма интензивност. Тогава съществува 
връзката между конфликти и интензивност. Ако сравняваме 2 раз-
лични кръстовища, с различни интензивности и ако едната е по-
голяма от другата, това не значи, че конфликтите при него самото 
ще са повече поради по голямата интензивност. Броя конфликти 
се диктува строго от условията на преминаване, а връзката с ин-
тензивността съществува, ако тя се отнася до сравнение на брой 
конфликти и интензивност за едно и също кръстовище. Статисти-
чески значима връзка (α = 0,001) е установена между ПТП и конф-
ликти (R2 = 0,70 - 0,77) при сигнализирани кръстовища, но не и при 
несигнализирани кръстовища. Смята се, че това се дължи на качес-
твото на данните за произшествията и на случайността, свързана с 
ниската честота на ПТП. 
Други изследвания, които са фокусирани върху прогнозирането на 
ПТП въз основа на наблюдението на конфликтите, включват ран-
ната работа на (Spicer, Wheeler, & Older, 1979), който констатира, 
че също има взаимовръзка между броя конфликти и броя ПТП. 
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 МЕТОДИ ЗА КРАТКОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ПЪТНАТА БЕ-
ЗОПАСНОСТ 

 Косвени показатели за безопасността 
Пътната безопасност по пътищата най-често се измерва от гледна 
точка на броя на пътнотранспортните произшествия и последстви-
ята от произшествията по отношение на смъртни случаи и нараня-
вания с различна тежест. Това обикновено се разглежда като реак-
тивен, а не като проактивен подход, тъй като се основава на съби-
рането и анализа на данните за произшествия от страна на полици-
ята и други органи, след като действително са настъпили произ-
шествията. Освен проблемите, свързани с обхвата, качеството и 
полезността на събраните данни, този подход също е много огра-
ничен за целите на краткосрочните проучвания на движението, ко-
ито имат за цел да оценят ефектите от взетите мерки за подобря-
ване на безопасността. 
За краткосрочни проучвания, които имат за цел да оценят относи-
телните промени в нивата на безопасност, е необходимо да се из-
ползват косвени (или заместващи, косвени) показатели за безопас-
ност. Тези „показатели за безопасност“ обикновено се определят 
като индикатори на движението, които статистически корелират с 
броя на пътнотранспортни произшествия. Тези стойности се осно-
вават на времевата и пространствената близост на пътниците по 
време на критични за безопасността събития. (Свенсон, 1998) 
твърди, че за да бъдат косвени показатели за безопасност трябва: 

- Да има пълнота в данните за ПТП и самите показатели да бъ-
дат по-чести от произшествията 

- Да има статистическа и причинно-следствена връзка с произ-
шествията 

- Да имат характеристиките на „почти-ПТП“ в йерархията, ко-
ято описва всички нива на взаимодействие между пътя и пол-
звателите при ПТП на най-високото ниво, както и при безо-
пасно преминаване с минимално взаимодействие на най-нис-
кото ниво в йерархията. 

Подходът на показателите за безопасност обикновено е за предпо-
читане пред използването на исторически данни за краткосрочни 
проучвания „преди и след“, тъй като това позволява степента на 
безопасност да се оценява сравнително бързо и с минимална ле-
кота на място. Този подход може също така да осигури средство за 
последователно подобряване и замяна на по-традиционните мо-
дели за прогнозиране на ПТП въз основа на исторически данни. 
Изследванията показват, че някои модели, които използват пока-
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затели за безопасност, могат да предвидят ПТП с по-голяма ста-
тистическа точност, отколкото историческите данни за произшес-
твия. 
Основен недостатък, свързан с използването им е, че повечето по-
казатели за безопасност нямат установени статистически и при-
чинно-следствени връзки с данните за ПТП. Следователно, въп-
реки че имат добра надеждност, няма конкретно доказателство за 
тях, че биха могли да бъдат полезен начин за оценка на пътната 
безопасност. Надеждността също е проблем по отношение на ня-
кои показатели за безопасност. При тях събирането на данни изис-
ква субективна преценка на скорост и разстояние между двама мо-
торизирани участници в движението. Концепцията за „континуум 
на безопасността“ е разгледана по-рано в дисертацията и отново е 
подчертана тук. Концептуално, не е трудно да се предвиди, че съ-
ществува връзка между стандартното поведение на участниците в 
движението, грешките на водача, възникването на конфликти и 
пътнотранспортните произшествия, където стандартното поведе-
ние е относително по-често и по-малко опасно. 
Концепцията за „континуум за безопасност“ е засегната от много 
изследователи в миналото (Хайдн, 1987). Концепцията за конти-
нуум на безопасността е важна, тъй като тя дефинира и идентифи-
цира различни обективни нива на риск от злополука в процеса на 
взаимодействие между участниците в движението, както и взаимо-
отношенията между различните нива на риск от ПТП. 
За да бъде полезен, даден показател за безопасност, не е доста-
тъчно да има само стойност, която да представлява близост до 
ПТП, а е необходима и величина, свързана със тежестта на произ-
шествието. Тази стойност за тежестта е представена от скоростта 
в методиката за определяне на Лунд. В нея сериозните конфликти 
между участниците в движението могат да бъдат разграничени от 
несъществени конфликти, като се използват като входни вели-
чини, образуващи показателя за безопасност – освен времето до 
евентуален сблъсък, така и скоростта. 

 Метод на конфликтните ситуации 
Методът на конфликтните ситуации произхожда от края на 60-те 
години на 20ти век и в частност от изследванията в лабораторията 
на Детройт на Дженеръл Моторс, които търсят начини за иденти-
фициране на проблеми, свързани с безопасността по време на шо-
фиране и съответното известяване (Perkins & Harris, 1967). След 
въвеждането на този метод, той се разпространява в различни 
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части на света. TRL в Англия скоро признава необходимостта от 
добавяне на субективен подход за наблюдаваните конфликтите 
като мярка за оценка на безопасността (Spicer, 1973). Тази мето-
дика се основава на преценки на наблюдател, използващи засичане 
на време. Това от своя страна се оказва, че е скъпо и отнема много 
време. Шведската техника за конфликтните ситуации (TCT) е раз-
работена в LTH в различни проекти през 70-те и 80-те години, 
преди да достигне до настоящето ниво на развитие през 1987 г. 
(Хайдн, 1987). 
Методът на конфликтните ситуации се съсредоточава върху тран-
спортните ситуации, при които двама участници в движението 
евентуално биха се сблъскали, ако нито един от тях не направи 
„избягваща“ маневра. Точката или моментът, в който се предпри-
ема действие за избягване на ПТП, определя стойността на пока-
зателя за безопасност „време до ПТП“ (TA). Тази стойност се из-
числява на базата на оценка на скоростта и разстоянието между 
двойката участници в движението, като това става от обучени наб-
людатели. Стойността на времето до ПТП, заедно със скоростта се 
използват, за да се определи дали конфликтът е класифициран като 
„сериозен“ или не. 
Самата методика се основава на идентифицирането на сериозни 
конфликти. Последната работа на Свенсон в LTH показва, че фор-
мата на йерархията на тежестта и връзката между последовател-
ните нива на тежест могат да бъдат полезни и за сравняване на от-
делните конфликтни места. Успоредно с методиката на Лунд са 
разработени и 7 други основни методики, използващи конфлик-
тите. Различията между осемте различни съществуващи техники 
на конфликт са проучени през 1984 г. от Международния комитет 
за методите на конфликтните ситуации (сега International 
Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety). Получените 
в резултат различия се оказват незначителни и зависят от проме-
ните в дефиницията на тежестта. 
Методът на конфликтните ситуации е критикуван за това, че раз-
чита в голяма степен на субективната преценка на скоростта и раз-
стоянието (Hauer & Gårder, 1986). Изследванията обаче показват, 
че наблюдателите могат да предоставят добри оценки за скоростта 
и разстоянието с много малки допустими грешки (Хайдн, 1987). 
Американско проучване на (Migletz, Glauz, & Bauer, 1985), по-
казва, че наблюдателите на конфликтите могат да направят оценки 
на средната честота на конфликтите, които са поне толкова точни, 
колкото тези, основаващи се на данни от исторически аварии. 
Също така, (Свенсон, 1998) заключава, че конфликтите биха могли 
да осигурят по-добра оценка на броя на очакваните злополуки, 

   

 
10 

свързани с увреждания, отколкото данните за действителните про-
изшествия. 
Друг важен въпрос относно използването на тези методики се от-
нася до достоверността на процеса (т.е. дали процесите, които оп-
ределят конфликтите, са същите като тези, които определят ПТП). 
(Хайдн, 1987) заключва, въз основа на данните, свързани със ско-
ростта на ТА, че конфликтите и произшествията всъщност са с ед-
накво разпределение на тежестта и че инцидентите обикновено 
имат 0,5 секунди по-висока (по-незначителна) стойност на TA и 
скорост до 10-20 км / ч по-ниска от тази, открита при сериозните 
конфликти. Освен това е установено, че „само спирането“ е най-
често срещаната форма на избягваща маневра, както при инциден-
тите, така и при конфликтите (съответно 68 и 79%), последвани от 
„спиране със завиване“ (20 и 14% (съответно 10 и 5%) и накрая 
„ускоряване“, което се установява само при два процента от 
всички произшествия и конфликти. 
Съществуват редица трудности, свързани с използването на мето-
дът на конфликтните ситуации. По принцип методът е най-подхо-
дящ за ситуации, при които има относително еднообразни нива на 
скорост и където конфликтните участници в движението имат раз-
лични траектории. Това е свързано с ограниченията на човешкото 
наблюдение, а не с методът като такъв. Преценката за конфлик-
тите, които включват ускоряване на превозните средства (напри-
мер от ситуация на отстъпление), е трудна за дефиниране от наб-
людател, първо защото той може да се наложи да прецени дали 
превозното средство ускорява по-трудно от нормалното, за да 
може събитието да представлява конфликт според стриктната де-
финиция. Още по-трудни са ситуациите, които включват превозни 
средства с една и съща траектория, т.е. конфликти отзад. В този 
случай наблюдателят трябва да прецени евентуалната точка на 
сблъсък, която се намира пред двете превозни средства, за да се 
оцени стойността от времето до ПТП. Определянето на скоростта 
и разстоянието до евентуалната точката на сблъсък става още по-
трудно поради факта, че сблъсъците отзад включват ускоряване 
или намаляване на скоростта на превозните средства (например в 
случаи на сливане в дясно или вляво). 

 Време до сблъсък (Time-to-collision) 
Съществуват и алтернативни „обективни“ методи, които включват 
времева близост и степента на сериозност, въпреки че самите на-
чини за събиране на данни и последващия им анализ, обикновено 
са по-голямата пречка за използването им и поради това включват 
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използването на видео-анализ. Доскорошното състояние на най-
съвременния видеоанализ в най-добрия случай е било само полу-
автоматизирано и поради това е изисквал голямо количество чо-
вешка (т.е. „субективна“) обработка. Един от най-известните кос-
вени показатели за безопасност е „време до сблъсък“ (TTC), което 
обикновено се дължи на работата на Хейуърд в началото на 70-те 
години. Събитието TTC е описано като 

„... времето, което остава, докато не се стигне до 
сблъсък между две превозни средства, ако се запази 
курсът на сблъсъка и разликата в скоростта“. 

Когато има евентуален сблъсък, стойността на TTC става крайна и 
намалява с течение на времето. Критичната мярка, използвана за 
оценка на тежестта на конфликта, е минималният TTC, който се 
записва по време на цялото събитие на конфликта. Може би по-
ради трудностите, свързани със събирането и анализа на данните, 
мярката TTC и много от нейните производни остават сравнително 
пренебрегвани в литературата по отношение на косвените показа-
тели за безопасност. Стойностите от време до сблъсък се изчисля-
ват, като се използва следното уравнение: 

където 
 

Уравнение 7 

3.1. Удължено време до сблъсък (TET, TIT) 
Холандските изследователи (Minderhoud & Bovy, 2001) предлагат 
два нови показателя за безопасност, основаващи се на класическия 
показател TTC, служещи  за сравнителни анализи на безопас-
ността на пътното движение. Първият от тях „Time Exposed TTC” 
(TET) измерва продължителността на времето, през което всички 
превозни средства, участващи в конфликти, са под определеният 
минимален TTC. Вторият показател „Time Integrated TTC“ (TIT) се 
основава на сумиране на интеграл на профила от TTC и осигурява 
по-качествено измерение за безопасността за периода на проучва-
нето. (Minderhoud & Bovy, 2001) предполагат, че тези стойности 
могат да се използват за извличане на средните стойности на пре-
возно средство и вероятността за критични ситуации на безопас-
ност за единица време. Тези мерки също се считат за много подхо-
дящи за използване при симулационни проучвания 
3.2. Време до зебра (Time to Zebra) TTZ 
Още една разновидност на показателя TTC е засегната във връзка 
с пешеходните (зебра) кръстовища. Стойността на TTZ е използ-
вана за оценка на честотата и тежестта на критичните ситуации 
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при превозните средства, които  приближават пешеходна пътека, 
и съответно пешеходците, които преминават от лявата или от дяс-
ната страна на пътя (Varhelyi, 1996). В това проучване са опреде-
лени критичните интервали от време и разстояние във връзка със 
скоростта на наближаващите зебрата превозни средства и е разра-
ботена схема за класифициране, за да се отчетат различните въз-
можните стойности на показателя от взаимодействието между пре-
возните средства и пешеходците. 
Въз основа на това проучване се стига до заключението, че много 
водачи не адаптират скоростта си към съответното ограничение 
при преминаване на пешеходна пътека и смятат, че пешеходците, 
които не пресичат на кръстовище, представляват опасност. Уста-
новено е, че само един от всеки четирима водачи спира или нама-
лява, за да позволи на пешеходците да пресекат, а пешеходците са 
принудени в много случаи активно да „поемат“ предимството, ко-
ето им дава кръстовището. 

 Време след навлизане или Post - Encroachment Time 
(PET) 
Показателят „време след навлизане“ или Post - Encroachment Time 
(PET) e подобен на концепцията за TTC. Този показател се изпол-
зва за измерване на честотата и тежестта на ситуациите, в които 
двама участници в движението преминават през обща точка в 
пространството или зона с времева разлика, която е под посоче-
ната гранична стойност (обикновено между една и две секунди) 
(Hydén, 1996). Основната разлика между PET и TTC е липсата на 
критерий за сблъсък. PET са по-лесни за определяне чрез видео 
анализ, отколкото алтернативата TTC. Това е така, защото не е не-
обходимо да се определят относителни скорости и разстояния, а 
само времевата разлика между напускането на критичната зона от 
единия участник в движението и наближаването ѝ от другия. Това 
прави PET не само полезна „обективна“ мярка, но и изисква много 
по-малко ресурси, отколкото TTC, по отношение на видео-ана-
лиза. 
Недостатъкът на този показател е липсата на измерение на ско-
ростта и / или разстоянието, което затруднява оценката на относи-
телната тежест на такова събитие. Когато PET има стойност от 0,5 
секунди между две превозни средства, при които скоростта на вто-
рото превозно средство преди да достигне конфликтната точка е 
по-ниска от 10 км / ч, има тенденция за значително по-малка те-
жест, отколкото при движение с 50 км/ч. Макар този показател да 
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е показателен за критична ситуация, трябва да се помни, че разме-
рът на щетите (и следователно и риска от нараняване и смъртност) 
е пропорционален на нивата на кинетичната енергия в съответст-
вие с физическите закони на Нютон, които произтичат от масата и 
скоростта на конфликтните обекти (Englund, Gregersen, Hydén, 
Lövsund, & Åberg, 1998). 
Друг недостатък, свързан с използването на PET, е, че не подходящ 
за измерване на взаимодействията между превозни средства със 
една и съща траектория (например „вливане“ и маневри с конф-
ликти отзад). Това е така, защото курсът на сблъсък винаги същес-
твува, ако предходното превозно средство има по-ниска скорост от 
следващото превозно средство и следователно не може да се опре-
дели PET. В такива ситуации показателят TTC вероятно ще бъде 
значително по-уместен. 

 

 Показатели, влияещи върху пътната безопасност 
Важно е да се спомене и съществуването на редица други мерки, 
които имат непосредствено значение и влияние върху пътната бе-
зопасност, но които не се квалифицират конкретно като косвени 
показатели, съгласно посоченото по-горе определение, предло-
жено от Свенсон. Много от тях са стандартни мерки за ефектив-
ност, използвани за ефективността на движението и анализът на 
капацитета, но има и добре документирани взаимовръзки между 
тези променливи и честотата на произшествията и тежестта от тях, 
като например: 

- Скорости и разлика в скоростите  
- Толерантност за разстояние при включване между МПС 
- Интензивност 
- Честота на нарушения на червен сигнал 
- Относителни честоти на маневри на завиване или брой на 

превозни средства в различните транспортни потоци на кръс-
товища 

- Аспекти, свързани с проектирането на пътното платно и ре-
гулирането на движението (например възможността да се 
правят маневри за ляв завой с изчакване) 

Съществува огромна част от литературата относно връзката между 
горните мерки и пътната безопасност. Настоящата дисертация 
няма намерение да се концентрира в изчерпателно им задълбочено 
и описание. Въпреки това е полезно да се подчертае накратко важ-
ността на тези мерки по отношение на изследванията на безопас-
ността на движението. 
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 МОДЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
ARSA1 – Моделът за прогноза и анализ на ПТП, чрез безпи-
лотно събиране на данни от въздуха изграден, най-общо казано, 
върху следната последователност: 

 
Фигура 1 Последователност на изпитвания, заложени в методиката 
на модела ARSA 

 Видеозаснемане с дрон 
Досега данните за определянето на нивото на пътната безопасност 
по косвените показатели, като масова практика, се е основавало на 
данни, получени от обучени за целта наблюдатели (както по-рано 
беше описано при шведската методика на конфликтните ситуа-
ции). Има също така опити за видеозаснемания с камери, закач-
вани на сгради с добра видимост към кръстовищата, на стълбове 
за осветление и др. Опитът показва, че практиката за оценка на бе-
зопасността от обучени наблюдатели има много недостатъци, по-
ради ограниченият ъгъл на зрение  разбира се – субективността на 
методиката. От друга страна заснемането на видео от сгради, стъл-
бове и други обекти е комплицирано поради нуждата от изискване 
на разрешение и сложността на монтажа на оборудването. 
Заснемането се извършва в пиков час и в делничен ден, с цел на 
това да има максимална интензивност на транспортните потоци и 
в добри метеорологични условия. Дронът се издига над дадено 
кръстовище на височина между 60 и 180 метра (в зависимост от 
заснеманата площ), на разстояние встрани от него, с оглед обезпе-
чаване на безопасността на преминаващите. След това преминава 
над самото кръстовище и заснемането започва. Камерата му прави 
непрекъснато видеозаснемане между 7 и 10 минути. Времето за 
заснемане е ограничено от гледна точка на натрупване на необхо-
дими данни и на оптималната издръжливост на батерията. 

                                         
1 Areal Road Safety Analysis 
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 Данни за движението 
Платформата, върху която се базира ARSA, е разработена в кола-
борация и в частност от чешката Data From Sky и е оптимизирана 
с цел удовлетворяването нуждите на транспортния инженер. Дан-
ните за движението, които могат да бъдат придобити са особено 
важни при наблюдението и оценката на дадени транспортни учас-
тъци/кръстовища и търсенето на индикации за проблемните точки 
при тях. Тя е една много добър инструмент, който цели визуализи-
рането на отделите показатели на участниците в движението, с цел 
максимално детайлен анализ на много нива.  

 
Фигура 2 Карта на скоростите - пример от кръстовището на бул. 
България и бул. Черни връх (Мост на влюбените), по идея на инж. 
Иван Кацаров 

Скорости и карта на скоростите2 – След обработката е възможно 
визуализирането в реално време скоростта на всеки един от участ-
ниците в движението. На база на натрупването на стойностите на 
скоростта на отделните превозни средства и изменението ѝ във об-
ластта на кръстовището е възможно визуализирането ѝ върху 
карта на скоростта. Идеята за въвеждането на картата е в потреби-
телския интерфейс на платформата е с цел да се осигури възмож-
ност за анализ и нагледно представяне на зоните, характерни с по-

                                         
2 Картата на скоростите е въведена в потребителския интерфейс на програмата изцяло по идея 
на инж. Иван Кацаров и това е упоменато в приложената декларация за приноси. 
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висока скорост на преминаване. Това е един изключително поле-
зен инструмент, позволяващ на транспортния инженер да локали-
зира проблемните зони, даващи предпоставка за по-високи ско-
рости на преминаване и в зависимост от стойностите им и локаци-
ята на критичните зони, да бъдат предприети мерки за успокоява-
нето на движението. В случая, примерът на Фигура 2 е от кръсто-
вището на бул. България и бул. Черни връх (Моста на влюбените), 
където се вижда ясно как преливащите цветове от картата на ско-
ростите показват зоните, характерни с по-високи стойности. В ек-
сперименталната част на тезата може да се види обстоен анализ на 
транспортната ситуация на различни кръстовища. 

 
Фигура 3 Визуализация на транспортен участък след видео-обра-
ботка 

Интензивност и броене в реално време на индивидуално зада-
дени характерни точки – Платформата позволява определянето на 
параметрите на транспортните потоци и по отношение на интен-
зивността. Определя автоматично броя на преминалите превозни 
средства за периода на заснемането и е възможно динамично зада-
ване на „портали“ (gates), при които биват броени само премина-
лите през тях превозни средства. В случая това дава възможно за 
динамично определяне на броя преминавания само за определени 
зони, без използването на субективни методи като обучен наблю-
дател.  
На Фигура 3 е изобразен пример, при който са зададени портали за 
преброяване на входните и изходни точки на кръгово кръстовище.  
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Класификация на ППС - Всеки един от участниците в движени-
ето освен със своята траектория на движение, има идентификаци-
онен номер и е класифициран по вид. 
Размери на ППС3 – Зададени са стандартни размери за различ-
ните по вид ППС, като е дадена възможност на потребителя да 
може да задава индивидуални размери на отделните превозни 
средства при необходимост. Визуализацията на размерите и възп-
риемането ѝ от софтуера става въз основа на така наречените „ку-
тийки“ (bounding boxes), които дават стандартна и индивидуална 
ширина, дължина и височина на превозните средства. 
Траектории на движение – След видео-обработката е възможно 
визуализирането на отделните траектории на движение на всеки 
един от участниците в движението. Тези траектории служат за 
следващия етап от работата, в която те биват анализирани във вре-
мето и пространството. Визуализацията на траекториите става с 
натрупването им във формата на линии върху заснетата ситуация. 
Траекторията на всяко ППС е синя, а с преминаването му по про-
тежението ѝ, тя се оцветява в зелен цвят.  
Идеята за натрупването на траекториите4 на движение върху ситу-
ацията е на инж. Иван Кацаров и е необходима функция, която е 
въведена във софтуера на платформата, с цел да се даде яснота на 
използването на транспортното пространство. Това е необходимо 
при ситуации на взимане на проектни решения по отношение на 
проекта на транспортни елементи от градската среда, помагащо за 
определяне на ефективността на използването на транспортното 
пространство. Тази функция, въведена в софтуера, е особено по-
лезна при сравнителни анализи от типа „преди и след‘, които ана-
лизират транспортната обстановка и използването на транспорт-
ното или обществено пространство и неговата ефективност. Дава 
се яснота дали има „мъртви“ зони, които не се използват за преми-
наване, а са определени като част от транспортната среда и се оп-
ределят като неефективни.  
Разпределение на скоростите5 – Въведена е функция за изобра-
зяване във графичен вид на разпределението на скоростите в зави-
симост от интензивността. Графиката на разпределението на ско-

                                         
3 Определянето на размерите на ППС и „разбирането“ им от програмата е по идея на инж. 
Иван Кацаров и това е отразено в декларацията за приноси. 
4 Натрупването на траекториите на ППС е по идея на инж. Иван Кацаров и това е отразено в 
декларацията за приноси. 
5 Графиката за разпределение на скоростите и нейното имплементиране е по идея на инж. 
Иван Кацаров и това е упоменато в декларацията за приноси. 
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ростта е важна за транспортния инженер, защото има за цел да по-
каже минималната, средната и максималната скорост на пътуване 
на брой участници в движението според вида им, преминали през 
дадено кръстовище. Тя може да бъде основа за това да се предпри-
емат определени мерки за успокояване на движението. 

 
Фигура 4 Графика за разпределение на скоростите 

Изходни файлове – Софтуера генерира изходен файл във формат 
*.*trj, който е универсален и разпознаваем от други софтуери, из-
ползвани за анализиране на трафика. Изходният файл съдържа в 
себе си данни за всяко едно превозно средство относно неговите 
размери и изменението на траекторията му на движение във вре-
мето и пространството. Това позволява в следващия етап на мо-
дела ARSA, „3.Определяне на конфликтите“, той да бъде използ-
ван за анализирането им. 

  Определяне на конфликтите 
За определянето на конфликтите ARSA използва софтуер, офици-
ално предоставен от Федералната Агенция Автомагистрали 
(FHWA). Софтуерът се казва SSAM (Surrogate Safety Assessment 
Model) и се използва от специалисти по пътна безопасност и тран-
спортни инженери по целия свят. Служи за определяне на конф-
ликтите на база на входни данни във формата на траекторийни 
файлове, генерирани от транспортни симулации на основата на 
продукти като PTV Vissim.  
В случая, при ARSA, за пръв път в науката се използват за анали-
зиране траекторийни файлове, създадени от реално движещи се 
превозни средства. До колкото проучването показа, настоящата 
дисертация е първата научна работа в областта на транспортното 
инженерство, в която софтуерно (не субективно и от наблюдател) 
биват анализирани конфликтите на движение на реално движещи 
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се превозни средства. ARSA дава уникална възможност на транс-
портните инженери с голяма лекота да могат да направят оценка 
на безопасността на движение на база на въздушно заснемане с 
дрон. 
В тази стъпка от модел ARSA се използва, както горе беше споме-
нато софтуера SSAM на FHWA. SSAM работи, като обработва 
данни, описващи траекторията на превозните средства, участващи 
в заснемането и идентифицира на конфликти. Данните за входната 
траектория на превозното средство за SSAM се генерират в пре-
дишната стъпка „2.3 Грешка! Източникът на препратката не е 
намерен.“ във файловия формат за траектории (където файловете 
се обозначават с разширение .trj), специално проектирани за 
SSAM. SSAM изчислява косвените показатели за безопасност, съ-
ответстващи на всяко взаимодействие между двойка участници в 
движението и определя дали всяко взаимодействие отговаря или 
не на критериите, за да бъде считано за конфликт. След това на 
потребителя се представя таблица с всички установени конфликти 
и съответните им заместващи мерки за безопасност. Фигура 5 
илюстрира работния процес за използването на SSAM. 

 
Фигура 5 Схема на работа със SSAM 

Анализът започва, като първо се въвеждат данни за взаимодейст-
вие (файл с траектории) от видеозаснемане.  
Потребителят започва с дефинирането на нов случай на анализ на 
конфликти, като използва Менютата, за да създаде нов файл на ка-
зуса (или алтернативно да отвори съществуващ файл на случая). 
Потребителският интерфейс осигурява списък с дървовиден изг-
лед на всички проведени до момента анализи. Софтуерът използва 
две гранични стойности за косвени (заместващи) показатели за бе-
зопасност, за да очертае кои взаимодействия от тип „превозно 
средство до превозно средство“ и да се класифицират като конф-
ликти. Граничните стойности се прилагат към показателите на: 
• Време до сблъсък (TTC). 
• Време след заразяването (PET). 
Софтуерът използва гранични стойности по подразбиране за от-
делните показатели, като анализиращият може избирателно да ги 
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замени с предпочитаните от него алтернативни стойности. SSAM 
използва стойност по подразбиране TTC от 1,5 секунди, както е 
предложено в предишни изследвания. Използването на гранични 
стойности на PET се основава на изследването на (Хайдн, 1987). 
След като бъдат определени граничните стойности на показате-
лите за идентифициране на конфликт, потребителят натиска бу-
тона за анализ и данните за движението от фала с траекториите се 
обработват, за да се идентифицират взаимодействията между пре-
возните средства и ситуациите, които отговарят на критериите за 
класифициране като конфликт. 
Всеки конфликт, идентифициран по време на анализа, е посочен в 
таблица (таблицата с конфликти) в раздела „Конфликти“. Табли-
цата показва всички подробности за конфликтите, включително 
времето, местоположението и стойностите на всички косвени (за-
местващи) показатели за безопасност за този конфликт. 
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 ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Обзор на работата 
Голяма част от работата, представена в тази теза, се отнася до из-
ползването на косвени показатели за безопасност като полезна ал-
тернатива на мерките, свързани с пътно-транспортните произшес-
твия и произшествията, които формират основата на повечето мо-
дели за оценка на риска, използвани от планиращите движението 
и инженерите. Като показател за пътната безопасност, косвените 
показатели имат предимството, че са по-чести от пътнотранспорт-
ните произшествия, като по този начин се изискват по-кратки пе-
риоди на наблюдение и са по-полезни за краткосрочна оценка и 
адаптиране към специфичните характеристики на различните 
места на изследване и съответното движение. Косвените показа-
тели за безопасност измерват близостта на критичните за безопас-
ността събития (т.е. близостта в пространствено и / или времево 
отношение) и се предполага, че са свързани с произшествията в 
континуума на взаимодействие между пътя и потребителите, 
който се простира между безопасни преминавания и ПТП с най-
голяма тежест. 
Много аспекти, свързани с най-често използваните косвени пока-
затели за безопасност, са разгледани по време на работата по тази 
дисертация. Освен теоретичния фон на работата, са проведени ре-
дица проучвания, всяко от които служи за постигане на дефинира-
ната цел и предоставя нова информация. Основна част от работата 
в тази теза е сравнението на използването на три установени пока-
затели за безопасност: TA, TTC и PET.  
След това е разработен Моделът за прогноза и анализ на ПТП, чрез 
безпилотно събиране на данни от въздуха ARSA, който цели крат-
косрочна оценка на пътната безопасност на базата на превенция 
още преди настъпването на критичните събития. Обяснени са и са 
дефинирани всичките стъпки при използването му и тази част на 
тезата може да служи като ръководство за прилагането му.  
Следва оценка и анализ на безопасността на определен брой кръс-
товища в градската среда. Избраните места за проучване имат ста-
тистически данни за ПТП за 2013, 2014 и 2015 година. 

 Обобщено представяне на данните и изводи 
В Таблица 1 по-долу са представени обобщени резултатите от зас-
неманията за различните кръстовища. Целта е да се онагледи ко-
личеството извършена експериментална работа, като с това се де-
финират и получените от анализа на безопасността брой конфлик-
тни ситуации. Основна цел след това е да се изведе зависимост 

   

 
22 

между косвените показатели за пътната безопасност, в случая като 
основна величина е използван TTC като елемент за сравнение на 
броя конфликти за час и броя произшествия за година. 
Получената зависимост, използвайки регресионен анализ е един от 
основните формирани приноси от работата и е последен елемент 
(стъпка) от оценката на безопасността, съгласно изработената ме-
тодика за краткосрочна оценка и превенция на пътната безопас-
ност ARSA. 
След прилагането на линеен регресионен анализ по отношение на 
взаимовръзката между получените резултати от обективната соф-
туерна оценка на конфликтите ситуации и броя ПТП по данни от 
кат се получава следната зависимост (Фигура 6): 

 

Уравнение 8 Връзка конфликти/час → ПТП/година на база регре-
сионен анализ 
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Таблица 1 Обобщено представяне на данните 
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Фигура 6 Линеен регресионен анализ за определяне на връзката 
конфликти/час → ПТП/година 

Стойността на отклонението при използваните резултати от ана-
лиза на безопасността и регресията в последствие с цел извеждане 
на зависимост конфликти/час → ПТП/година е R2=0.947, което 
само по себе си е доста висока стойност, показваща ясно изразена 
линейна зависимост между косвения показател за безопасност 
TTC и ПТП на годишна база.  
Същата зависимост може да се прилага с пълна сила при оценка на 
безопасността при недостатъчни данни за ПТП или напълно отсъс-
тващи такива.  
Целта в случая за краткосрочно определяне на безопасността и съ-
ответната прогноза на броя на ПТП за година на основа на по-горе 
изведената зависимост е напълно удовлетворена. 

y = 1.144x + 18.022
R² = 0.9427
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 ПРИНОСИ 
Приносите, свързани с процеса на работата и завършването на тази 
дисертация се разделят в 2 основни направления, поради особената 
специфика на работния процес и колаборацията със специалисти 
от различни области: 

 Приноси свързани с доразвиване, добавяне на функ-
ционалности и оптимизация на платформата Data 
From Sky на RCE Systems s.r.o. 
(за което в приложение 2 е дадено оригиналната декларация за 
приноси) 
 
DataFromSky е създадена в началото на 2014 г. Досега тя е била 
успешно използвана в много проекти, свързани с мониторинга на 
трафика, и оттогава постоянно се подобрява. DataFromSky е разра-
ботена от RCE systems s.r.o., компания с дългогодишен опит в ком-
пютърната визия, роботика и вградени системи. Нашите ценни 
партньори са университетите в Бърно, Палермо и Генуа. Освен 
това, нашите партньори са също компании като COWI, Roelofs, 
Traffic Lab, Virginia Areal Imaging, Telink и много други. 
От 2015 г. работим в тясно сътрудничество с компанията в об-
ластта на безопасността на движението, и моята работа значително 
допринесе за подобряване на характеристиките и резултатите от 
анализите. По време на работата си, направихме следните подоб-
рения по отношение на безопасността на движението и монито-
ринга: 

1. Добавяне на топлинни карти, целящи да дадат възможност 
на специалистите да видят кои са критичните зони на дадена 
кръстовище или участък от пътя. Когато е активирана, може 
да бъде конфигурирана да показва скорости, брой и типове 
на МПС, ускорение и др. Цветовата карта и нейният диапа-
зон от стойности са конфигурируеми. 

2. Очаква се скоро да се добави опция за показване на стойнос-
тите на топлината като Time To Collision (TTC), които се 
прилагат в настоящата теза като основни стойности и база за 
оценка на безопасността на движението. Това е първият път, 
когато се използват истински данни от реални траектории, 
получени от въздушни записи, за автоматично оценяване на 
безопасността на движението и без участието на наблюда-
тели. 
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3. Добавяне на ограничителни кутийки, което позволява да се 
определи размерът на различните превозни средства. Подоб-
ряване на резултатите във файловете, създадени за анализ на 
движението, по-късно обработени в траектории. Оказа се, че 
изследването и експериментите които бяха проведени, из-
ползвайки платформата показва, че има грешки в изходните 
файлове, които бяха открити и описани и съответно попра-
вени. 

4. Разграничаването на движението на различните режими при 
добавяне на различните оцветявания на траекториите за 
всеки режим. 

5. Беше добавена графиката за разпределение на скоростта. 
Графиката за разпределение на скоростта е важна за анализа 
на движението, тъй като има за цел да покаже минималната, 
средната и максималната скорост на пътуване на брой авто-
мобили / велосипедисти чрез дадена кръстовища. Основа за 
определяне е да се предприемат определени мерки за успо-
кояване на трафика. 

6. Времето за престой на пешеходците и средното време за 
престой са показатели, показващи нивото на комфорт в раз-
личните градски зони. Колкото повече време за престой - 
толкова по-високо ниво на комфорт и улица има. В ситуации 
с по-малко време за престой можем да определим, че нивото 
на комфорт в дадена градска зона е ниско и трябва да се взе-
мат мерки за подобряване на качеството. 

 Приноси, свързани с конкретната теза и разработ-
ката към нея 

1. Представянето на нов „обективен“ модел за анализ на тран-
спортните конфликти (обективен е, защото досегашните ос-
новно разчитат на човешка оценка за това дали дадена ситу-
ация е конфликт или не, която е субективна), като тук става 
дума за автоматизирано събиране на данни за конфликти, ко-
ито са обективни и не са плод на „преценка“. 

2. Създаването на първия до момента по рода си модел за прог-
ноза и оценка на безопасността, въз основа на данни за тра-
фика, събирани от въздуха, за което се използва дрон. 

3. Извеждане на зависимост между конфликти за час и ПТП за 
година, което не е правено в реални условия на движение до 
момента и резултата до момента не е ясен. Прилагайки мо-
делът, могат да се избегнат човешки и материални загуби, 
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чрез определяне на проблемните елементи и тяхното отстра-
няване още преди да са се случили събитията, на база на 
прогноза и превенция. 

4. Представяне на моделът ARSA, който може да бъде предмет 
на допълнителна работа, като предоставя възможност за раз-
ширяване на обсега си на приложение. Той би могъл да бъде 
прилаган за оценка на безопасността не само на кръстовища, 
а и на пътни отсечки, пътни възли, както и на зони със сме-
сено движение – споделено пространство. 

5. Въвеждане на термините „конфликтна ситуация“ и „почти – 
ПТП“ и дефинирането им числово. (До момента не присъст-
ват официално в  
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