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1 Общи положения 

1.1 Въведение 

В световен мащаб транспортното моделиране има широко приложение 

и около 80 годишна история. То позволява, със сравнително 

ограничени ресурси, да бъдат формулирани решения за развитието на 

транспортната система с огромен положителен ефект за обществото.  

Настоящото ръководство дискутира теоретични и практически 

положения за изготвянето и приложението на транспортни модели. 

Представянето на основополагащи теоретични постановки има за цел 

да създаде базово разбиране на най-важните процеси и взаимовръзки в 

транспортната система. Без такова разбиране правилното използване 

дори на вече готови транспортни модели е невъзможно. Представянето 

на конкретни решения и препоръки от практиката пък има за цел да 

придаде достатъчна приложност на материала. Където е възможно, са 

предложени стойности и функционални зависимости за разнообразни 

параметри, които дори да не бъдат използвани директно, могат да 

служат като отправна точка. 

Преобладаващата част от изложението коментира методите за 

моделиране на автомобилния транспорт, въпреки че някои основни 

моменти при моделирането на обществения транспорт също са 

засегнати.  

Основните реферирани материали по правило имат събирателен 

характер и на свой ред препращат към значителен обем полезна 

литература. Редом с основните термини на български език, в скоби са 

изписани и съответстващите им термини на английски, така че ако 

желае, любопитният читател да може лесно да търси допълнителна 

литература по специфичната тема. 

Ръководството може да бъде ползвано както от транспортния инженер-

практик, така и като учебно помагало във висшите училища. 
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1.2 Дефиниция и видове транспортни модели 

Функционирането на транспортните системи е процес, който се влияе 

от огромен брой фактори. Формализирането на част от тези фактори в 

система, която да може (1) да представи с достатъчна точност 

съществуващото състояние на транспортната система, както и (2) да 

може да представи с достатъчна точност бъдещо състояние на 

системата, се нарича транспортно моделиране. 

Транспортните модели и инструменти за анализиране на трафика може 

да бъдат разделени на следните категории (Traffic Analysis Toolbox, 

2004): 

Аналитични/детерминистични модели 

Съществуват множество софтуерни продукти, насочени към 

прогнозиране на параметри на отделни транспортни съоръжения като 

пропускателна способност, плътност, скорост, задръжки, опашки и пр. 

Най-често тези инструменти са базирани на методиките, описани в 

Highway Capacity Manual. Тези модели са приложими за анализиране 

на малки транспортни съоръжения или къси участъци и не могат да 

служат за анализ на по-големи системи и транспортни мрежи. 

Инструменти за оптимизиране на светлинната сигнализация 

Софтуерните продукти за оптимизиране на светлинната сигнализация 

служат за разработване на оптимални фази и цикли на отделни 

светофарни уредби. Тези инструменти може да включват изчисления 

на пропускателната способност, дължина на цикъла и пр.  

Макроскопски симулационни модели 

Макроскопските симулационни модели (или просто макромодели) се 

базират на взаимовръзките между трите основни параметъра на 

транспортните потоци – интензивност на движение, скорост и 

плътност. При този тип модели симулацията на транспортните потоци 

се извършва участък по участък, без да се отчита движението на 

индивидуалните превозни средства.  

Макросимулационните модели позволяват симулирането на ефектите 

от различни промени в транспортната система. По принцип 

микросимулационните модели могат да дадат по-голямо ниво на 

подробност. 
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Мезоскопски симулационни модели 

Мезоскопските симулационни модели комбинират в себе си черти от 

макро- и микросимулационните модели. При тях може да се отчита 

както движението на индивидуалните превозни средства (подчинено 

на средни характеристики на потока за конкретната връзка), така и 

„пакети“ от превозни средства, които се рутират едновременно по 

мрежата.  

Микроскопски симулационни модели 

Микросимулационните модели (микромодели) симулират движението 

на индивидуалните превозни средства, базирайки се на модели за 

движението им – динамика на следване на превозните средства и смяна 

на лентите. Превозните средства влизат в мрежата според дадено 

статистическо разпределение и се придвижват по нея до зададено 

местоназначение. Може да се моделират различни класове превозни 

средства, типове водачи (най-вече според ниво на агресивност), степен 

на познаване на инфраструктурата от водачите и пр.  

С микросимулационни модели може да се моделират не само отделни 

кръстовища или групи от кръстовища, но и сравнително големи 

територии.  

Фиг. 1.1 Кадър от визуализация на микросимулация 

 

Модели на търсенето 

Моделите на търсенето прогнозират поведението на потребителите от 

гледна точка на брой пътувания, произход и предназначение на 

пътуванията, избор на вид превоз, избор на час за пътуване, избор на 

маршрут за пътуване и пр. Тези модели предсказват бъдещото 
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търсене на транспортни услуги според настоящите условия и прогнози 

за параметри като население, работни места, търговски площи и пр.  

Фиг. 1.2 Пример за картограма на натоварванията, получена от 

транспортен модел 

 

Моделите на търсенето могат да предсказват промени в търсенето, 

предизвикани от глобални промени в социално-икономически 

фактори, териториално развитие или големи транспортни проекти. Те 

обаче не могат да служат за оценка на специфични стратегии за 

управление на транспорта, като например интелигентни транспортни 

системи (ИТС) или динамична организация на движението. 

Ограниченията на моделите на търсенето в този аспект са причинени 

от непълното представяне на динамичната природа на движението. 

Често моделите на търсене биват наричани макромодели и 

действително подходът при определяне на характеристиките на 

движението по мрежата е същият при двата вида модели – движението 

се анализира участък по участък. Разликата е, че входен параметър на 

макромоделите е движение, определено или чрез измерване, или чрез 

модел на търсенето.  

Основен фокус на това ръководство са именно моделите на търсенето 

и навсякъде в изложението думите „транспортен модел“ се използват 

именно в смисъл на модел на търсенето. 



  

5 

1.3 Употреба на транспортните модели 

Възможности на транспортните модели 

Транспортните модели дават възможност за прогнозиране на ефектите 

от редица фактори – както естествени, така и дело на човека. 

Основните от тях са: 

 инфраструктурни проекти; 

 мерки, свързани с обществения транспорт; 

 промени в начина на използването на терените; 

 демографско развитие; 

 таксуване на инфраструктурата и тарифна политика;  

 промени в разходите за експлоатация и поддържане; 

 регулации и организация на движението. 

В следствие от това транспортните модели може да имат множество 

приложения. Основните от тях са показани на следващата фигура и са 

дискутирани по-нататък в текста. 

Планиране на инфраструктурни мерки 

Един от основните инструменти за оценка на необходимостта от 

инфраструктурните мерки е икономическият анализ (анализ „разходи-

ползи“). При него се изчисляват икономическите разходи и 

икономическите ползи за жизнения цикъл на проекта, за да се докаже 

неговата икономическа ефективност. Анализът „разходи-ползи“ дава 

също така възможност инфраструктурните мерки да бъдат 

приоритизирани според икономическата си ефективност, т.е. ползата, 

която носят на обществото.  

Основен параметър в анализа е прогнозното използване на 

инфраструктурата1 при сценарий със и без проект. Докато за 

съществуваща инфраструктура е възможно с някакво ниво на 

достоверност прогнозното използване да бъде предположено на база 

                                                      

 

1 „Вие и аз идваме с кола или влак. Но икономистите пътуват по 

инфраструктура.“ Достъпно обяснение що е то инфраструктура, 

дадено от Маргарет Тачър в реч пред Конференция на консервативните 

жени през 1985 г. 
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съществуващото използване, то при нови съоръжения това 

практически е невъзможно. Тази празнина се запълва от транспортния 

модел, който служи за определяне на прогнозното използване на 

инфраструктурата при различните сценарии – без проект, с проект, при 

различни варианти на проекта, при различни нива на таксуване, при 

различно демографско и икономическо развитие и пр.  

Фиг. 1.3 Приложения на транспортните модели 

 

Устройствено планиране 

Едно от най-важните приложения на транспортните модели е като 

инструмент за устройствено планиране. В този случай транспортният 

модел служи не само за моделиране на ефектите от инфраструктурни 

мерки, но и за предсказване на ефектите от едно или друго 

предназначениe или развитие на териториите.  

Транспортните модели позволяват да се идентифицира 

необходимостта от инфраструктура според едно или друго развитие на 

териториите.  

Транспорте
н модел

Устройствено 
планиране

Текущо 
оптимизиране 

на 
транспортната 

система

Планиране на 
поддържането

Планиране на 
конкретни 

съоръжения

Моделиране 
на ефектите от 

инфра-
структурата
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Текущо оптимизиране на транспортната система 

Исторически първите транспортни модели са предназначени за 

дългосрочното планиране и обосновка на конкретни пътни 

съоръжения. Напредъкът на транспортната наука и развитието на 

техническите средства позволяват в наши дни транспортното 

моделиране да се използва за решаване на текущи задачи по отношение 

на оптимизирането на транспортната система. Такива задачи включват 

оптимизиране на обществения транспорт, организацията на 

автомобилното движение, режимите за паркиране и пр. 

Планиране на поддържането 

Отново чрез комбиниране на икономически анализ и транспортно 

моделиране може да бъде повишено качеството на планиране на 

поддържането на транспортната инфраструктура. Транспортният 

модел дава прогноза за използването на пътната мрежа, а чрез анализ 

„разходи-ползи“ се избират най-ефективните сценарии за поддържане 

и се оформят цялостни програми за поддържане.  

При планиране на поддържането се използва зависимостта между 

качеството на пътя, обикновено измерено чрез IRI (International 

Roughness Index), и разходите за експлоатация на превозните средства 

(VOC, vehicle operating costs). Това позволява точно околичествяване 

на ползите от по-добрата инфраструктура и съпоставянето им с 

разходите за постигане на по-добро ниво на услугата.  

Плановете за поддържане може да бъдат за различен срок, както и да 

бъдат разработени варианти за различни нива на финансиране. Чрез 

транспортно моделиране и икономически анализ може да бъде 

намерено оптималното ниво на финансиране на поддържането на 

пътната инфраструктура.  

Моделиране на ефектите от инфраструктурата 

Транспортният модел дава възможност да се оценят най-разнообразни 

ефекти от инфраструктурните мерки. Такива са например ефектите от 

шум, отработени газове и пр. 

В анализа „разходи-ползи“ ефектите от придвижванията се отчитат 

като външни разходи или ползи (externalities). Точното им 

околичествяване се извършва чрез различни модели, отчитащи режима 

на движение на превозните средства – произтичащ най-вече от скорост 

и наклон на движение. Броят преминаващи превозни средства и 

скоростите им са резултат от работата на транспортния модел. 
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1.4 Структура на ръководството 

Глава 1 Общи положения 

Уводни думи, дефиниция и класификация на транспортните модели; 

представяне на съдържанието на ръководството. 

Глава 2 Теория на транспортните потоци 

За разбиране на принципите на транспортното моделиране е 

необходима известна предварителна подготовка относно 

характеристиките на придвижванията. За целта в глава 2 са включени 

елементи от теорията на транспортните потоци. Описани са основните 

методи за измерване на транспортните потоци, параметрите им, а също 

и някои важни зависимости между параметрите. Представени са 

основните методи за моделиране на движението на превозни средства 

през пътни участъци и кръстовища.  

Глава 3 Моделиране на ефектите от пътуванията 

Представени са основните начини за определяне на цената на времето, 

експлоатационни разходи, както и модели за определяне на 

количествата на шум, отработени газове и др. Представена е 

концепцията за генерализирани разходи и примери за изчисляването 

им. 

Глава 4 Подвижност 

Обобщени са най-важните характеристики на подвижността, които се 

отчитат в транспортните модели, а именно цели на пътуване, брой 

пътувания в системата, време за пътуване, разделение по видове 

превози и др. 

Глава 5 Принципи на транспортното моделиране 

Глава 5 дава общ поглед върху най-важните принципи за транспортно 

моделиране и служи за въведение в следващите глави, които 

дискутират конкретни елементи от транспортните модели. 

Дефинирани са основните термини, които се използват в 

моделирането, както и е представен принципът на различните 

подмодели, съдържащи се в цялостния транспортен модел. Като 

структура изложението е повлияно от подхода при модерните 

комбинирани модели на променливо търсене, като обаче препраща към 

класическия четиристъпков транспортен модел. 
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Глава 6 Събиране на данни 

Главата описва основните източници на съществуващи данни, както и 

подхода при събиране на данни, необходими за конкретното 

проучване. Представени са насоки за извършването на анкети и 

преброявания, както и конкретни препоръки за оптимизиране на 

времето и разходите за събиране на данни.  

Глави 7, 8, 9 и 10 Четиристъпков транспортен модел 

Глави 7 до 10 коментират в подробности етапите от класическия 

четиристъпков транспортен модел, а именно генериране, 

разпределение на пътуванията, разделяне по вид превоз и полагане на 

движението. В глава 9 особено внимание, в контекста на избора на вид 

превоз, е отделено на моделите на дискретен избор. 

Глава 11 Валидиране 

Описани са принципите на валидиране на транспортните модели, както 

и са дадени препоръчителни граници на основните показатели за 

оценка на точността и приложимостта им. 

Глава 12 Документиране на транспортния модел 

Накрая са представени конкретни практически препоръки относно 

документирането на транспортния модел. 

1.5 Благодарности 

Особено съм благодарен за всички отзиви, отправени от:  

Александър Витанов, Андрей Василев, Антон Антов, Иглика 

Василева, Румен Миланов, Христина Николова.  

Получената обратна връзка помогна много за развитието на този 

материал. 

Специални благодарности на Александър Витанов за данните от 

анкета на домакинствата, използвани в изложението на глава 7. 
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2 Теория на транспортните потоци 

2.1 Измерване на транспортните потоци 

Основни параметри и методи на измерване 

Основни параметри на транспортните потоци са (Traffic Flow Theory, 

1997): 

 интензивност на движението и натоварване – брой превозни 

средства за единица време; 

 скорост – изминато разстояние за единица време; 

 време за пропътуване на даден участък – величина, обратна на 

скоростта; 

 заетост – процент от време, през което дадено място от пътя е 

заето от автомобили (може да се отнася и до съотношението 

между сумата на дължините на превозните средства в участъка 

на измерване и дължината му); 

 плътност – брой превозни средства за единица дължина; 

 дистанция – разстоянието на едно превозно средство от друго; 

 интервал – време между преминаването на едно превозно 

средство през профил и преминаването на следващото. 

Важно е да се прави разлика между интензивност на движението 

(flow rate) и натоварване (volume), защото двете не са 

взаимнозаменяеми. И двата параметъра се измерват в брой превозни 

средства за единица време, но натоварването се отнася до броя 

действително преминали превозни средства, а интензивността се 

отнася до честотата, с която превозните средства преминават за 

период, по-малък от 1 час, но приведена в МПС/ч.  
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Така например, ако при 4 последователни преброявания от по 15 

минути са регистрирани съответно 1 000, 1 200, 1 100 и 1 000 превозни 

средства, то натоварването (т.е. действително преминалите превозни 

средства) е 4 300 МПС/час. От друга страна през върховите 15 минути 

са преминали 1 200 превозни средства, което, приведено в часова 

интензивност на движението, прави 4 800 МПС/час.  

Основните методи на измерване на транспортните потоци са: 

 измерване в профил (точка); 

 измерване в къс участък – т.е. по-къс от 10 м; 

 измерване в участък – обикновено с дължина от поне 0,5 км; 

 измерване в самия транспортен поток – чрез подвижен 

наблюдател; 

 измерване в дадена площ – отчитане на движението на 

множество превозни средства едновременно. 

Следва описание на всеки от методите. 

Измерване в профил 

За измерване в профил съществуват множество технологии – ръчни 

механични броячи, пневматични тръби, фотоклетки, радари и др. С 

този метод се измерва броят преминали превозни средства, както и 

времевият интервал между тях.  

Измерване в къс участък 

При този вид измерване два датчика за точково измерване се поставят 

на късо разстояние – не повече от 10 м – един от друг. Това позволява 

не само измерване на брой преминали превозни средства и времевия 

интервал между тях, но и може да се определи с голяма точност и 

скоростта на преминаване през участъка, дори ако индивидуалните 

датчици не могат да измерват моментна скорост. От своя страна 

едновременното регистриране на преминали превозни средства и 

тяхната скорост позволява определянето както на интервалите, така и 

на дистанцията между тях. 

Измерването в къс участък позволява измерването на един 

допълнителен параметър, който няма смисъл при точкови измервания, 

а именно заетостта на участъка. Заетостта се дефинира като частта 

от времето, през която в зоната за измерване има автомобил, спрямо 

продължителността на цялото измерване. Следва да се има предвид, че 
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стойността на параметъра зависи от дължината на участъка, в който се 

провежда измерването, и може да бъде различна при един и същ поток 

според устройството, с което се измерва.  

Както и при точковите измервания, плътността на потока не се 

измерва директно, но може да бъде изчислена, както е описано в 

следващата точка. 

Най-често съвременните инструменти за измерване на движението в 

къс участък позволяват не само отчитане на броя преминали превозни 

средства и моментната им скорост, но и на класа на превозните 

средства. (Въпреки че класът на превозните средства не е от основните 

теоретични параметри на потока, той е от съществено практическо 

значение.)  

Измерване в участък 

Първите методи за измерване на движението в даден участък от 

пътната или уличната мрежа са чрез използването на снимки от 

въздуха, както и снимки или видеоматериал, заснет от високи сгради. 

На базата на една-единствена снимка може да бъде измерена 

единствено плътността на потока, доколкото снимката не дава 

информация за време, т.е. по този начин не може да бъде измерена нито 

скорост, нито интензивност на движение. На базата на няколко снимки 

обаче може да бъдат измерени и скоростта, и интензивността на 

движение.  

Следва да се отбележи, че плътността на потока се измерва винаги във 

фиксиран времеви момент, докато интензивността се измерва във 

фиксирана точка в пространството за период от време. 

Модерните технологии значително улесняват измерванията в по-дълги 

участъци. Такива са например Bluetooth датчиците, които регистрират 

преминаващи в близост устройства. Всяко Bluetooth устройство има 

уникален идентификатор; ако двойка Bluetooth датчици бъдат 

инсталирани в началото и в края на пътен участък, те могат да служат 

за измерване на времето за пропътуването му, регистрирайки 

времената на преминаване на индивидуалните Bluetooth устройства. 

Знаейки дължината на участъка, по този начин може да бъде 

определена и средната скорост на пропътуването му от превозните 

средства.  

Доколкото далеч не във всички превозни средства има Bluetooth 

устройства, добре е измерванията с Bluetooth датчици да бъдат 

комбинирани и с измерване с други устройства.  
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Измерване чрез подвижен наблюдател 

Измерването чрез подвижен наблюдател може да служи за определяне 

на скоростта за пропътуване на даден участък и в по-малка степен на 

интензивността на движение. Приложимостта на използваните в 

миналото методи е ограничена от липсата на технически средства, с 

които точно да се определя едновременно моментната скорост на 

движение на превозното средство и местоположението, в което се 

прави измерването. През втората половина на ХХ век са разработени 

методи за определяне на интензивността на движение чрез подвижен 

наблюдател, но те са сравнително неточни и трудни за прилагане. 

В наши дни измервания чрез подвижен наблюдател се извършват с 

помощта на GPS. GPS дава възможност за достатъчно точно 

определяне на траекторията на движение и моментната скорост през 

къси интервали от време. По този начин може лесно да бъдат 

определени както средни скорости и времена за пропътуване на 

участъци, така и да бъдат идентифицирани проблеми във 

функционирането на пътната мрежа.  

Измерване в дадена площ 

Аналогично с прилагането на двойка Bluetooth датчици в участък от 

пътната мрежа, същата техника е приложима и чрез инсталирането на 

множество Bluetooth датчици на различни места от мрежата. Това 

позволява измерването на скорости на пропътуване на множество 

маршрути в рамките на мрежата. Още по-важна е възможността чрез 

набор от датчици да бъде получена информация за произхода и 

предназначението на голям брой пътувания в мрежата. Същият ефект 

може да бъде постигнат и с използването на камери и софтуер за 

разпознаване на номерата на превозните средства. 

2.2 Параметри на транспортните потоци 

Интензивност на движение 

Интензивността на движение се измерва в конкретен профил за даден 

период от време. Интензивността 𝑞 представлява броя преминали през 

профила превозни средства 𝑁 за определен период от време на 

измерване 𝑇: 

𝑞 =
𝑁

𝑇
 (2.1) 
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Общото време на измерването може да бъде изразено като сума от 

времевите интервали ℎ𝑖 между превозните средства: 

𝑇 = ∑ ℎ𝑖
𝑁
𝑖=1  (2.2) 

Ако заместим в уравнение (2.1) периода от време на измерването 𝑇 с 

уравнение (2.2), се получава: 

𝑞 =
𝑁

∑ ℎ𝑖
𝑁
𝑖=1

=
1

1

𝑁
 ∑ ℎ𝑖
𝑁
𝑖=1

=
1

ℎ̅
 (2.3) 

Иначе казано, интензивността на движение и средният времеви 

интервал ℎ̅ между превозните средства имат реципрочна зависимост. 

Интензивността на движение обикновено се дава като брой превозни 

средства за час. Измерванията на интензивността може да се 

извършват във времеви интервали с различна продължителност. 

Прекалено късата продължителност на измерванията може да доведе 

до твърде висока или ниска стойност при определяне на върхова 

интензивност на движение, доколкото интензивността на 

транспортните потоци може да варира значително. В тази връзка 

Highway Capacity Manual препоръчва измерванията на интензивността 

да се извършват на интервали от по 15 минути.  

Скорост 

Измерването на скоростта изисква наблюдение както във времето, така 

и в пространството. Моментната скорост 𝑢𝑖 на отделно превозно 

средство може да бъде дефинирана като преместване 𝑥 за времеви 

интервал 𝑡, който клони към 0: 

𝑢𝑖 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= lim

𝑡2−𝑡1→0

𝑥2−𝑥1

𝑡2−𝑡1
 (2.4) 

Следва да се отличават двата различни начина за определяне на средна 

скорост, които дават и различни резултати. За илюстрация да 

разгледаме следния пример: нека между точка А и точка Б 

разстоянието е 20 км. Автомобил се движи от точка А до точка Б с 

постоянна скорост 80 км/ч, а после обратно от Б до А с постоянна 

скорост 40 км/ч. Наблюдател, който извършва профилно измерване – 

например с радар, при едното преминаване ще отчете скорост 80 км/ч, 

а при второто 40 км/ч. Средната скорост от двете измервания е 60 

км/ч. Пътуването обаче е отнело 1/4 час в едната посока и 1/2 час в 

другата, т.е. общо 3/4 часа за пропътуване на 40 км, което прави средна 

скорост на пътуване от 53,3 км/ч. 
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Първият начин на определяне на скорост (time mean speed) 

представлява изчисляване на средна стойност на извършените 

измервания на моментна скорост: 

𝑢𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝑢𝑖
𝑁
𝑖=1  (2.5) 

Вторият начин на определяне на скорост (space mean speed) е чрез 

времето, необходимо да бъде преминато дадено разстояние 𝐷: 

𝑢𝑠 =
𝐷

1

𝑁
 ∑ 𝑡𝑖
𝑁
𝑖=1

 (2.6) 

където времето за пропътуване на разстоянието е: 

𝑡𝑖 =
𝐷

𝑢𝑖
 (2.7) 

Wardrop (1952) демонстрира, че уравнение (2.6) може да бъде 

допълнително развито: 

𝑢𝑠 =
𝐷

1

𝑁
 ∑ 𝑡𝑖
𝑁
𝑖=1

=
𝐷

1

𝑁
 ∑

𝐷

𝑢𝑖

𝑁
𝑖=1

=
1

1

𝑁
 ∑

1

𝑢𝑖

𝑁
𝑖=1

 (2.8) 

Този вид на уравнението представлява среднохармоничната стойност 

на измерените моментни скорости 𝑢𝑖. При това представяне изглежда, 

че няма връзка между средната скорост и изминатото разстояние. Ако 

моментната скорост 𝑢𝑖 е константа за цялото пропътувано разстояние, 

това представяне е вярно, но спира да бъде, ако моментната скорост, а 

с нея и 𝑡𝑖, се променя.  

Ако се приеме, че скоростта не се променя в даден участък, то средната 

скорост може да бъде изчислена като среднохармоничната стойност от 

измерените моментни скорости. Съществуват проучвания, които 

показват, че в действителност този метод надценява броя 

бързодвижещи се автомобили и подценява бавнодвижещите се. 

Всъщност при свободно движещи се превозни средства средните 

скорости 𝑢𝑡 и 𝑢𝑠 не се различават значително, но разликата се 

увеличава при задръстване или в близост до сигнализирани 

кръстовища. Отново Wardrop (1952) демонстрира, че двете средни 

скорости 𝑢𝑡 и 𝑢𝑠 се различават със съотношението между дисперсията 

на 𝑢𝑠 и самата 𝑢𝑠: 

𝑢𝑡 = 𝑢𝑠 +
𝜎2

𝑢𝑠
 (2.9) 

където: 
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𝜎2 =
∑ 𝑘𝑖(𝑢𝑖−𝑢𝑠)

2𝑐
𝑖=1

𝑘
 (2.10) 

където 𝑘𝑖 е плътността на подпотока, в който е измерена моментната 

скорост 𝑢𝑖, а 𝑘 е плътността на целия поток (𝑐 е броят подпотоци, 

съставляващи потока).  

При свободно движение дисперсията на скоростта е малка, а средната 

ѝ стойност – висока. Поради това в този случай разликата между 𝑢𝑡 и 

𝑢𝑠 е малка. Дори при затруднен трафик разликата между 𝑢𝑡 и 𝑢𝑠 
всъщност не е голяма.  

Заетост 

Заетостта (occupancy) се дефинира като съотношението между 

времето, през което превозни средства са били в границите на датчика, 

и общото време на измерване 𝑇. За всяко отделно превозно средство 

времето, през което е било в границите на датчика, зависи от 

моментната му скорост 𝑢𝑖  и дължината му 𝐿𝑖 плюс дължината на самия 

датчик 𝑑: 

𝑜 =  
∑ (𝐿𝑖+𝑑)/𝑢𝑖 
𝑁
𝑖=1

𝑇
=

1

𝑇
∑

𝐿𝑖

𝑢𝑖 
+
𝑑

𝑇
∑

1

𝑢𝑖 

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1  (2.11) 

Ако второто събираемо се умножи по 𝑁.
1

𝑁
 и се заместят уравнения (2.1) 

и (2.8), то: 

𝑜 =  
1

𝑇
∑

𝐿𝑖

𝑢𝑖 
+ 𝑑

𝑁

𝑇

1

𝑁
∑

1

𝑢𝑖 

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1 =

1

𝑇
∑

𝐿𝑖

𝑢𝑖 
+ 𝑑

𝑞

𝑢𝑠

𝑁
𝑖=1  (2.12) 

Ако приемем, че интензивността е плътността на потока по средната 

скорост, то: 

𝑞 = 𝑘. 𝑢𝑠 (2.13) 

Тогава уравнение (2.12) добива вида: 

𝑜 =  
1

𝑇
∑

𝐿𝑖

𝑢𝑖 
+ 𝑑. 𝑘𝑁

𝑖=1  (2.14) 

За да се опрости първото събираемо, 𝑇 може да се замести със сумата 

от времевите интервали ℎ𝑖, а делимото и делителят да се умножат с 

1/𝑁. Тогава: 

𝑜 =  

1

𝑁
∑

𝐿𝑖
𝑢𝑖

𝑁
𝑖=1

1

𝑁
.∑ ℎ𝑖
𝑁
𝑖=1

+ 𝑑. 𝑘 =

1

𝑁
∑

𝐿𝑖
𝑢𝑖

𝑁
𝑖=1

ℎ̅
+ 𝑑. 𝑘 (2.15) 

За да се опрости уравнението, може да се приеме, че 𝐿𝑖 е константа; 

тогава използвайки и уравнение (2.13): 
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𝑜 =  
1

ℎ̅
. 𝐿.

1

𝑁
. ∑

1

𝑢𝑖

𝑁
𝑖=1 + 𝑑. 𝑘 = 𝑞. 𝐿.

1

𝑢𝑠
+ 𝑑. 𝑘 = (𝐿 + 𝑑). 𝑘 (2.16) 

Доколкото размерът на датчика 𝑑 е постоянен, то заетостта 𝑜 и 

плътността 𝑘 са в непроменлива зависимост една от друга. 

Следователно средната скорост може да бъде изчислена, както следва: 

𝑢𝑠 =
𝑞.(𝐿+𝑑)

𝑜
  (2.17) 

Следва да се отбележи, че уравнения (2.16) и (2.17) продължават да са 

валидни, дори когато дължината на превозните средства не е еднаква. 

В този случай вместо избрана 𝐿 следва да се използва средната 

дължина на превозните средства ∑𝐿𝑖 /𝑁. 

Практическото значение на уравнение (2.17) е, че с използването му 

средната скорост на движение може да бъде определена чрез 

измерване с датчици, които измерват едновременно интензивността на 

движение 𝑞 и заетостта 𝑜 на пространството над датчика.  

Плътност 

Плътността на потока може да бъде измерена само по продължението 

на участък. Ако са налични единствено измервания в профил, то 

плътността трябва да бъде изчислена или в зависимост от заетостта, 

или от скоростта и интензивността на движение. Плътността може да 

бъде оценена със следната формула: 

𝑘 =
𝑞

𝑢𝑠
 (2.18) 

(Този запис е еквивалентен на уравнение (2.13). Това означава, че 

средната скорост, определена чрез уравнение (2.17) според 

интензивността и заетостта, е прецизна при същите допускания, 

валидни за извеждането на (2.18).) 

Първото допускане за извеждане на уравненото е, че превозните 

средства в потока са групирани в отделни подпотоци (𝑐 на брой), в 

които пътуват с еднаква постоянна скорост. Второто допускане е, че 

превозните средства пътуват с еднакви интервали между тях. 

Доколкото скоростта на пътуване на превозните средства в подпотока 

е постоянна, то интервалите също не се променят.  

Подпотокът с интензивност 𝑞𝑖 и скорост 𝑢𝑖 има среден интервал между 

превозните средства 1/𝑞𝑖 и пропътувано разстояние през този времеви 

интервал е 𝑞𝑖 𝑢𝑖⁄ . Това означава, че средната плътност на отделните 

подпотоци може да бъде изчислена, както следва: 
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𝑘𝑖 =
𝑞𝑖

𝑢𝑖
, където 𝑖 = 1, 2, . . 𝑐 (2.19) 

Тогава: 

𝑢𝑠 =
∑ 𝑘𝑖.𝑢𝑖
𝑐
𝑖=1

𝑘
=

∑ 𝑞𝑖
𝑐
𝑖=1

𝑘
=

𝑞

𝑘
 (2.20) 

Първото допускане за извеждане на уравнението е изпълнено при 

сравнително малки натоварвания, когато движението на потока не е 

затруднено. То престава да бъде вярно в условията на задръствания и 

в близост до сигнализирани кръстовища.  

Следва да се отбележи, че ако второто допускане не е изпълнено, т.е. 

интервалите между превозните средства не са еднакви, а случайни, то 

𝑘𝑖 дава оценка на средната плътност, която обаче няма да съвпада с 

плътността в отделни участъци. Тя ще бъде различна, поради 

случайните интервали между превозните средства на различни места в 

потока. Изобщо второто допускане е изпълнено в много ограничен 

кръг от условия, например при сравнително високи интензивности на 

движение.  

Уравнение (2.18) е фундаментално в теорията на транспортните 

потоци, но трябва да бъде използвано с ясно съзнание за 

ограниченията, при които е валидно. 

2.3 Пропускателна способност и ниво на обслужване 

Непрекъснат и прекъснат режим на движение 

Пътните съоръжения може да бъдат класифицирани в две категории 

според типа на движение по тях – такива с непрекъснат режим на 

движение и такива с прекъснат.  

При непрекъснато движение потокът не се влияе от външни фактори 

като сигнализация или други потоци, които да го спират, и режимът на 

потока зависи изцяло от взаимодействието на превозните средства в 

него, както и от геометричните и други характеристики на пътя.  

При съоръжения с прекъснат режим на движение са налице места, 

където в движението може да се включват нови превозни средства, 

които да накарат потока, използващ съоръжението, да спре.  

Категоризацията на едно съоръжение като такова с непрекъснат или 

прекъснат режим на движение не носи информация относно 

характеристиките и качеството на транспортния поток. Така дори в 

случай на задръстване и спиране на движението по даден 
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автомагистрален участък, той си остава съоръжение с непрекъснат 

режим на движение, доколкото спирането е продиктувано от вътрешни 

причини. 

Автомагистралите са съоръжения с непрекъснат режим на движение, 

докато потоците на обществения транспорт, велосипедното и 

пешеходното движение поначало се приемат като потоци с прекъснат 

режим. 

Пропускателна способност 

Пропускателната способност се дефинира като максималния брой 

превозни средства или пътници, които може да преминат през дадено 

съоръжение за единица време при обичайни преобладаващи условия и 

при допустимо ниво на безопасност.  

Обичайните преобладаващи условия (пътни условия, движение, 

контрол на движението) влияят върху пропускателната способност и 

трябва да са еднородни за всеки участък, който се анализира.  

В този смисъл пропускателната способност се определя като броя 

преминаващи превозни средства за единица време, който се постига 

повтаряемо при върхови периоди от достатъчно търсене.  

Търсене 

Терминът търсене на транспортна услуга (demand) се отнася за броя 

превозни средства, които пристигат при съоръжението и се опитват да 

го използват. (За разлика от термина натоварване, аналогично и 

интензивност, който се отнася за броя превозни средства, които вече 

използват съоръжението и се опитват да го напуснат.) 

Ако на входа на съоръжението не се е образувала опашка, търсенето е 

еквивалентно на натоварването (т.е. броят пристигащи превозни 

средства е равен на броя превозни средства, преминаващи през 

съоръжението). 

Ниво на обслужване 

Качеството на обслужване изисква количествени параметри, с които 

да бъде описано. От друга страна нивото на обслужване (Level of 

Service; LOS) е качествена мярка и се отнася за скоростта и времето за 

пътуване, възможността да се маневрира в потока, прекъсванията на 

потока и удобството на пътуващите.  
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Може да бъдат дефинирани различни нива на обслужване. Например 

Highway Capacity Manual дефинира 6 нива – от A до F, като ниво А е 

най-високото, а F – най-ниското. За дефиниране на нива на обслужване 

се използват различни характеристики на транспортния поток, както и 

възприятието на водача за тях. За всяко ниво има точно определен 

диапазон на всеки от параметрите, които го дефинират. 

Highway Capacity Manual 2000 приема, че за нива от А до Е може 

надеждно да се определи пропускателната способност, но не и за ниво 

F, при което движението е силно затормозено и превозните средства са 

в режим на периодично спиране и потегляне.  

Интензивност за ниво на обслужване 

Аналитично може да бъде определена максималната интензивност на 

движение при различните нива на обслужване. 

Интензивността за ниво на обслужване се дефинира като 

максималния брой превозни средства, който може да премине през 

даден участък за единица време при обичайни преобладаващи условия, 

като се запази съответното ниво на обслужване. 

Базови условия  

За дефинирането на нива на обслужване се определя набор от базови 

условия. Те се отнасят до геометрията на съоръжението (брой и 

ширина на лентите, проектна скорост, надлъжен наклон и пр.), състава 

на транспортния поток (наличие или не на товарни превозни средства, 

автобуси) и др. 

Действителните условия обикновено се отличават от базовите, което 

се взема предвид при изчисленията на пропускателна способност чрез 

различни коефициенти.  

2.4 Зависимост между интензивност и скорост на 

движение 

Основни параметри 

Основните параметри в моделите за определяне на връзката скорост-

интензивност са (Akçelik, 2003): 

 скорост на свободно движение 𝑢𝑓 (км/ч); 
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 пропускателна способност 𝑄 (МПС/ч) – в брой превозни 

средства за единица време; 

 плътност при постигната пропускателна способност 𝑘𝑄 

(МПС/км) – в брой превозни средства за разстояние. 

Други параметри, които може да бъдат определени на базата на 

горните, са: 

 скорост при постигната пропускателна способност – 𝑢𝑄 = 𝑄/𝑘𝑄 

(км/ч); 

 съотношение между скоростта при постигната пропускателна 

способност и скоростта на свободно движение – 𝑢𝑄/𝑢𝑓; 

 време за пътуване при режим на свободно движение – 𝑡𝑓 =

3600/𝑢𝑓 (сек/км); 

 време за пътуване при постигната пропускателна способност – 

𝑡𝑄 = 3600/𝑢𝑄 (сек/км); 

 забавяне (задръжка) при постигната пропускателна способност – 

𝑑𝑄 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑄 (сек/км); 

 среден интервал при постигната пропускателна способност – 

ℎ𝑄 = 3600/𝑄 (сек/МПС); 

 средна дистанция при постигната пропускателна способност – 

𝐿𝑄 = 1000/𝑘𝑄 (м/МПС). 

Други съществени параметри са: 

 максимална интензивност за свободно движение 𝑞0 – 

максималната интензивност, при която може да се приеме, че се 

наблюдава скорост на свободно движение; 

 максимална степен на насищане на потока, при която се 

наблюдава свободно движение – 𝑥0 = 𝑞0/𝑄 . 

Скорост на свободно движение 

Скоростта на свободно движение е средната скорост, с която 

превозните средства преминават през съоръжението, когато по него се 

движи нисък до умерен друг трафик. 

Както личи от дефиницията, условията за свободно движение се 

определят от интензивността на движение по съоръжението. За 

практически цели е необходимо ориентировъчно да бъде установена 
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границата 𝑞0, т.е. максималната интензивност на свободно движение. 

Highway Capacity Manual 2000 дефинира тези условия, както следва: 

 𝑞0 = 1 300 МПС/ч/лента за пътища и улици от висок клас; и  

 𝑞0 = 1 400 МПС/ч/лента за автомагистрали. 

Скоростта на свободно движение може да бъде измерена по различни 

начини. Първият от тях е чрез измерване на времената на пропътуване 

на точно определен участък от превозните средства, когато са налични 

условия за свободно движение. Така измерената скорост представлява 

𝑢𝑠 (уравнение (2.6)). При условията на непрекъснато движение е 

допустимо измерването да не се извършва по цялата дължина на 

съоръжението, но при всички случаи дължината на участъка на 

измерване не бива да е по-малка от 50-100 м.  

Втората възможност е измерване на моментната скорост на движение 

𝑢𝑡 (уравнение (2.5)) при условия, съответстващи на изискванията за 

свободно движение, и привеждането ѝ в средна скорост за пропътуване 

на разстояние 𝑢𝑠. Когато скоростта в участъка е постоянна, 

преобразуването може да стане чрез уравнение (2.8) или чрез 

зависимостта, изведена по емпиричен път от Drake et al. (1967; цитиран 

в глава 7 на Highway Capacity Manual 2000), а именно: 

𝑢𝑠 = 1,026 . 𝑢𝑡 − 3,042 (2.21) 

Третата възможност е чрез измерване на времената за пропътуване на 

определен участък или на моментната скорост чрез подвижен 

наблюдател, снабден с GPS. В този случай следва да се избере период 

от денонощието, когато съоръжението не е натоварено и са изпълнени 

условията за свободно движение. И при този метод е необходимо да се 

направят многократни измервания, които да се усреднят. Измерването 

чрез подвижен наблюдател е изключително практично, когато е 

необходимо да се определи скоростта на свободно движение не на 

отделно съоръжение, а на множество улици. Това прави метода 

подходящ за прилагане в транспортното моделиране. 

Възможно е скоростта на свободно движение да бъде оценена и без 

провеждането на измервания. Съществуват проучвания на 

зависимостта между максималната разрешена скорост и скоростта на 

свободно движение, които може да бъдат взети като основа. Често 

скоростта на свободно движение е по-висока от максимално 

разрешената. Това обикновено се позволява от проектната скорост, 

която е меродавна за най-лоши условия, които са налични през много 

малка част от времето. Например проучванията на движението, 

провеждани в периода 2013 – 2015 г. от Национална компания 



  

23 

„Стратегически инфраструктурни проекти“ в района на Кресненското 

дефиле, показват средна скорост на свободно движение от около 72 

км/ч при разрешени 60 км/ч. 

Проучвания на скоростта в България са правени през 2008 г. за целите 

на националния транспортен модел, част от Генералния план на 

транспорта на България. Чрез изследване с радар са измервани 

моментните скорости в различни профили от пътната мрежа. В 

резултат са получени следните скорости на свободно движение: 

Табл. 2.1 Скорости на свободно движение според класа на пътя 

Клас път Средна скорост на 
свободно движение 

Автомагистрала 110 км/ч 

I клас 79 км/ч 

II клас 70 км/ч 

III клас 55 км/ч 

Скорост на непрекъснато движение 

Съотношението между скорост на свободно движение и скорост на 

непрекъснато движение е показана на фигура 2.1.  

Фиг. 2.1 Скорост на свободно движение и скорост на 

непрекъснато движение (по Akçelik, 2003) 
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Ако натоварването в участъка е по-малко от 𝑞0, то се извършва 

свободно движение и съответно скоростта е 𝑢𝑓. Тогава разстоянието 𝐿𝑡 

се изминава за време 𝑡𝑓 . 𝐿𝑡.  

Ако натоварването е по-голямо от 𝑞0, но по-малко от 𝑄, то се извършва 

непрекъснато движение. В този случай разстоянието се пропътува за 

време 𝑡𝑢. 𝐿𝑡, което е по-голямо от времето за пропътуване на 

разстоянието при свободно движение 𝑡𝑓 . 𝐿𝑡. Преди да бъде достигната 

пропускателната способност на съоръжението, скоростта 𝑢𝑢 е в 

границите 𝑢𝑓 ≥ 𝑢𝑢 ≥ 𝑢𝑄. В този случай: 

𝑡𝑢 = 𝑡𝑓 + 𝑑𝑡𝑢 (2.22) 

където 𝑑𝑡𝑢 е задръжката. 

Взаимовръзка между скорост, плътност и интензивност 

Стойностите на трите най-важни параметъра на транспортните потоци 

– скорост, плътност и интензивност, са в зависимост едни от други. 

Уравнение (2.18) дава алгебрична връзка между параметрите, която 

позволява всеки от тях да бъде изчислен, когато са известни другите 

два. Въпреки че от гледна точка на уравнението дадена плътност да 

бъде получена при безкрайно много комбинации между скорост и 

интензивност, има допълнителни условия, които ограничават набора 

на възможните режими на движение. 

Връзките между трите параметъра са подлагани на многобройни 

изследвания – както емпирични, така и аналитични. На фигури 2.2, 2.3 

и 2.4 е показан общият вид на взаимодействието между тях. Може да 

бъдат отличени три зони на изменение на параметрите: 

 зона А на ненаситен поток; 

 зона Б на наситен поток; 

 зона В на изчерпана пропускателна способност, т.е. 

задръстване. 

При наситен поток (зона Б) интензивността се увеличава с 

увеличаване на скоростта. Това се случва до скорост 𝑢𝑄 и постигане на 

максималната интензивност (пропускателната способност) 𝑄. От този 

момент нататък с увеличаване на скоростта, интензивността намалява 

и се наблюдава ненаситен поток (зона А). 

Задръстване (зона В) се наблюдава, когато интензивността на 

движение (т.е. броят на пристигащите превозни средства) е по-голяма 
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от пропускателната способност 𝑄. В този случай скоростта започва да 

намалява с увеличаване на интензивността.  

Фиг. 2.2 Общ вид на връзката между скорост и интензивност 

(по Highway Capacity Manual 2000 и Akçelik, 2003) 

 

 

Фиг. 2.3 Общ вид на връзката между скорост и плътност (по 

Highway Capacity Manual 2000) 
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Фиг. 2.4 Общ вид на връзката между плътност и интензивност 

(по Highway Capacity Manual 2000) 
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съоръжението, доколкото при тях се наблюдава и максималната 

интензивност. 

Когато от 0 интензивността започне да се увеличава, с нея се увеличава 

и плътността. В същото време скоростта започва да намалява поради 

взаимодействието на превозните средства в потока. Това намаляване 

на скоростта е малко при ниски и средни интензивности, но става все 

по-значимо с приближаване на пропускателната способност. 

Нулева интензивност може да се получи при два сценария. Първо, 

когато плътността е нулева, т.е. в съоръжението няма превозни 

средства. В този случай скоростта не може да бъде измерена и е 

теоретична величина. Тя клони към скоростта на свободно движение, 

която може да бъде измерена при преминаването на първото превозно 

средство през съоръжението.  

Вторият случай е, когато плътността стане толкова висока, че 

превозните средства не могат да се движат и трябва да спрат. В този 

случай скоростта е нулева и съответно интензивността също е нулева. 

Плътността, при която движението спира, е означена като плътност за 

задръстване 𝑘𝑗.  

Както показват фигури 2.2 и 2.4 всяка интензивност (освен 𝑄) може да 

бъде получена при две състояния на потока – наситен (при ниска 

И
н
те

н
зи

в
н
о

с
т 

(М
П

С
/ч

/л
е

н
та

)

Плътност (МПС/км/лента)

Q

qu

А Б

kQ kjku



  

27 

скорост и висока плътност) и ненаситен (при висока скорост и ниска 

плътност). 

Общ вид на функциите скорост-интензивност 

Връзката между интензивност и скорост (speed-flow; аналогично и 

между натоварване и забавяне volume-delay) е съществена в 

транспортното моделиране. Формулирани са много на брой модели на 

зависимостта между интензивност и скорост на движение, които имат 

различни принципи и записи. Общото между тях е, че в моделите 

присъстват следните най-важни параметри: 

𝑢𝑞 =  𝑓(𝑢𝑓;
𝑞

𝑄
) (2.23) 

където: 

𝑢𝑄 е скоростта при интензивност на движението 𝑞; 

𝑢𝑓 е скоростта на свободно движение по съоръжението; 

𝑄 е пропускателната способност на съоръжението; 

𝑓(𝑢𝑓;
𝑞

𝑄
) е функция от скоростта на свободно движение и 

съотношението между интензивността и пропускателната 

способност (т.е. volume to capacity). 

В следващите подточки са описани някои популярни функции за 

изчисляване на зависимостта между интензивност и скорост. 

Освен избора на крива, съществен въпрос е изборът на пропускателна 

способност, която да бъде използвана в изчисленията, като трябва да 

е ясно на какво ниво на обслужване отговаря избраната стойност.  

Криви BPR (Bureau of Public Roads, USA) 

Кривата BPR първоначално е получена по данни за интензивност и 

скорост от Highway Capacity Manual 1965 (Dowling и Skabardonis 2006) 

и има следния вид: 

𝑢𝑞 =
𝑢𝑓

1+𝑎.𝑥𝑞
𝑏 (2.24) 

където 𝑥𝑞 = 𝑞/𝑄, а 𝑎 и 𝑏 са параметри, които подлежат на оценка.  

В оригиналния вариант на функцията параметрите имат стойности 𝑎 =
0,15 и 𝑏 = 4. При тези параметри се оказва, че функцията подценява 

скоростта при  𝑥𝑞 < 1 (зона А) и я надценява при 𝑥𝑞 > 1 (зона В).  
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Съществуват изследвания, които предлагат различни стойности на 

параметрите 𝑎 и 𝑏. Някои от тях са показани в таблица 2.2. 

Табл. 2.2 Варианти за параметри на кривата BPR 

a b Коментар 

0,15 4 Кривата на BPR от 1965 (Dowling и Skabardonis 2006) 

1 10 Модифицирана крива BPR (Dowling и Skabardonis 1992) 

0,2 10 Крива на Metropolitan Transportation Commission (Singh 1995) 

0,05 10 BPR за градски артерии (Skabardonis и Dowling 1997) 

 

На фигура 2.5 са изобразени различните варианти на кривата BPR. 

На базата на уравнение (2.24) може да бъде определено и времето за 

пропътуване на единица разстояние: 

𝑡𝑞 = 𝑡𝑓 . (1 + 𝑎. 𝑥𝑞
𝑏) (2.25) 

където 𝑡𝑞 е времето за пропътуване на единица разстояние при 

интензивност на движение 𝑞, а 𝑡𝑓 е времето за пропътуване на единица 

разстояние при свободно движение. 

Фиг. 2.5 Криви от фамилията BPR 
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Следва да се отбележи, че параметрите 𝑎 и 𝑏 подлежат на оценка и 

според конкретното приложение, като може да бъдат променяни, така 

че моделираните скорости (а оттам и времена за пътуване) да бъдат 

близки до действително измерените. 

В същото време трябва да се има предвид, че прякото измерване на 

зависимостта скорост-интензивност е силно затруднено при 𝑥𝑞 > 1, 

което на свой ред затруднява разработването на емпирични модели на 

зависимостта скорост-интензивност, както и на оценката ѝ при 

изчерпана пропускателна способност. 

Крива на Akçelik в общ вид 

За разлика от други криви, които имат емпиричен произход, кривата 

на Akçelik е изведена на база теорията на опашките и позволява оценка 

на скоростите както при ненаситен поток (зона А), така и при 

изчерпана пропускателна способност (зона В).  

Функцията е приложима както за съоръжения с непрекъснат режим на 

движение, така и за такива с прекъснат. Общият вид на функцията е, 

както следва (Akçelik, 2003):  

𝑢𝑞 =

{
 

 
𝑢𝑓

1+0,25.𝑢𝑓.𝑇𝑓.[𝑧+√𝑧
2+

8.𝐽𝐷.(𝑥𝑞−𝑥0)

𝑄.𝑇𝑓
+
16 .𝐽𝐷 .𝑁𝑖
(𝑄.𝑇𝑓)

2  ]

, 𝑥′ > 𝑥0

𝑢𝑓 , 𝑥′ ≤ 𝑥0

 (2.26) 

където: 

𝑢𝑞 (км/ч) е скоростта при интензивност на движението 

(търсенето) 𝑞; 

𝑢𝑓 (км/ч) е скоростта на свободно движение; 

𝑇𝑓 (ч) е продължителността на изследването, например 1 ч;  

𝑥𝑞 е степента на насищане 𝑞/𝑄; 

𝑥′ е степента на насищане, коригирана, за да отчете 

първоначалната опашка в съоръжението 𝑁𝑖: 

𝑥′ = 𝑥𝑞 +
𝑁𝑖

𝑄 .𝑇𝑓
 (2.27) 

𝑥0 е насищането, до което няма задръжки, т.е. скоростта е равна 

на 𝑢𝑓; 

𝑧 е параметър, който се изчислява, както следва: 
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𝑧 = 𝑥𝑞 − 1 +
2.𝑁𝑖

𝑄.𝑇𝑓
 (2.28) 

𝐽𝐷 е параметър на задръжките – константа, която се изчислява, 

както следва: 

𝐽𝐷 = 2.𝑄.
(
𝑢𝑓

𝑢𝑄
−1)2

𝑢𝑓
2.𝑇𝑓.(1−𝑥0)

 (2.29) 

Когато няма първоначална опашка (𝑁𝑖 = 0), уравнение (2.26) 

придобива следния по-прост вид: 

𝑢𝑞 =

{
 

 
𝑢𝑓

1+0,25.𝑢𝑓.𝑇𝑓.[𝑧+√𝑧
2+

8.𝐽𝐷.(𝑥𝑞−𝑥0)

𝑄.𝑇𝑓
 ]

, 𝑥𝑞 > 𝑥0

𝑢𝑓 , 𝑥𝑞 ≤ 𝑥0

 (2.30) 

където 𝑧 = 𝑥𝑞 − 1. 

Възможно най-простата си форма уравнението придобива, когато и 𝑥0 

се приеме за 0: 

𝑢𝑞 =
𝑢𝑓

1+0,25.𝑢𝑓.𝑇𝑓.[𝑧 +√𝑧
2+

8.𝐽𝐷. 𝑥𝑞

𝑄.𝑇𝑓
 ]

 (2.31) 

Няколко са параметрите на кривата, които подлежат на калибриране, а 

именно 𝐽𝐷, 𝑢𝑄/𝑢𝑓  и 𝑥0. Видът на кривата силно зависи от 

съотношението 𝑢𝑄/𝑢𝑓 и то може да бъде калибрирано по данни от 

действителни измервания на зависимостта скорост-интензивност. 

Според Akçelik (2003) 𝑢𝑄/𝑢𝑓 в повечето случаи е в границите 0,83 – 

0,93. Параметърът 𝑥0 също може да бъде калибриран, ако не се 

използва опростената форма (2.31). 

Всъщност, както показват Dowling и Skabardonis (2006), при време на 

измерване 1 час и приемане на израза 8. 𝐽𝐷/𝑄 като параметър за 

калибриране, уравнение (2.31) може да добие вида: 

𝑢𝑞 =
𝑢𝑓

1+0,25.𝑢𝑓[𝑧 +√𝑧
2+𝐽.𝑥𝑞 ]

 (2.32) 

където 𝐽 е параметърът, който се калибрира.  

В конкретното изследване за градски артерии при 𝑥𝑞 < 1 най-добри 

резултати са получени при 𝐽 = 0,0019. Страничен ефект от 
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опростяването е, че при 𝑥𝑞 = 0 уравнение (2.32) резултира в скорост, 

по-ниска от 𝑢𝑓.  

Фиг. 2.6 Крива на Akçelik при x0 = 0,5 и uQ/uf = 0,9; опростена 

крива на Akçelik; модифицирана крива BPR 

 

Фиг. 2.7 Крива на Akçelik при x0 = 0,5 и различни uQ/uf  

 

Както се вижда от фигура 2.6, кривата на Akçelik може да добие форма, 
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калибриране може да се постигнат най-различни характеристики. На 

фигура 2.7 са показани различни варианти на кривата при вариране на 

𝑢𝑄/𝑢𝑓. 

Крива на Akçelik при прекъснато движение 

Според уравнение (2.26) времето за пътуване при дадена интензивност 

на непрекъснато движение може да бъде определено, както следва: 

𝑡𝑞 = {
𝑡𝑓 + 900. 𝑇𝑓 . [𝑧 + √𝑧

2 +
8.𝐽𝐷.(𝑥𝑞−𝑥0)

𝑄.𝑇𝑓
+
16 .𝐽𝐷 .𝑁𝑖

(𝑄.𝑇𝑓)
2  ] , 𝑥

′ > 𝑥0

𝑡𝑓 , 𝑥′ ≤ 𝑥0
 (2.33) 

където 𝑡𝑞 е времето за пропътуване на единица разстояние при 

интензивност 𝑞 (в случая в секунди на километър), а 𝑡𝑓 е времето за 

пропътуване на единица разстояние при режим на свободно движение.  

Отново е възможна опростена форма при липса на първоначална 

опашка (т.е. 𝑁𝑖 = 0): 

𝑡𝑞 = {
𝑡𝑓 + 900. 𝑇𝑓 . [𝑧 + √𝑧

2 +
8.𝐽𝐷.(𝑥𝑞−𝑥0)

𝑄.𝑇𝑓
 ] , 𝑥′ > 𝑥0

𝑡𝑓 , 𝑥′ ≤ 𝑥0

 (2.34) 

където 𝑧 = 𝑥𝑞 − 1. 

Така ако 𝑥0 се приеме за 0, получаваме: 

𝑡𝑞 = 𝑡𝑓 + 900. 𝑇𝑓 . [𝑧 + √𝑧
2 +

8.𝐽𝐷.𝑥𝑞

𝑄.𝑇𝑓
 ] (2.35) 

При прекъснат режим на движение времето за свободно движение 𝑡𝑓 

се заменя с времето за пътуване през съоръжението при нулева 

интензивност 𝑡0: 

𝑡0 = 𝑡𝑓 + 𝑑𝑚 (2.36) 

където 𝑑𝑚 е минималното забавяне при нулева интензивност.  

При преминаване през сигнализирано кръстовище минималното 

забавяне може да бъде изчислено, както следва: 

𝑑𝑚 = 0,5 . 𝑟 . (1 −
𝑔

𝑐
) (2.37) 

където 𝑟, 𝑔 и 𝑐 са съответно времето на червен сигнал, зелен сигнал и 

времето на целия цикъл (и трите в секунди). 
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При преминаване през несигнализирано кръстовище минималното 

забавяне може да бъде изчислено, както следва: 

𝑑𝑚 =
3600

𝑄
+ 𝑑𝑖𝑔 (2.38) 

където 𝑄 е пропускателната способност на кръстовището, а 𝑑𝑖𝑔 е 

забавяне поради геометрията на кръстовището. 

Избор на крива скорост-интензивност за употреба в транспортен 

модел 

Освен описаните криви на BPR и Akçelik съществуват и многобройни 

други варианти – линейни, логаритмични, полиномиални, степенни, 

експоненциални. Повечето от тях имат приложение основно при 

ненаситен поток (𝑥𝑞 < 1; зона А) и, както отбелязват Dowling и 

Skabardonis (2006), дават некоректни резултати в граничните 

състояния – 𝑥𝑞 ≈ 0 или при високи стойности на 𝑥𝑞. 

Програмите за транспортно моделиране дават възможност за избор на 

зависимост скорост-интензивност, която да бъде приложена. При 

транспортни модели, където не се очаква насищане, по-високо от 1 (т.е. 

обикновено в извънградски условия), изборът на крива скорост-

интензивност е широк и резултатите са сходни. Все пак за 

препоръчване е използването на крива, калибрирана за съответните 

условия.  

При транспортни модели в градска среда определящи са условията на 

изчерпана пропускателна способност (𝑥𝑞 > 1; зона В). В този случай е 

за предпочитане използването на кривата на Akçelik или на друга 

крива, калибрирана за градски улици. В допълнение кривата на Akçelik 

може да се използва и при прекъснат режим на движение и да послужи 

за моделиране на задръжките в по-специфични случаи, като например 

при наличието на пешеходни светофари, спиращи движението по 

дадена улица. 

Във всеки случай си заслужава да се експериментира както с вида 

крива, така и с параметрите ѝ, така че да се получи най-точен модел на 

действителното движение.  
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2.5 Несигнализирани кръстовища 

Въведение 

Теоретичният апарат, използван за моделиране на несигнализирани 

кръстовища, е фундаментален за моделирането и на останалите видове 

кръстовища. Така например теорията на опашките се използва за 

всички видове кръстовища. Настоящата точка е базирана на Traffic 

Flow Theory (1997), като поради сложността на много от уравненията 

и слабата им практическа приложимост, са предадени основните 

принципи и някои по-прости уравнения. 

При несигнализираните кръстовища водачите нямат индикация кога да 

навлязат в кръстовището и кога да го напуснат. Водачът трябва сам да 

реши кога е безопасно да влезе в кръстовището и да чака безопасен 

интервал (gap), през който кръстовището е свободно за преминаване. 

При пресичане на два потока този интервал е равен на интервала между 

превозните средства в приоритетния поток.  

Теорията, анализираща процеса на избор на интервал за пресичане, се 

нарича gap acceptance theory. Процесът на избор на интервал има два 

основни елемента, а именно: 

 степента, в която водачите намират интервали от даден размер 

за приемливи; 

 начинът, по който интервалите се появяват – като размер и 

честота. 

Приемливост на интервалите 

При пресичане на два потока минималният интервал между 

превозните средства в приоритетния поток, при който водачите от 

подчинения поток успяват да пресекат кръстовището, се нарича 

критичен интервал (𝑡𝑐). 

Когато интервалът между превозните средства в приоритетния поток е 

голям, то превозните средства от подчинения поток ще преминават 

през кръстовището през определени интервали на следване (𝑡𝑓). 

По принцип теорията приема, че водачите са постоянни (т.е. реагират 

винаги по един и същи начин) и популацията им е хомогенна (т.е. 

всички водачи реагират по един и същи начин). Това приемане 

очевидно е нереалистично. Съществуват обаче проучвания, които 

показват, че ако водачите са непостоянни, то честотата на навлизане в 

кръстовището се понижава, но ако са с нехомогенни характеристики, 
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то честотата на навлизане се повишава. В резултат се оказва, че 

разликата между непостоянна и нехомогенна популация водачи и 

постоянна и хомогенна популация е минимална и може да се приеме 

по-простият за анализ вариант. 

Интервалите на следване 𝑡𝑓 в подчинения поток са сравнително лесни 

за определяне чрез измерване. От друга страна критичният интервал 𝑡𝑐 
не може да бъде пряко измерен, доколкото минималният приет 

интервал е по-голям от критичния, а максималният отхвърлен е по-

малък. За определяне на критичния интервал съществуват множество 

техники, като основните се състоят в определяне по един или друг 

начин на параметрите на разпределението на критичния интервал 𝑡𝑐 
при водачите на база на измерени приети и отхвърлени интервали, като 

тогава 𝑡𝑐 се изчислява спрямо параметрите на приетото разпределение.  

Интервалите между превозните средства в приоритетния поток имат 

голямо отражение върху пропускателната способност на 

кръстовището. По принцип е важно по приемлив начин да се 

моделират по-дългите интервали, доколкото по-късите така или иначе 

биват отхвърлени. Съществуват различни модели на интервалите 

между превозните средства, пристигащи в кръстовището, като 

основните са експоненциално или дихтомно разпределение. 

Конкретна процедура за определяне на 𝑡𝑐 и 𝑡𝑓 е дадена в глава 17 от 

Highway Capacity Manual 2000. За определяне на критичния интервал 

𝑡𝑐 се използват емпирично определени базови стойности за ляв и десен 

завой от приоритетно или подчинено направление към дву- или 

четирилентов път, които се коригират според дела на тежкото 

движение, надлъжен наклон и др. Аналогично се определя и базова 

стойност на 𝑡𝑓, която се коригира според дела на тежкото движение. 

Economic Evaluation Manual (2016) пък дава емпирично определени 

стойности за 𝑡𝑐 според направлението на завоя и скоростта на 

пресичания поток. Интервалът на следване 𝑡𝑓 пък се определя в 

зависимост от критичния интервал 𝑡𝑐. 

У нас стойностите на 𝑡𝑐 и 𝑡𝑓 са определяни опитно единствено за 

кръгови кръстовища от Ников (2012).  

Взаимодействие между два потока 

Най-простият случай на несигнализирано кръстовище е пресичане на 

два потока. Приоритетният поток с интензивност 𝑞𝑝 (МПС/сек) е с 

предимство и превозните средства пресичат кръстовището без никакво 
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забавяне. Подчиненият поток с интензивност 𝑞𝑛 (МПС/сек) е без 

предимство и превозните средства от него трябва да изчакат приемлив 

интервал (по-голям от критичния 𝑡𝑐) между превозните средства от 

приоритетния поток, за да могат да пресекат. Също така превозните 

средства от подчинения поток влизат в кръстовището не по-бързо от 

интервала на следване 𝑡𝑓. 

Нека: 

 𝑓(𝑡) e вероятностната плътностна функция на интервалите в 

приоритетния поток; 

 𝑔(𝑡) е броят превозни средства, които могат да влязат в 

кръстовището за интервал между превозните средства в 

приоритетния поток 𝑡. 

Тогава очакваният брой интервали с продължителност 𝑡 за един час е 

3600 . 𝑞𝑝. 𝑓(𝑡). Следователно пропускателната способност в 

преминали брой превозни средства на час за интервали с 

продължителност 𝑡 е 3600 . 𝑞𝑝. 𝑓(𝑡). 𝑔(𝑡). 

Пропускателната способност 𝑄 (т.е. максималният брой превозни 

средства от подчинения поток, преминаващи стоп-линията; вече в 

МПС/сек) може да бъде изразена като: 

𝑄 = 𝑞𝑝. ∫ 𝑓(𝑡). 𝑔(𝑡)  𝑑𝑡
∞

0
 (2.39) 

С цел опростяване може да бъде прието, че: 

 времената 𝑡𝑐 и 𝑡𝑓 са еднакви за всички водачи; 

 разпределението на интервалите в приоритетния поток е 

експоненциално; 

 интензивностите на движение на двата потока са постоянни. 

Съществуват два варианта за дефиниране на функцията 𝑔(𝑡), които 

резултират в две фамилии уравнения за пропускателната способност. 

Единият вариант е 𝑔(𝑡) да се дефинира дискретно чрез броя превозни 

средства: 

𝑔(𝑡) = ∑ 𝑛 . 𝑝𝑛(𝑡)
∞
𝑛=0  (2.40) 

където 𝑝𝑛(𝑡) е вероятността 𝑛 превозни средства да влязат в 

кръстовището при интервал 𝑡: 

𝑝𝑛(𝑡) = {
1, 𝑡𝑐 + (𝑛 − 1). 𝑡𝑓 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑐 + 𝑛. 𝑡𝑓
0, за всички други 𝑡

 (2.40 б) 
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Фиг. 2.8 Схема на пресичане на два транспортни потока 

 

Вторият вариант е 𝑔(𝑡) да се дефинира като непрекъсната функция: 

𝑔(𝑡) = {
0, 𝑡 < 𝑡0

𝑡−𝑡0

𝑡𝑓
, 𝑡 ≥ 𝑡0

 (2.41) 

където: 

𝑡0 = 𝑡𝑐 −
𝑡𝑓

2
 (2.41 б) 

Тогава, ако се комбинират уравнения (2.39) и (2.40), се получава: 

𝑄 = 𝑞𝑝.
𝑒−𝑞𝑝.𝑡𝑐

1−𝑒
−𝑞𝑝.𝑡𝑓

 (2.42) 

Именно уравнение (2.42) е зависимостта, използвана в Highway 

Capacity Manual 2000. От друга страна, ако се комбинират уравнения 

(2.39) и (2.41), се получава: 

𝑄 =
1

𝑡𝑓
. 𝑒−𝑞𝑝.𝑡𝑐 (2.42 б) 

На практика двата варианта за изчисляване на пропускателната 

способност дават близки резултати.  

В опит да се елиминират опростяващите допускания, при които са 

изведени уравнения (2.41) и (2.42), са дефинирани множество други 
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варианти за оценка на 𝑄. При тях се приемат по-реалистични 

разпределения на интервалите на превозните средства в пресичащите 

се потоци, както и непостоянни 𝑡𝑐 и 𝑡𝑓. Резултиращите уравнения обаче 

са значително по-сложни и съответно по-трудни за употреба.  

Задръжки 

Най-простият вариант за определяне на забавянето на подчинения 

поток, вследствие на пресичането с приоритетния, е следното 

уравнение, изведено от Harders (1968; цитиран в Traffic Flow Theory 

1997): 

𝑑𝑞𝑛 =
1−𝑒

−(𝑞𝑝.𝑡𝑐−𝑞𝑛.𝑡𝑓)

𝑄−𝑞𝑛
 (2.43) 

където 𝑑𝑞𝑛 е средното забавяне на превозните средства от подчинения 

поток при интензивност 𝑞𝑛. 

Опашки 

Вероятността 𝑝(𝑛) в даден момент дължината на опашката да е 𝑛 

превозни средства, е изведена от Wu (1994; цитиран в Traffic Flow 

Theory 1997) като приближение, доколкото действителните 

зависимости са твърде сложни за практическа употреба. Уравненията 

са, както следва: 

𝑝(0) = 1 − 𝑥𝑎 (2.44) 

𝑝(𝑛) = 𝑝(0). 𝑥𝑎.[𝑏.(𝑛−1)+1]  

където: 

𝑥 е насищането 𝑥 =
𝑞𝑛

𝑄
; 

𝑎 =
1

1+0,45.
𝑡𝑐−𝑡𝑓

𝑡𝑓
.𝑞𝑝

 и 𝑏 =
1,51

1+0,68.
𝑡𝑐
𝑡𝑓
.𝑞𝑝

 (2.45) 

Уравнения (2.45) може да бъдат допълнително опростени в 

реалистичния случай, когато 𝑡𝑐 ≈ 2. 𝑡𝑓, както следва: 

𝑎 =
1

1+0,45.𝑞𝑝
 и 𝑏 =

1,51

1+1,36.𝑞𝑝
 (2.46) 

Кумулативното разпределение на 𝑝(𝑛) е: 

𝐹(𝑛) = 𝑝(𝐿 ≤ 𝑛) = 1 − 𝑥𝑎.(𝑏.𝑛+1) (2.47) 

където 𝐿 = 𝑞𝑛. 𝑑𝑞𝑛. 
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Тогава може да бъде изчислен броят превозни средства 𝑛 в опашката, 

който не бива надвишен за дадена част от времето 𝑆 (обичайно 95%): 

𝑛 =
1

𝑎.𝑏
. [
ln(1−𝑆)

ln𝑥
− 𝑎] (2.48) 

Зависимост от времето 

Всички уравнения, посочени по-горе, са валидни при постоянна 

интензивност на движението. Те са приложими при безкрайна 

продължителност на натоварването и насищане 𝑥 < 1. Това означава, 

че резултатите са валидни при време за наблюдение 𝑇𝑓 (сек), както 

следва: 

𝑇𝑓 >
1

(√𝑄−√𝑞𝑛)
2 (2.49) 

Ако неравенство (2.49) не е вярно, то е необходимо да се използва 

уравнение, което зависи от времето на наблюдение.  

За определяне на задръжките при пресичане на два потока при 

насищане 𝑥 ≥ 1 може да бъдат използвани уравненията на Akçelik за 

прекъснат режим на движение, дадени в т. 2.4. 

2.6 Сигнализирани кръстовища 

Видове задръжки 

Най-важният количествен измерител на качеството на обслужване в 

кръстовища са задръжките. Като допълнителна мярка често се 

използва и дължината на опашката. Прякото измерване на задръжки 

е трудна задача и затова изчислителните модели за определянето им са 

важни.  

По принцип може да се дефинират следните основни видове задръжки:  

 задръжка при спряло превозно средство; 

 задръжка при приближаване и напускане на кръстовището; 

 задръжка при пътуване; 

 задръжка в опашката; 

 обща задръжка от светофарната уредба. 

Фигура 2.9 илюстрира различните видове задръжки в сигнализирано 

кръстовище. 
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Фиг. 2.9 Видове задръжки в сигнализирано кръстовище 

 

Задръжката при спряло превозно средство се дефинира като времето, 

което превозното средство прекарва в спряло състояние на червен 

сигнал. 

Задръжката при приближаване и напускане на кръстовището 

включва както времето, прекарано на червен сигнал, така и забавянето 

от намаляване на скоростта при спиране, и забавянето от ускоряване 

при зелен сигнал. 

Задръжката при пътуване може да се дефинира като общото забавяне 

спрямо оптималния режим на движение за дадено разстояние или към 

определен момент. В случая оптимален режим би бил непрекъснато 

движение със скоростта на свободно движение и липса на задръжки в 

кръстовището. Т.е. задръжката при пътуване би била равна на сумата 

от задръжките при непрекъснат режим на движение (𝑑𝑡𝑢, виж 

уравнение (2.22)) и задръжката при приближаване и напускане на 

кръстовището.  

Задръжка в опашката означава времето от момента на 

присъединяване на превозното средство към опашката от чакащи до 

момента на пресичане на стоп-линията при напускане на 

кръстовището.  

Общата задръжка от светофарната уредба пък означава сумата от 

задръжката в опашката и задръжката при приближаване и напускане 

на кръстовището. 

u = 0 

uu 

задръжка при спряло превозно 

средство  

задръжка при приближаване и 

напускане 

uf 

uu 

задръжка при пътуване 
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Компоненти на задръжките 

Аналитичните модели за определяне на задръжките изхождат от 

диаграма на зависимостта между броя превозни средства и времето. На 

фигура 2.10 е показан най-простият режим на функциониране на 

светофарно регулирано кръстовище чрез изобразяване на функциите 

на пристигащите и заминаващи превозни средства. Прието е, че 

превозните средства пристигат с равномерен темп, а при зелен сигнал 

и напускат кръстовището с равномерен темп. Прието е също така, че 

пропускателната способност на съоръжението не е изчерпана и при 

зелен сигнал броят на напускащите е равен на броя на пристигащите 

превозни средства. Това означава, че на диаграмата функциите на 

пристигащите и напускащите превозни средства имат еднакъв наклон. 

При червен сигнал темпът на пристигане на превозни средства се 

запазва, но през времето на червен сигнал превозните средства не 

напускат кръстовището. След превключване на зелен сигнал 

превозните средства напускат кръстовището, като това става с по-

висок темп от темпа на пристигане. В този случай функцията на 

напускащите наваксва спрямо функцията на пристигащите, а след това 

темпът на нарастването ѝ отново се изравнява с темпа на нарастване на 

функцията на пристигащите. В този случай опашка не се образува и 

кръстовището функционира в стабилен режим. 

От фигура 2.10 се вижда, че задръжката за всяко превозно средство е 

разликата между функцията на напускане и функцията на пристигане, 

а броят чакащи превозни средства в кръстовището е равен на 

разликата между функцията на пристигане и функцията на напускане. 

Оттук следва, че общите задръжки за всички превозни средства са 

равни на площта на триъгълника, заключен между двете функции. 

Това е важно наблюдение и има съществена роля при аналитичното 

определяне на задръжките.  

Приема се, че задръжките имат три компонента, а именно: 

 задръжки от равномерно пристигане и напускане на 

кръстовището (uniform delays); 

 задръжки в следствие на случайния характер на движението 

(random delays); 

 задръжки от изчерпване на пропускателната способност 

(overflow delays). 

Задръжките от равномерно пристигане и напускане се изчисляват на 

база на допускане за равномерно и постоянно пристигане и напускане 
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на превозни средства, като след червен сигнал темпът на напускане 

настига темпа на пристигане, така че не се образува опашка. В този 

режим задръжките са равни на площта на триъгълника, заключен 

между функциите на пристигане и заминаване.  

Фиг. 2.10 Задръжки и опашка в сигнализирано кръстовище 

 

Случайните задръжки са задръжки, които възникват в допълнение на 

задръжките от равномерно пристигане в следствие на случайната 

природа на движението. В този случай в отделни цикли не всички 

превозни средства успяват да преминат кръстовището и някои от тях 

остават в него. В края на наблюдавания период обаче в кръстовището 

не остава опашка и то като цяло функционира стабилно. Ако 

изобразим функцията на пропускателната способност на 

кръстовището и функцията на неравномерно пристигане, то 

случайните задръжки ще бъдат равни на площта, заключена между 

двете функции. 

Задръжките от изчерпване на пропускателната способност 

възникват, когато в продължение на последователност от цикли темпът 

на пристигане на превозни средства надвишава капацитета за 

напускане. В този случай задръжките може да бъдат определени само 

във форма, зависеща от времето, т.е. за периода, през който е била 

изчерпана пропускателната способност. Така, ако изобразим 

функцията на пропускателната способност на кръстовището и 

функцията на пристигане, функцията на пристигане ще бъде с по-

голям наклон, а задръжките от изчерпана пропускателна способност 
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ще бъдат площта на триъгълника, получен от двете функции и времето, 

за което е налично условието за изчерпана пропускателна способност. 

Модел на Webster 

Подобно на моделирането на несигнализирани кръстовища 

получаването на уравнения, които от една страна да са точни, а от 

друга да са практични за употреба, е трудно. Исторически най-

разпространеното уравнение за определяне на задръжките в 

сигнализирани кръстовища – това на Webster – е приблизително. То 

има следния общ вид: 

𝑑 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 (2.50) 

където: 

𝑑1 е задръжката в резултат от равномерното пристигане на 

превозните средства в кръстовището; 

𝑑2 е задръжката, отчитаща случайната природа на 

пристигането на превозните средства; 

𝑑3 е компонент, получен в резултат на калибриране от 

действителни наблюдения. 

Уравнението на Webster (1958; цитиран в Traffic Flow Theory 1997) е, 

както следва: 

𝑑 =
0,5.𝑐.(1−

𝑔

𝑐
)2

1−
𝑔

𝑐
.𝑥

+
𝑥2

2.𝑞.(1−𝑥)
− 0,65. [

𝑐

𝑞2
]

1

3 . 𝑥2+5.
𝑔

𝑐  (2.51) 

където: 

𝑑 е средната задръжка на превозно средство (сек); 

𝑐 е продължителността на цикъла (сек); 

𝑔 е продължителността на зеления сигнал (сек); 

𝑞 е честотата, с която пристигат превозните средства 

(МПС/сек); 

𝑥 е степента на насищане 𝑞/𝑄, където 𝑄 е пропускателната 

способност. 

Уравнението на Webster е изведено за постоянен поток и (както е видно 

от знаменателя на второто събираемо) не е валидно за насищане 𝑥 ≥ 1.  
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Модел на Miller 

По-точно приблизително уравнение (със същата област на валидност, 

т.е. при насищане 𝑥 < 1) е изведено от Miller (1968; цитиран в Traffic 

Flow Theory 1997): 

𝑑 =
0,5.(1−

𝑔

𝑐
)

1−
𝑞

𝑆

. [𝑐. (1 −
𝑔

𝑐
) +

2.𝑄𝑜

𝑞
] (2.52) 

където: 

𝑑 е средната задръжка на превозно средство (сек); 

𝑐 е продължителността на цикъла (сек); 

𝑔 е продължителността на зеления сигнал (сек); 

𝑞 е честотата, с която пристигат превозните средства 

(МПС/сек); 

𝑆 е честотата, с която превозните средства напускат опашката 

при зелен сигнал (МПС/сек); 

𝑄0 е остатъчната опашка след зелен сигнал. 

Остатъчната опашка може да бъде изчислена, както следва: 

𝑄𝑜 =
𝑒−1,33.√𝑆.𝑔.(1−𝑥)/𝑥

2.(1−𝑥)
 (2.53) 

Модел на Highway Capacity Manual 

Версията на модела на задръжките в Highway Capacity Manual 2000 

включва задръжките от равномерно пристигане и напускане, 

модифициран вариант на модела на задръжки от изчерпване на 

пропускателната способност на Akçelik и компонент, отчитащ 

опашката в началото на изследвания период. Уравнението има следния 

вид: 

𝑑 = 𝑃𝐹 .  𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 (2.54) 

където: 

𝑑 е средната задръжка на превозно средство (сек); 

𝑑1 е задръжката в резултат от равномерното пристигане на 

превозните средства в кръстовището; 

𝑃𝐹 (progression adjustment factor) е множител, отчитащ режима 

на пристигане на превозни средства в случай на координирани 

светофарни уредби; 
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𝑑2 е сумарната задръжка от случайно пристигане и изчерпана 

пропускателна способност при нулева начална опашка; 

𝑑3 е задръжка, отчитаща наличието на опашка в началото на 

периода на анализа. 

При добро оразмеряване на съседните светофарни уредби голям дял от 

пристигащите при кръстовището превозни средства ще пристигат на 

зелен сигнал и обратното, при лошо оразмеряване голям дял превозни 

средства ще пристигат на червен сигнал. 

𝑃𝐹 се прилага за ленти, които са повлияни от съседни светофарни 

уредби, и се изчислява по следната формула: 

𝑃𝐹 =
1−𝑃

1−
𝑔

𝑐

. 𝑓𝑃𝐴 (2.55) 

където: 

𝑃𝐹 (progression adjustment factor) е множител, отчитащ режима 

на пристигане на превозни средства в случай на координирани 

светофарни уредби; 

𝑃 е делът на превозните средства, пристигащи на зелен сигнал 

(определя се опитно); 

𝑓𝑃𝐴 е допълнителен множител, отчитащ степента на групиране 

на превозните средства; 

𝑐 е продължителността на цикъла (сек); 

𝑔 е продължителността на зеления сигнал (сек). 

Задръжките в резултат от равномерно пристигане почти напълно 

съответстват на модела на Webster с изключение на това, че вместо 

насищане 𝑥𝑞 по-голямо от 1, се използва 1: 

𝑑1 =
0,5.𝑐.(1−

𝑔

𝑐
)2

1−
𝑔

𝑐
.min(1; 𝑥𝑞)

 (2.56) 

където: 

𝑑1 е задръжката в резултат от равномерното пристигане на 

превозните средства в кръстовището; 

𝑐 е продължителността на цикъла (сек); 

𝑔 е продължителността на зеления сигнал (сек); 

𝑞 е честотата, с която пристигат превозните средства 

(МПС/сек); 
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𝑥𝑞 е степента на насищане 𝑞/𝑄, където 𝑄 е пропускателната 

способност на лентата или групата от ленти. 

Задръжките от случайно пристигане и изчерпана пропускателна 

способност се изчисляват, както следва: 

𝑑2 = 900. 𝑇𝑓 . [(𝑥𝑞 − 1) + √(𝑥𝑞 − 1)
2 +

8.𝑘.𝑙.𝑥𝑞

𝑄.𝑇𝑓
 ] (2.57) 

където: 

𝑑2 е сумарната задръжка от случайно пристигане и изчерпана 

пропускателна способност при нулева начална опашка; 

𝑇𝑓 (ч) е продължителността на изследването, например 1 ч;  

𝑥𝑞 е степента на насищане 𝑞/𝑄; 

𝑄 е пропускателната способност на лентата или групата от 

ленти (МПС/ч); 

𝑘 е калибрационен множител, зависещ от режима на 

светофарната уредба; 

𝑙 е множител, отчитащ ефекта от съседни кръстовища (приема 

се 1 за изолирано кръстовище). 

Това е на практика второто събираемо (задръжката) от уравнение 

(2.34) при 𝑥0 = 0 и множителят 𝐽𝐷 заместен с 𝑘. 𝑙.  

Задръжката, отчитаща наличието на първоначална опашка, се определя 

по следния начин: 

𝑑3 =
1800.𝑁𝑖.(1+𝑢).𝑡

𝑄.𝑇𝑓
 (2.58) 

където: 

𝑑3 е задръжка, отчитаща наличието на опашка в началото на 

периода на анализа; 

𝑁𝑖 e първоначалната опашка в съоръжението в началото на 

анализния период; 

𝑡 е времето в рамките на 𝑇𝑓, през което пристигащите са 

надвишавали пропускателната способност (ч); 

𝑇𝑓 (ч) е продължителността на изследването, например 1 ч;  

𝑄 е пропускателната способност на лентата или групата от 

ленти (МПС/ч), а 𝑢 е параметър. 
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3 Моделиране на ефектите от 

пътуванията 

3.1 Въведение 

Една от основните функции на транспортните модели е прогнозиране 

на бъдещото търсене на транспортни услуги в резултат от нови 

проекти, ремонти, определено развитие на териториите и пр. 

Прогнозирането чрез транспортни модели позволява да бъде оценена 

ползата от едни или други инвестиционни инициативи, както и да бъде 

постигната сравнимост между целесъобразността на различни 

алтернативи.  

Основен инструмент за оценката на ползата от инвестиционните 

проекти и програми е анализът „разходи-ползи“ (АРП; cost-benefit 

analysis). Анализът се състои в монетаризиране (т.е. привеждането в 

парично изражение) и сравняване на икономическите ползи и разходи 

от сценарий „без проект“ и един или повече сценария „с проект“. 

Транспортните модели осигуряват най-важните параметри за анализа 

„разходи-ползи“, а именно характеристиките на движението при 

различните проектни сценарии. 

Обичайно най-съществената икономическа полза от транспортните 

проекти е от спестено време за пътуване. Програмите за транспортно 

моделиране дават възможност за директно получаване на времената за 

пътуване за моделната транспортна система за анализирания интервал 

от време. Това прави ползите от спестено време лесни за оценка в АРП. 

Друга полза от транспортните проекти, но със значително по-ниска 

тежест, са намалените експлоатационни разходи на превозните 

средства, които обикновено са резултат от по-доброто транспортно 

обслужване. В някои случаи, например при сценарий, при който се 

изгражда нов път с висок клас, е възможно разходите за експлоатация 

да се увеличат поради по-високата скорост на движение и съответно 

по-високия разход на гориво.  
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Важен параметър в АРП са и т.нар. външни разходи (externalities). 

Външни разходи за проекта са тези, които влияят на групи от хора, 

които не избират дали разходите да възникнат и които не използват 

изследваното съоръжение. Такива са разходите за шум, замърсяване от 

отработени газове и фини прахови частици, изменение на климата, 

инциденти и пр. Съществен въпрос по отношение на външните разходи 

е възможността за интернализирането им чрез различни такси, така че 

потребителите да заплащат за всички разходи, които причиняват с 

пътуванията си. Подобен ефект има например въвеждането на цена за 

паркиране в центровете на населените места. Може би най-известният 

пример за опит за интернализиране на външните разходи е таксата за 

влизане в центъра на Лондон, която има за цел да ограничи 

задръстванията в централната градска част и да осигури приходи за 

покриване на възникващите външни разходи. Последствията от 

подобни сценарии може да бъдат анализирани със съвместното 

използване на инструментите на транспортното моделиране и анализа 

„разходи-ползи“. 

Някои програми за транспортно моделиране дават възможност за 

директно околичествяване на някои от ефектите на пътуванията, но 

други не предлагат тази възможност. Настоящата глава представя 

методи за даване на количествена оценка на ефектите от пътуванията. 

Получените резултати може да бъдат използвани за целите на 

разработване на АРП или други видове анализи, например 

мултикритерийни.  

Представените методи като цяло не са пригодни за екологични анализи 

(например оценка на въздействието върху околната среда), доколкото 

при тях по принцип се търси не само количествена оценка на ефектите 

от проектите, но и анализиране на отражението им върху природата и 

хората.  

В допълнение е представена концепцията за цена на времето, която 

освен в АРП, намира приложение и при определяне на генерализирани 

разходи за пътуване. 

3.2 Цена на времето 

Основни принципи 

Цената на времето се дефинира като пропуснатите ползи от най-

полезната нереализирана дейност, която е можело да се извърши по 

време на пътуването. Цената на времето е различна според вида на 
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превозното средство, дали пътуващият е водач или пътник, каква е 

целта на пътуване и пр. Основното разграничение, което обаче се 

прави, е по отношение на цената на бизнес пътувания и лични 

пътувания.  

За определяне на цената на времето се използват два основни метода: 

 определяне на готовността за плащане (willingness to pay) чрез 

анкети за определяне на заявените предпочитания (stated 

preference surveys) или анализи за определяне на разкритите 

предпочитания (revealed preference surveys); и  

 директно определяне на спестените разходи (cost savings 

approach).  

Директното определяне на цената на времето е приложимо за 

пътуванията, свързани с работа, а методът на заявените предпочитания 

е предпочитан за пътуванията, свързани с лични дела.  

Съотнасяне на различните цени 

Обичайна практика е цените на времето за различни етапи от 

пътуването да се дават като пропорция от дадена цена, избрана за 

основна. Например в датското национално проучване за цената на 

времето от 2007 г. са определени следните относителни стойности, 

спрямо цената на времето, прекарано в превозно средство, за 

съответната цел на пътуване: 

Табл. 3.1 Съотношение цените на времето за различни етапи от 

пътуването (The Danish Value of Time Study, 2007) 

 Лек автомобил Общ. транспорт 

ЦВПС – цена на времето в превозно средство;  

ИС – интервал на следване 

Задръстване 1 . ЦВПС  

Търсене на паркомясто 1,5 . ЦВПС  

Придвижване от/до 
превозното средство 

1,5 . ЦВПС 1,5 . ЦВПС 

Прекачване  6 мин 

Чакане при къс интервал на 
следване (под 12 мин) 

 1 . ИС . ЦВПС 

Чакане при дълъг интервал 
на следване (над 12 мин) 

 
(12 + 0,4 . (ИС - 12)) 

. ЦВПС 

Време за чакане при 
прекачване 

 1,5 . ЦВПС 
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По принцип Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, 

Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014-2020 дава 

ориентировъчни граници от 25-40% за цената на времето за лични 

пътувания спрямо цената за бизнес пътувания. В малтийското 

ръководство за АРП (Guidance Manual for Cost Benefit Analysis 

Appraisal in Malta, 2013) е предложена конкретна стойност за цената на 

личните пътувания спрямо цената на времето за бизнес пътувания от 

40%. 

Цена на времето в България 

Цена на времето у нас за транспортни проекти е определена в 

Изисквания към анализите за обосновка на проекти по ОП „Транспорт” 

(2008). За целта е използвана методиката от Handbook on estimation of 

external costs in the transport sector (2008) и препоръките на HEATCO 

Deliverable 5 за адаптиране на цени на времето за страните от ЕС чрез 

БВП на страната, за която се определя цената.  

Последвалите анализи в рамките на ЕС обаче показаха, че цените на 

времето, определени според HEATCO за страни, чийто БВП е 

значително по-нисък от средния за ЕС, са значително завишени. В 

резултат ръководството за АРП за програмен период 2014-2020 вече не 

допуска използването на HEATCO, освен по изключение. Вместо това 

се изисква цената на времето да се определи чрез анализ на готовността 

за плащане според заявените или разкритите предпочитания или пряко 

изчисляване според доходите. 

Отчитайки горните съображения, в рамките на подготовката на пътни 

инфраструктурни проекти за финансиране по Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 през 2015 г. е 

определена нова цена на времето за България. За целта е използвана 

методиката от Guidance Manual for Cost Benefit Analysis Appraisal in 

Malta (2013), която отчита: 

 разходите за заетите лица в икономиката на страната, като цяло 

– работници и работодатели; 

 отработеното време от заетите в икономиката; 

 корекция на разходите за транспорт, чрез преразпределение на 

доходите по децилни групи с по-висок доход, за които се 

предполага, че пътуванията са пропорционални на доходите и 

хората с по-висок доход пътуват повече от тези с по-нисък 

доход; 
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 корекция чрез индиректни разходи за получаване на пазарни 

цени на цената на времето; 

 разпределение на стойности за работно време и неработно време. 

В резултат са получени следните цени на времето за България (към 

2015 г.): 

 за работно време – 4,26 €/час (8,33 лв./час); 

 за неработно време – 1,70 €/час (3,32 лв./час). 

По-късно в изпълнение на новите изисквания за цена на времето през 

програмен период 2014-2020 администрацията на Министерски съвет 

възложи национално проучване на цената на времето. За лични 

пътувания цената беше определена с анкети по метода на заявените 

предпочитания, а за служебните пътувания по метода на спестените 

разходи. Проучването беше завършено през 2015 г. и даде следните 

резултати: 

 лични пътувания в градска среда – 2,50 €/час (4,80 лв./час); 

 лични пътувания в извънградска среда – 3,69 €/час (7,22 лв./час); 

 служебни пътувания в градска среда – 6,15 €/час (12,03 лв./час); 

 служебни пътувания в извънградска среда – 9,22 €/час (18,04 

лв./час). 

3.3 Експлоатационни разходи на потребителите 

Основни компоненти 

Експлоатационните разходи се определят чрез уравнения, получени 

чрез регресионен анализ. Експлоатационните разходи имат следните 

основни компоненти (по Economic Evaluation Manual, 2016): 

 базови разходи, зависещи от скоростта на движение и наклона на 

пътя; 

 разходи, зависещи от равността и текстурата на пътя; 

 разходи, зависещи от еластичното огъване на пътната настилка; 

 разходи, зависещи от задръстване и „тесни“ места; 

 разходи, зависещи от промяна в скоростния режим на движение. 
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Всички тези компоненти освен базовите разходи имат малък принос в 

общите експлоатационни разходи и могат да бъдат пренебрегнати за 

повечето приложения. 

Базови експлоатационни разходи  

Базовите експлоатационни разходи зависят основно от скоростта на 

движение и наклона на пътя. За целите на АРП обаче обикновено не се 

налага да се взима под внимание наклонът, а само скоростта.  

Базовите експлоатационни разходи се състоят от няколко основни 

компонента, а именно – разходи за гориво и смазочни материали, за 

гуми, поддръжка и ремонти, а също така и амортизация. На следната 

таблица е показано процентното съотношение на различните 

компоненти на базовите експлоатационни разходи. 

Табл. 3.2 Съотношение на различните компоненти на базовите 

експлоатационни разходи (Economic Evaluation 

Manual, 2016) 

Клас 
Гориво и 
смазочни 

материали 
Гуми 

Поддръж-
ка и 

ремонти 

Аморти-
зация 

Лек авт-л  
(до 3,5 тона) 

35,7  6,2  37,2  21,0  

Лекотоварен  
(до 3,5 тона) 

39,6  7,2  29,4  23,8  

Товарен  
(3,5-12 тона) 

38,6  4,2  44,2  13,0  

Тежкотоварен  
(над 12 тона)  

42,0  8,3  42,1  7,6  

Тежкотоварен 
с ремарке 

37,3  10,4  43,0  9,3  

Автобус 
 

46,1  6,0  36,9  11,0  

Разходи за гориво 

Както е видно от таблица 3.2, при леките автомобили най-голяма 

тежест в експлоатационните разходи имат разходите за гориво и 

смазочни материали, а при товарните – разходите за ремонти и 

техническо обслужване. При всички видове превозни средства 

разходите за гориво са над 1/3 от общите. 
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Съществуват различни модели за определяне на разхода на гориво. По-

долу е приведен моделът от Transport Analysis Guidance (2014), който 

използва следното уравнение за приблизително изчисляване на 

разхода на гориво в зависимост от скоростта на движение: 

𝐿 = 𝑎/𝑣 + 𝑏 + 𝑐. 𝑣 + 𝑑. 𝑣2 (3.1) 

където: 

𝐿 е разходът на гориво в литри на километър; 

𝑣 е скоростта на движение в км/ч; 

𝑎, 𝑏, 𝑐 и 𝑑 са коефициенти. 

В таблицата са представени стойностите на коефициентите за 

различни класове превозни средства. За леките и лекотоварни 

автомобили са дадени коефициенти по отделно за дизелови и 

бензинови двигатели, а за по-тежките превозни средства е прието, че 

всички са с дизелови мотори. Уравненията са валидни за скорости на 

движение над 5 км/ч. 

Табл. 3.3 Параметри на уравнение за определяне на разхода на 

гориво според скоростта (Transport Analysis Guidance, 

2014) 

Категория a b c d 

Лек автомобил  
(бензин) 

1,11932 0,04400 -0,00008 0,000002 

Лек автомобил  
(дизел) 

0,49215 0,06218 -0,00059 0,000005 

Лекотоварен 
(бензин) 

1,95083 0,03453 0,00007 0,000004 

Лекотоварен 
(дизел) 

1,39688 0,03348 -0,00023 0,000008 

Товарен 
(3,5-12 тона) 

1,43145 0,25802 -0,00391 0,000034 

Тежкотоварен  
(над 12 тона) 

2,67011 0,55716 -0,00798 0,000060 

Автобус 
 

5,98005 0,24528 -0,00306 0,000031 
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Фиг. 3.1 Разход на гориво за леки автомобили (по Transport 

Analysis Guidance, 2014) 

 

Фиг. 3.2 Разход на гориво за товарни автомобили и автобуси (по 

Transport Analysis Guidance, 2014) 
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На фигури 3.1 и 3.2 е визуализиран разходът на гориво според 

скоростта за различните класове превозни средства. 

Отчитайки разхода на гориво според скоростта на движение, може да 

бъде определена цената на горивото като компонент от базовите 

експлоатационни разходи.  

Разбира се, съществуват модели, които дават възможност за директно 

изчисляване на останалите компоненти от базовите експлоатационни 

разходи – например Economic Evaluation Manual (2016) съдържа 

модели за изчисляване на всеки отделен компонент направо в 

монетарна стойност, а Transport Analysis Guidance (2014) предлага 

уравнение за определяне на сумата от разходите, различни от разходи 

за гориво. Тези модели може да бъдат използвани, ако е необходима 

по-голяма подробност на анализа. 

3.4 Отработени газове 

Въведение 

Разходите от замърсяване на въздуха са най-важната категория външни 

разходи. Те се дължат на основните замърсители PMx (прахови 

частици; particulate matter), NOx (азотни оксиди), SO2 (серен диоксид) 

и летливи органични съединения (VOC; volatile organic compounds). В 

допълнение от значение са и парниковите газове, които водят до 

изменение на климата – CO2 (въглероден диоксид), N2O (диазотен 

оксид) и CH4 (метан). 

Разходите, причинени от замърсяването на въздуха, включват: 

 разходи за здраве на населението; 

 преки материални щети;  

 загуба на посеви; и 

 загуби от нанесени щети върху екосистемите (биосфера, почви, 

вода).  

От тях основните са разходите за здраве на населението. 

По принцип определянето на количеството емисии е първата стъпка от 

процеса по анализ на въздействието им върху околната среда. Втората 

стъпка е определяне на концентрациите на различните емисии в 

околностите на източника на емисиите. Обикновено се използва 

Гаусов модел на разпространението на замърсителя, като 
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концентрациите зависят от преобладаващите ветрове в района и 

неговия релеф.  

Съществуват многобройни специализирани софтуерни пакети за 

моделиране на замърсяването. На фигура 3.3 е показан пример2 за 

разпространението на замърсител – в случая азотни оксиди.  

За целите на АРП обикновено не е необходимо да се извършва 

подробно моделиране на концентрациите на различните замърсители 

в пространството, а е достатъчно да се направи оценка на общото 

количество емисии.  

Фиг. 3.3 Пример за пространственото разпространение на 

замърсител (NOx)  

 

Определяне на емисиите 

За извършване на оценката на емисиите е необходимо да се определи 

количеството използвано гориво, което се умножава по 

съответстващия му емисионен фактор. Емисионните фактори зависят 

от вида и състоянието на автомобила, режима на движение, 

температурата и влажността на околната среда и др. За България са 

изведени следните емисионни фактори: 

                                                      

 

2 Източник: Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за АМ „Струма“ Лот 3.1 
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Табл. 3.4 Емисионни фактори в г/кг гориво (EMEP/EEA 

Emission Inventory Guidebook, 2013) 

Гориво CO NOx NMVOC CH4 PMx 
CO2 от 
см. м-

ли 
CO2 

Бензин  
(лек автомобил) 

266,00 19,50 33,90 1,75 0,03 8,27 3,16 

Дизел  
(лек автомобил) 

5,94 12,40 1,66 0,15 1,86 8,01 3,17 

Бензин  (лекотоварен 
автомобил) 

238,00 16,20 23,00 1,06 0,02 6,14 3,16 

Дизел (лекотоварен 
автомобил) 

9,55 16,8 1,67 0,12 2,21 5,54 3,17 

Дизел (тежкотоварен 
автомобил) 

9,98 38,0 3,58 0,29 1,48 2,15 3,17 

Автобус  12,40 39,20 4,37 0,33 1,84 3,69 3,17 

Мотопед 536,00 4,39 307,00 4,80 5,93 111,0 3,16 

Мотоциклет 513,00 6,35 143,00 5,42 2,32 16,40 3,16 

 

При използване на горните емисионни фактори в комбинация с 

уравнение (3.1) и таблица 3.3, които дават разхода на гориво в литри, 

трябва да се имат предвид обемните тегла на бензина и дизеловото 

гориво, съответно около 755 г/л и 832 г/л. Въпреки че тези стойности 

не са напълно прецизни, доколкото обемното тегло на горивото варира 

според състава и температурата му, те дават достатъчна точност за 

повечето практически цели.  

Разбира се, при анализа трябва да се отчете точният дял на различните 

класове превозни средства и превозните средства с различни типове 

двигатели – както за базовата година, така и за бъдещия период на 

анализа.  

Следва да се отбележи, че са налични и други модели за определяне на 

емисиите от транспорта – някои от тях извеждат пряка зависимост 

между различните емисии и скоростта на пътуване или пък дават 

усреднени емисии за пропътувани километри в различни условия. 

Изменение на климата 

За оценка на ефектите от проектите по отношение на парниковите 

газове се използва, т.нар. еквивалент на въглероден диоксид (CO2e). 



 

58 

Еквивалентът показва какво количество въглероден диоксид би имало 

същия потенциал за глобално затопляне като действително 

емитираните газове. Той включва оценка не само за количествата CO2, 

но и за диазотен оксид (N2O) и метан (CH4).  

Transport Analysis Guidance (2014) дава следните емисионни фактори 

за еквивалент на въглероден диоксид: 

Табл. 3.5 Емисионни фактори за CO2e в кг/л (Transport Analysis 

Guidance, 2014) 

Година Бензин Дизел 

2010 2,230 2,562 

2011 2,211 2,567 

2012 2,211 2,609 

2013 2,201 2,597 

2014 2,189 2,601 

2015 2,189 2,601 

2016 2,189 2,602 

2017 2,160 2,556 

2018 2,130 2,511 

2019 2,100 2,465 

2020 2,071 2,420 

2021 2,071 2,420 

2022 2,071 2,420 

2023 2,071 2,420 

2024 2,071 2,420 

2025 2,071 2,420 

3.5 Шум  

Въведение 

Нежеланите звуци с различна продължителност, сила и честота се 

дефинират като шум. Шумът има две основни негативни влияния, от 

които произтичат икономически разходи: 

 дискомфорт и дразнене, които ограничават възможността за 

почивка; и 
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 здравни последствия – шумът над 60 dB създава стрес, високо 

кръвно налягане и пр., а над 85 dB може да се стигне до 

увреждане на слуха.  

Основните фактори при определяне на разходите за шум са: 

 време от денонощието – шумът в нощните часове води до 

значително по-големи дразнения, отколкото в дневните; 

 гъстотата на населението в близост до източника на шум; 

 съществуващо ниво на шум (преди реализация на проекта). 

Хигиенните норми за шум за територии, подложени на интензивно 

транспортно движение, са денем 60 dB(А), вечер 55 dB(А) и нощем 50 

dB(А).  

Оценка на нивата на шум 

Подобно на емисиите на газове оценката на влиянието на шума се 

състои от две стъпки – първо, определяне на количеството шум при 

източника му, и второ, определяне на пространственото му 

разпространение.  

За целите на АРП обикновено не се налага изпълнение на тези стъпки. 

С цел опростяване обикновено се работи с усреднени разходи за шум 

на превозно средство на пропътуван километър, каквито дава 

например Handbook on estimation of external costs in the transport sector 

(2008). 

Ако все пак е необходима по-точна оценка на шума, може да се 

използва опростена методика, като например дадената в Наредба № 6 

от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда. Методиката 

включва изчисляване на базисното еквивалентно ниво на шум според 

интензивността на движение, вида настилка, дела на тежки превозни 

средства и др. показатели. Определянето на пространственото 

разпространение на шума е силно опростено, като се работи с 

фиксирани позиции на наблюдателя. 

Въпреки че методиката от Наредба № 6 е лесна за прилагане, тя дава 

приемливи за много приложения резултати, както личи от сравнение 

на резултатите, получени с нея и с по-сложни методики (Изработване 

на стратегическа карта за шум за агломерация София, 2009). 
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3.6 Генерализирани разходи за пътуванията 

Принцип 

Генерализираните разходи комбинират в себе си както монетарни 

разходи (като например цени на билети, гориво и пр.), така и 

немонетарни разходи (цената на времето за пътуване). Като смисъл те 

са обратни по знак на полезността (utility; т.е. те са disutility), както е 

дефинирана в икономическата теория. Генерализираните разходи 

позволяват сравнимост между различните пътувания и имат важна 

роля в транспортното моделиране. Формална дефиниция на понятието 

генерализирани разходи като конкретно и ограничено представяне на 

полезността е дадена в т. 9.4. 

Генерализираните разходи за пътуване се изчисляват на базата на цени 

на времето за определени цели на пътуване, видове превоз, етапи на 

пътуване и пр., които се умножават по общото време, употребено за 

пътуване. Цените на времето може да бъдат определени, както е 

описано в т. 3.1 – аналитично и/или чрез отчитане на готовността за 

плащане чрез проучване на заявените или разкрити предпочитания.  

По принцип генерализираните разходи са безразмерна величина, която 

няма не само мерна единица, но и установен мащаб. Въпреки това 

интуитивно е удобно генерализираните разходи да се получават чрез 

изрази с единни мерни единици. Обичайно е генерализираните разходи 

да се получават предимно (или само) както от времеви единици, така и 

от парични. В представените по-долу примери генерализираните 

разходи са получени чрез компоненти, изразени в парични мерки. 

Пътуване с обществен транспорт 

Времената за пътуване с обществен транспорт имат следните 

компоненти: 

 време за достъп до спирката; 

 време за чакане на превозното средство; 

 време за пътуване в превозното средство; 

 (време за прекачване – придвижване до спирката на следващата 

линия от обществения транспорт и време за чакане); 

 време за достъп от крайната спирка до местоназначението. 

Нека приемем следните примерни характеристики на пътуване с 

обществен транспорт: 
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 време за достъп до първата спирка и до местоназначението – по 

7 мин.;  

 време за чакане на превозното средство – при интервал на 

следване от например 16 мин. средното време за чакане би било 

около 8 мин.; 

 скорост на превозното средство от 18,8 км/ч и дължина на 

пътуване от 6,3 км (средни стойности по данни за София);  

 едно прекачване без нужда от придвижване до друга спирка; 

 пътуването е свързано с работа, т.е. приемаме цена на времето 

8,33 лв./ч;  

 в съответствие с таблица 3.1 приемаме цена на времето за 

придвижване до и от спирките на обществения транспорт в 

размер на 1,5 от обичайната; 

 цена на билет – 1 лв. 

Тогава генерализираните разходи за пътуването са: 

𝑉𝑝 = −2.1 − (2.
7

60
. 1,5 + 2.

8

60
+

6,3

18,8
) . 8,33 = −9,93  

Така изчислените генерализирани разходи не отчитат фактори на 

полезността като например комфорта на пътуване. Може да бъдат 

направени опити генерализираните разходи да се коригират според 

запълването на превозното средство – така например Transport Analysis 

Guidance (2014) привежда пример, при който цената на времето се 

коригира с множител, който се изчислява, както следва: 

 1,00 – ако до 60% от местата за седене са заети; 

 от 1,00 до 1,12 – заетост между 60 и 100% от капацитета за 

седене; 

 от 1,12 до 2,00 – при по-нататъшно увеличаване на броя на 

стоящите пътници до запълване на превозното средство. 

Пътуване с личен автомобил 

Времената за пътуване с личен автомобил имат следните компоненти: 

 време за достъп до автомобила; 

 време за пътуване в превозното средство; 

 време за търсене на паркомясто; 
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 време за извършване на маневри за паркиране; 

 време за достъп от паркомястото до местоназначението. 

Нека приемем следните примерни характеристики на пътуването: 

 време за достъп до/от автомобила – по 5 мин.;  

 скорост на превозното средство от 30,5 км/ч и дължина на 

пътуване от 6,3 км (средни стойности по данни за София; ако се 

изследват генерализираните разходи за конкретен маршрут, 

следва да бъде взета скоростта за преминаването му, изчислена 

както е посочено в т. 2.4 или по друг подходящ начин); 

 пътуването е свързано с работа, т.е. приемаме цена на времето 

8,33 лв./ч;  

 в съответствие с таблица 3.1 приемаме цена на времето за 

придвижване до и от автомобила, както и за паркиране, в размер 

на 1,5 от обичайната. 

 цената на горивото е 2,55 лв./л; 

 в превозното средство се вози 1 човек; в противен случай може 

да се приеме, че цената се споделя между пътуващите и 

монетарните разходи да бъдат разделени на броя пътуващи. 

От уравнение (3.1) и таблица 3.3 можем да изчислим разхода на гориво 

– при така зададената средна скорост той е 0,0801 л/км. От таблица 3.1 

отчитаме, че разходите за гориво са 30% от общите, откъдето може да 

бъде изчислена цената на общите базови експлоатационни разходи. 

Приемаме време за търсене на паркомясто от 0,63 мин и време за 

извършване на самата маневра от 0,5 мин. Нека приемем цена за 

паркиране от 1 лв./ч и престой в рамките на час. 

Тогава генерализираните разходи за пътуването (за един пътуващ) са: 

𝑉𝑐 = −
0,0801.2,55.6,3

0,30.1
−
1,0

1
− (2.

5

60
. 1,5 +

0,63+0,50

60
. 1,5 +

6,3

30,5
) . 8,33 = −9,33  

Пътуване пеша и с велосипед 

На пръв поглед най-лесно се изчисляват генерализираните разходи за 

пътувания пеша и с велосипед. Пътуванията пеша имат един-

единствен компонент и може да се приеме постоянна средна скорост 

на придвижване от 5 км/ч. Така генерализираните разходи за пътуване 
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пеша с дължина например 2 км и свързано с лични дела (т.е. цена на 

времето 3,32 лв./ч), са  

𝑉𝑤 = −
2

5
. 3,32 = −1,33  

Аналогично за пътуване с велосипед с дължина 3 км, свързано с работа 

(т.е. цена на времето 8,33 лв./ч) и при което велосипедът се паркира 

достатъчно близо до произхода и местоназначението, 

генерализираните разходи са: 

𝑉𝑏 = −
3

15
. 8,33 = −1,66  

Скоростта на пътуване с велосипед може да бъде приета в диапазона 

12-16 км/ч. Например средната скорост на пътуванията с велосипед в 

Копенхаген е 15,5 км/ч.  

Важно е да се обърне внимание, че генерализираните разходи от двата 

примера не отчитат фактори на полезността като дискомфорта и 

физическите ограничения на пешеходното движение и придвижването 

с велосипед. Дължината на пътуванията пеша и с велосипед са 

ограничени от физическите възможности на пътуващите, а при 

пътуването пеша и от пределното време за пътуване, което при големи 

разстояния става неприемливо. Пътуванията с велосипед са 

чувствителни и към други фактори, като наклона и равността на пътя.  
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4 Подвижност 

4.1 Общи положения 

Основният обект на изследване в транспортното моделиране са 

пътуванията. Обикновено с думата пътуване се обозначава 

придвижване на един индивид с едно превозно средство, като 

обичайното придвижване пеша от и до превозното средство се включва 

в пътуването.  

В зависимост от контекста обаче като пътуване може да се разбира и 

съвкупността от няколко последователни придвижвания на един 

индивид, обединени от обща цел и извършени с няколко превозни 

средства. По-често този съставен вид пътуване се нарича верига от 

пътувания или дейности (tour или activity chain). 

Пътуванията се дефинират чрез началната и крайната им точка, 

началния им час, времето за пътуване и маршрута, а също така и чрез 

производните разстояние и средна скорост. 

Настоящият раздел коментира основните характеристики на 

подвижността (т.е. пътуванията), които имат значение за 

транспортното моделиране.  

4.2 Цели на пътуване 

Основна характеристика на пътуванията е причината за 

осъществяването им, т.е. целта на пътуване. Пътуванията, 

обслужващи различни цели, имат много различни характеристики. По 

тази причина сборът от всички пътувания в моделираната територия се 

разделя на групи според целта им и различните групи се изследват и 

моделират по отделно.  
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Основните групи пътувания според целта, които се отчитат в 

транспортните модели, са: 

 трудови – отиване до работа и връщане (commuting); 

 учебни – отиване до училище или университет и връщане; 

 служебни/бизнес – обикновено се дефинира като пътуване от 

едно работно място (например собственото) до друго; 

 пазар; 

 свободно време (leisure). 

В различните видове територии преобладават различни цели на 

пътуване. В градски условия най-голям брой са трудовите и учебни 

пътувания, а в междуградски условия обикновено основните групи са 

служебни и свързани със свободното време пътувания.  

На фигура 4.1 е показано типично разпределение на групите пътувания 

в градски условия. 

Фиг. 4.1 Разпределение на пътуванията според целта (Плевен, 

2011) 

 

Групите пътувания са означени според вида на произхода и 

предназначението им, като W = работа, T = пазар, H = дом, S = 

училище, O = друго.  
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На примера в рамките на деня преобладават следните видове 

пътувания: 

 от и към работа – 37,2 %; 

 от и към училище – 21,9 %; 

 от и към пазар – 16,1 %. 

Трите основни вида пътувания заедно възлизат на 75,2% от общия 

брой. 

Изборът на групи пътувания, които да бъдат моделирани, зависи от 

предназначението на транспортния модел и изискванията към неговата 

точност. 

4.3 Брой пътувания  

Броят пътувания за деня е може би най-важният параметър на 

подвижността и обикновено се определя чрез анкети. Броят пътувания 

служи за калибриране3 на модела на търсенето за базовата година. С 

цел валидиране на модела е необходимо броят пътувания да бъде 

определен по повече от един начин и резултатите да бъдат сравнени. 

Например за пътуванията в обществения транспорт изводи за броя 

пътувания може да бъдат направени от продадените превозни 

документи или от собствени преброявания на превозвачите или 

общината.  

В случая е особено важно да се прави разлика между различните 

дефиниции за пътуване. Обикновено в анкетите за подвижността под 

думата „пътуване“ се разбира последователността от всички 

придвижвания от начална до крайна точка, т.е. в едно пътуване са 

включени смени на вид транспорт, прекачвания и пр. 

                                                      

 

3 В литературата и навсякъде в това ръководство терминът 

„калибриране” се използва или като синоним на оценка на модел, или 

за означаване на процес, при който параметрите на вече готов модел се 

коригират според дадени данни, така че точността на модела се 

подобрява. Обикновено за целта са необходими данни, които не са 

използвани за получаване на първоначалния модел (без значение дали 

той е резултат от оценка или пряко изчисление). 
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На следната фигура са представени резултати от анкета на 

подвижността, като е показан процентът респонденти, извършващи 

определен брой пътувания дневно. Като резултат може да бъде 

изчислен средният брой пътувания и в случая той е 2,46 бр./ден.  

Фиг. 4.2 Брой пътувания за деня (в % от всички отговори; Русе, 

2011) 

 

Като цяло у нас броят пътувания варира в границите 2,4-2,6 бр./ден. 

Така при известен брой на населението в дадено населено място могат 

да бъдат правени приблизителни предположения за общия брой 

генерирани пътувания. 

4.4 Времена за пътуване 

Времената и разстоянията на пътуванията в рамките на населено място 

служат за определяне на така наречените криви на разселване. Кривата 

на разселване показва какъв дял от населението извършва пътувания с 

определена продължителност или дължина. Най-често криви на 

разселване се получават чрез анкети за подвижността за базовата 

година на модела. От самия модел може да бъдат извлечени криви на 

разселване, които да бъдат сравнени с получените от анкета.  

Важно е да се отбележи, че кривите на разселване се различават 

значително според вида превоз. Те зависят както от склонността на 

потребителите да извършват пътувания с определена дължина и 

времетраене, така и от пространствената структура на моделираната 

територия (т.е. разпределението на основните фактори, влияещи върху 
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излъчването и привличането на пътувания, и характеристиките на 

свързващата ги инфраструктура). 

Фиг. 4.3 Крива на разселване от анкета (Плевен, 2011) 

 

На фиг. 4.3 е показана крива на разселване, получена от анкета за 

подвижността. Тя показва характерен недостатък на анкетите, а 

именно закръглянето на числените отговори от респондентите. 

Отговорите за продължителност на пътуването обикновено се 

закръглят на 5 и 10 минути, като например отговор 20 минути е в пъти 

по-вероятен например от отговор 22 минути.  

Неточното възприятие за времето за пътуване налага известна 

обработка на отговорите от анкетата. На фиг. 4.4 е показано такова 

нормализиране на крива на разселване, като дяловете от пътуващите са 

обединени на серии от по 5 минути.  

Информация за дължината на пътуванията може да бъде получена чрез 

анализ на декларираните от респондентите произход и предназначение 

на пътуванията. 

Кривите на разселване, получени от анкети за подвижността, може да 

бъдат използвани за калибриране и валидиране на транспортния 

модел. При определяне на произхода и предназначението на 

пътуванията в транспортния модел стойностите на някои параметри, 

които подлежат на калибриране, трябва да бъдат определени така, че 

кривата на разселване за съответния вид превоз от модела да отговаря 

в максимална степен на кривата на разселване, получена от анкетата за 

подвижността. 
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Фиг. 4.4 Нормализирана крива на разселване (Плевен, 2011) 

 

4.5 Разделение по видове превози 

Разделението по видове превози (modal split) представлява делът на 

пътуванията с различните видове транспорт спрямо останалите и 

обикновено се определя чрез анкети. Дяловете на различните видове 

транспорт зависят от полезността/генерализираните разходи за 

пътуване с тях. По принцип при по-високи генерализирани разходи за 

пътуване с даден вид превоз с него ще се извършват по-малък брой 

пътувания спрямо друг вид превоз, чиито генерализирани разходи за 

пътуване са по-ниски.  

Характерен за повечето градове у нас е високият дял пътувания пеша 

– 40-60%. Има два основни фактора, които допринасят за висок дял на 

пътуванията пеша, а именно високи генерализирани разходи за 

използване на обществен транспорт и личен автомобил и урбанизирана 

територия с такъв размер, че основните зони от интерес са в рамките 

на пешеходна достъпност. Като цяло в общинските и областни 

центрове у нас и двата фактора са налице – първо, общественият 

транспорт е бавен и с ниски честоти на следване и второ, централната 
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част на населените места е с достатъчно малка площ, че да е възможно 

повечето придвижвания в рамките ѝ да се извършват пеша.  

Делът на пътуванията с велосипед е устойчиво нисък – типично между 

0,5-2,5%, като е по-висок при населени места в сравнително равнинен 

терен и съответно по-нисък на места, където се наблюдават големи 

надлъжни наклони на уличната мрежа. 

Друг характерен феномен у нас е, че делът на пътуванията с лек 

автомобил често е значително по-висок (с до 50%) от дела на 

пътуванията с обществен транспорт. Това е симптом, който може да 

показва, че системата на обществения транспорт в дадено населено 

място функционира неоптимално.  

Изключение от общото правило е София, където през втората 

половина на ХХ в. общественият транспорт претърпява сериозно 

развитие и до началото на ХХI в. е доминиращ. В последствие обаче 

делът на обществения транспорт постепенно започва да намалява за 

сметка на автомобилния. Едно сравнение на разпределението на 

начините на придвижване за 19994 и 20095 г. показва значителни 

промени в разпределението в сутрешния пиков час. До 1999 г. броят 

пътувания с градския транспорт е много висок, но започва да намалява 

от 65% за сутрешни пътувания през 1999 г. до 49% през 2009 г. (т.е. 

намаление с 16% от общия брой пътувания). 

Обратното се наблюдава по отношение на пътуванията, извършени с 

лек автомобил. Делът на пътуванията с лек автомобил се е увеличил 

почти двойно от 17,4% на 30,5% (или с други думи увеличение от 13% 

от общия брой пътувания).  

Делът на хората, ходещи на работа пеша, е останал почти непроменен: 

10,6% през 1999 г. и 11,1% през 2009 г. Това вероятно е обусловено от 

сравнително големите разстояния и непрактичността те да бъдат 

изминавани пеша. Делът на всички останали начини на придвижване е 

малък и се променя незначително през годините.  

Основното заключение в примера със София е, че увеличението на 

дела на пътуванията с лек автомобил е за сметка на дела на градския 

транспорт.  

                                                      

 

4 По данни от ОУП на София, 2000 г. 
5 По данни от анкета на подвижността за Генерален план на транспорта 

на София от 2009 г. 
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Фиг. 4.5 Разпределение на пътуванията по вид превоз (Русе, 

2011) 

 

1. пеша  6. автомобил – пътник 

2. автомобил – шофьор 7. служебен трансп. (микро)бус 

3. масов градски транспорт 8. мотоциклет 

4. велосипед  9. маршрутка 

5. такси   
 

На двете фигури са показани разпределенията по видове превоз на 

целодневните пътувания в два областни града – Русе и Плевен. И в 

двата случая се наблюдават посочените общи белези – висок дял на 

пътуванията пеша и като цяло нисък дял на обществения транспорт.  

Фиг. 4.6 Разпределение на пътуванията по вид превоз (Плевен, 

2011) 
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(към фигура 4.6) 

1. пеша  6. такси   

2. масов градски транспорт 7. велосипед 

3. автомобил – шофьор 8. влак 

4. служебен транспорт (микро)бус 9. маршрутка 

5. автомобил – пътник  
 

В междуградски условия по принцип е характерно доминиране на 

пътуванията с автомобил. Според преброяванията на пътната мрежа у 

нас основните видове превозни средства са леките и лекотоварни 

автомобили – общо около 75-80% от общия брой. Делът на 

пътуванията с обществен транспорт – с влак, автобус, по въздух и по 

вода – е значително по-нисък от дела на пътуванията с лек автомобил.  

4.6 Неравномерност на движението 

Натоварването на пътната и уличната мрежа се променя с времето. 

Тези промени се наричат неравномерност на движението. 

Вариациите в натоварването зависят както от случайни фактори, така 

и от неравномерността на пътуванията, т.е. различният брой 

пътувания, които се извършват в различни часове от деня, дни от 

седмицата и месеци от годината.  

По отношение на дневната неравномерност в градски условия в 

работни дни е характерен сутрешен пик в резултат от трудови и учебни 

пътувания – т.е. придвижване от дома до работата или 

училището/университета. Аналогично може да се наблюдава 

следобеден пик, който представлява придвижвания от работата или 

училището/университета до дома. Следобедният пик обикновено е по-

слабо изразен, доколкото част от работещите не се прибират директно 

у дома, а например посещават търговски обекти и едва след това се 

придвижват до дома. По тази причина натоварването се разпределя на 

по-голям часови интервал.  

Понякога се наблюдава и доста по-слабо изразен пик в обедните часове 

или ранния следобед. Той е резултат от пътувания от дома до 

търговски обекти и обратно, а също така и от учебни пътувания 

(поради сменността). 

В неработни дни видът на натоварването е коренно различен. Като 

цяло пътуванията в неработни дни са по-малко и трудовите са малка 

част от тях. По-голям дял имат пътувания за пазаруване и свързани със 

свободното време, които се извършват в обедните и следобедни часове.  
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Въпреки общите принципи конкретната дневна неравномерност на 

пътуванията се различава в различните населени места. По тази 

причина данни за дневната неравномерност в едно населено място не 

може да бъдат пренасяни и използвани за моделиране на движението в 

друго. 

Фиг. 4.7 Дневна неравномерност на пътуванията с обществен 

транспорт (Габрово, 2009) 

 

Дневната неравномерност на движението по пътната мрежа варира 

още по-силно според местоположението, доколкото различни пътища 

се използват с различни преобладаващи цели на пътуване.  
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Фиг. 4.8 Дневна неравномерност в междуградски условия 

(Кресненско дефиле, 2013-2014) 

 

  

Ако в градски условия върховите натоварвания обикновено са в 

работни дни, в извънградски условия е възможно върховите 

натоварвания да са в почивни дни. Отново това зависи от 

преобладаващите цели на пътуване в конкретния участък. 
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Фиг. 4.9 Седмична неравномерност в междуградски условия 

(Кресненско дефиле, 2014) 

 

 

По отношение на годишната неравномерност в извънградски условия 

характерно е, че сравнително по-висока е подвижността през топлите 

месеци, като пиков е ваканционният месец август и месеците преди и 

след него, в който немалка част от населението също почива.  

Разбира се конкретните стойности зависят от местоположението на 

наблюденията. 
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Фиг. 4.10 Годишна неравномерност в междуградски условия 

(Кресненско дефиле, 2014) 

 

Фиг. 4.11 Годишна неравномерност в обществения транспорт 

(Плевен, по данни за продадени превозни документи от 

2008, 2009 и 2010) 

 

По съвсем друг начин изглежда неравномерността на движението в 

градски условия. На фигура 4.11 е показана типична графика на 

годишна неравномерност на пътуванията с обществен транспорт. Най-

малък брой пътувания се наблюдава през ваканционния месец август и 

през месец юли. Като цяло сравнително по-висок брой пътувания се 
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наблюдава през студените месеци, отколкото през топлите – вероятно 

за сметка на придвижванията пеша. 

Неравномерността на движение не бива да се подценява като фактор 

за точността на транспортните модели. Неравномерността винаги 

трябва да се отчита при правене на измервания или анкети, доколкото 

може значително да повлияе на крайния резултат на проучванията. 

4.7 Върхов период 

В транспортното моделиране особено внимание се обръща на 

периодите от деня, когато натоварването е върхово. Очевидно 

правилното определяне на тези интервали е от съществено значение. В 

настоящата точка е представена процедурата за определяне на върхов 

интервал, предложена в Economic Evaluation Manual (2016).  

За да можем да определим върховия период, трябва да разполагаме с 

данни за трафика, преминаващ през дадено съоръжение, за определен 

период от време (сутрин или следобед) и разделен на подпериоди с 

подходяща продължителност – например 15 минути.  

Можем да дефинираме средната интензивност на движение за 

периода като средното регистрирано натоварване, приведен към 

избран период от време (1 час или 15 минути). Нека дефинираме 

върховия период като времето, през което интензивността на движение 

надвишава средната интензивност за периода. Тогава аналогично 

можем да дефинираме средната интензивност на движение за 

върховия период като средното регистрирано натоварване през 

върховия период (приведено в часова интензивност).  

Нека да разгледаме следния числен пример, при който разполагаме със 

сутрешни преброявания на периоди от 15 минути и с обща 

продължителност 2 часа. 

Период Натоварване 

7:00 – 7:15 800 

7:15 – 7:30 1 040 

7:30 – 7:45 1 200 

7:45 – 8:00 1 280 

8:00 – 8:15 1 240 

8:15 – 8:30 1 140 

8:30 – 8:45 1 020 

8:45 – 9:00 840 
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Натоварването (броят преминали превозни средства) за периода е 

8 560 МПС. Тогава средната интензивност на движение за периода 

(𝐹𝑡𝑝) ще бъде: 

𝐹𝑡𝑝 =
8 560

2 .  60/15
= 1 070 МПС на 15 мин  

Началото на върховия интервал 𝑃𝐼𝑠 може да бъде определено по 

следната формула: 

𝑃𝐼𝑠 = 𝑡𝑖 +
𝐹𝑡𝑝−𝑣𝑖−1

𝑣𝑖−𝑣𝑖−1
. 𝐼  

където: 

𝑡𝑖 е началният час на първия интервал, през който 

натоварването е по-голямо от средната интензивност; 

𝑣𝑖 и 𝑣𝑖−1 са натоварването през i-тия и през предходния 

интервал;  

𝐼 е дължината на интервалите в минути. 

Тогава: 

𝑃𝐼𝑠 = 07: 30 +
1 070−1 040

1 200−1 040
. 15 = 07: 32,8  

Краят на върховия интервал 𝑃𝐼𝑒 може да бъде определен по следната 

формула: 

𝑃𝐼𝑒 = 𝑡𝑖 +
𝑣𝑖−1 −𝐹𝑡𝑝

𝑣𝑖−1−𝑣𝑖
. 𝐼  

където: 

𝑡𝑖 е началният час на първия интервал, през който 

натоварването е по-малко от средната интензивност. 

Тогава: 

𝑃𝐼е = 08: 30 +
1 140−1 070

1 140−1 020
. 15 = 08: 38,8  

По принцип какво дефинираме като върхов период е въпрос на 

приемане. Очевидно в описаната методика параметрите на периода ще 

зависят от продължителността на изследвания интервал и динамиката 

на натоварванията в него. Тези фактори следва да бъдат взимани 

предвид при определянето на върховите периоди. 
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5 Принципи на транспортното 

моделиране 

5.1 Общи положения 

Основен въпрос, който следва да бъде изяснен преди стартиране на 

работата по модела, е целта, за която ще бъде използван. От целта 

произтичат и основните изисквания към модела като видове превози, 

които трябва да бъдат включени, моделиран часови интервал, 

сегментиране на населението, прогнозен хоризонт, изисквания за 

точност при валидиране, необходимост от данни и др.  

Много важно е моделът да бъде реалистичен, т.е. вярно да представя 

състоянието на системата. В този смисъл моделът обикновено се 

проверява спрямо данните, налични за базовата година, която се 

моделира, или други години, за които има достатъчно данни. 

Необходимо е проверките да включват: 

 валидиране на модела или с други думи сравняване на 

резултатите, получени с него, с независимо събрани данни; 

 проверка на реализма на модела чрез сравняване на 

предсказваните от него резултати с независимо получени данни; 

 проверка на чувствителността, т.е. дали моделът адекватно 

реагира на промяна на основните си изходни параметри. 

Доколкото моделът е несъвършено представяне на реалността, друг 

съществен въпрос е въпросът за ограниченията му. Ограниченията за 

употреба на модела трябва да бъдат ясно описани в документацията, за 

да се избегне употребата му за задачи, за които е неприложим. 

В настоящата глава накратко са описани основните принципи на 

транспортното моделиране. 
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5.2 Събиране на данни 

Разработването на всеки транспортен модел започва с преглед на 

необходимите и налични данни. Разполагаемостта с данни винаги е 

ограничаващ фактор за работата и се влияе от това какви данни са 

налични и кои от тях са приложими за използване в модела.  

Данните може да бъдат използвани за няколко основни цели – за 

изготвяне на самия модел; за изготвяне на прогнози, които да бъдат 

използвани за получаване на прогнозни сценарии с модела; или за 

калибрирането и валидирането му. 

Може да се дефинират и две основни групи данни: 

 данни за транспортната мрежа – геометрия, брой ленти, 

скорости на свободно движение, режим на светофарни уредби и 

пр.; и  

 данни, касаещи подвижността на пътуващите – съществуващо 

натоварване, опашки, времена за пътуване, цели на пътуване, 

произход и предназначение на пътуванията и пр. 

Данните за мрежата и режима ѝ на ползване са относително евтини за 

набавяне; най-скъпи са данните, касаещи подвижността на 

населението. Данните за подвижността се определят чрез различни 

видове анкети, които могат да достигнат цена, близка до тази на всички 

останали дейности по изготвяне на модела или дори по-голяма. 

Отчитайки високата цена за набавяне на данни, изключително важно е 

доброто планиране на работата. От самото начало на процеса трябва да 

е ясно на какви критерии за точност следва да отговаря моделът и по 

какъв начин ще бъде изготвен. Това позволява фокусиране на анкетите 

и останалите данни върху установяване на необходимите параметри по 

начин, удобен за моделирането, а също така и да се избегне събирането 

на данни, които по-късно да не влязат в употреба. Процесът на 

събиране на данни е подробно описан в глава 6. 

5.3 Транспортен модел 

Общи положения 

В модерната практика транспортният модел се разглежда като две 

части: 
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 модел на търсенето (demand model), който дефинира 

настоящото и бъдещото търсене според демографски, 

икономически и пр. параметри; и  

 модел на полагане на пътуванията, определени с модела на 

търсенето (assignment model), който изяснява как пътуванията се 

осъществяват по транспортната мрежа.  

За целите на икономическия и финансов анализ са необходими данни 

за пътуванията. В транспортния модел прогнозите се определят на 

база: 

 търсенето на транспортна услуга – броя пътувания; и  

 предлагането на транспортна услуга – от което следват и 

разходите за пътуване. 

Броят пътувания и разходите за пътуване се представят като матрици, 

сегментирани според групата от населението, която извършва даден 

вид пътуване, целта на пътуване, вида превоз и пр. (т.е. за различните 

сегменти и цели на пътуване се изготвят отделни матрици). 

Важно е да се отбележи, че предлагането на транспортна услуга може 

да бъде представено чрез различни параметри и да се адресира с 

различни термини. Така например параметрите цена на пътуване, 

време за пътуване или съпротивление/импеданс (което може се 

измерва чрез време за пътуване и/или цена) се отнасят по аналогичен 

начин към предлагането на транспортна услуга. В настоящото 

изложение систематично се използва понятието генерализирани 

разходи, което комбинира в себе си и оценка както на монетарни 

разходи, т.е. директната цена на пътуване, така и немонетарни разходи 

като време на пътуване и др. 

Доколкото е непрактично пътуванията да се проследяват от точното им 

място на произход до точното им предназначение, територията, която 

се моделира, се разделя на транспортни райони. 

Моделът на търсенето се използва за определяне на произхода и 

предназначението на пътуванията според: 

 съпротивленията (генерализираните разходи) за пътуване между 

отделните двойки произход и предназначение; и 

 оценка на броя пътувания, които се излъчват и привличат от 

различните територии, според различни техни демографски и 

икономически характеристики.  
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От гледна точка представяне на поведението на пътуващите спрямо 

промени в разходите за пътуване моделите на търсене може да се 

разделят на три групи: 

 Модели на фиксирано търсене, при които търсенето се определя 

независимо от разходите за пътуване и не се променя с 

промяната им; 

 Модели на собствените разходи, при които търсенето за 

определен транспортен район е променливо, но може да се 

променя единствено в следствие от промени в собствените си 

разходи; 

 Модели на променливо търсене, при които търсенето за 

определен транспортен район се променя не само в следствие на 

промени на собствените му разходи, но и спрямо промени в 

търсенето и разходите за пътуване за другите транспортни 

райони. 

Моделите на фиксирано търсене са най-прости, но са приложими 

единствено когато може да се демонстрира, че за моделирания период 

няма да настъпят значителни промени в разходите за пътуване или че 

промените в разходите няма да доведат до нараснало търсене 

(индуциран трафик). 

Моделът на полагането се използва за определяне на 

генерализираните разходи за пътуванията между отделните двойки 

произход и предназначение според: 

 данни за произход и предназначение на пътуванията; и  

 моделна транспортна мрежа, която позволява изчисляване на 

времена и разходи за пътуване между различни двойки 

произход-предназначение. 

В допълнение моделът на полагането се използва за определяне 

натоварването на всяка връзка от моделната мрежа, което обикновено 

е и основният резултат от транспортния модел. 

Както се вижда от горното описание, моделите на търсене и на 

полагане са свързани помежду си. По принцип е възможно резултат да 

бъде получен с еднократно изчисляване на двата модела, но по-добър 

вариант е двата модела да бъдат изчислявани последователно, докато 

не се постигне сходимост. 

Моделът може да създава матрица на пътуванията директно от 

търсенето и генерализираните разходи за пътуване или да актуализира 
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съществуваща матрица (инкрементален подход). По принцип при 

инкременталните модели може да се постигне сравнително по-висока 

точност. 

Моделите на търсенето и полагането може да се разгледат и в 

светлината на така наречения четиристъпков транспортен модел. 

Класическият четиристъпков транспортен модел се състои от следните 

етапи: 

 генериране на пътуванията; 

 разпределяне на пътуванията; 

 избор на вид превоз; 

 полагане на движението. 

Първите три стъпки отговарят на модела на търсенето, както е описан 

по-горе, а последната стъпка отговаря на модела на полагането.  

Стъпките от процеса на моделиране са схематично описани в 

настоящата точка с цел улесняване на възприемането на изложението. 

Подходът за извършване на всяка от стъпките е подробно изложен в 

глави 7, 8, 9 и 10. 

Генериране на пътуванията 

Процесът на генериране на пътуванията (trip generation) може да се 

разглежда като определяне на зависимост между броя излъчени или 

привлечени пътувания от всеки транспортен район според различни 

демографски и икономически характеристики на района. Такива 

характеристики са население, работни места, училища, търговски 

обекти и пр. Традиционното разбиране за процеса изхожда от 

обобщаване на характеристиките на подвижността на ниво 

транспортен район, а модерните подходи се базират на 

предпочитанията на отделните индивиди.  

Важно е да се отбележи, че моделите за генериране на пътуванията се 

разделят според вида/целта на пътуване и характеристиките на 

пътуващия. Може да се дефинират най-различни цели на пътуване, 

като например трудови пътувания, учебни, за пазаруване и пр. 

Пътуващите се разделят на групи с еднородни характеристики и 

поведение, например – работещи с автомобил, работещи без 

автомобил, безработни, ученици и пр. 

Демографските параметри, които са индивидуални за всеки 

транспортен район, не могат пряко да служат за определяне на 
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пътуванията между двойка транспортни райони, но могат да служат за 

определяне на общия брой излъчени или привлечени пътувания от 

района. Честотата на пътуване (т.е. брой пътувания за единица 

време) за отделните групи население може да бъде определена чрез 

анкети и използвана за получаване на брой пътувания според 

демографските данни.  

Доколкото пътуванията са свързани с извършването на някакви 

дейности, то те обикновено не се предприемат самостоятелно, а са 

свързани във верига от пътувания (известна като tour или activity 

chain). 

Разпределяне на пътуванията 

Процесът на разпределяне на пътуванията (trip distribution) 

представлява определяне на броя пътувания между всеки два 

транспортни района. Разпределянето се извършва на базата на данни 

за: 

 общия брой излъчени и привлечени пътувания от транспортните 

райони; 

 данни за съпротивлението (генерализираните разходи) за 

пътуване между транспортните райони.  

Понякога вместо брой излъчени и привлечени пътувания се използват 

абстрактни мерки за потенциалите на транспортните райони. Във 

всички случаи колкото повече пътувания излъчва даден район, толкова 

по-голяма е вероятността пътуване от него да завърши в друг 

транспортен район. Аналогично колкото повече пътувания привлича 

даден район, толкова по-голяма е вероятността пътуване от друг 

транспортен район да завърши в него. 

Обратната зависимост се наблюдава по отношение на 

съпротивлението – с увеличаване на съпротивлението между дадена 

двойка транспортни райони намалява броят на пътуванията между тях.  

Разпределянето на пътуванията се извършва поотделно за различните 

групи (сегменти) от населението и за различните цели на пътуване.  

Избор на вид превоз 

Процесът на избор на вид превоз (mode choice) представлява 

определяне на вида превозни средства, с които се осъществяват 

пътуванията. Изборът зависи от: 
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 генерализираните разходи за пътуване с различните видове 

превозни средства; 

 капацитета на видовете превози и други физически ограничения. 

Колкото по-високи са генерализираните разходи за използването на 

даден вид превоз, толкова по-малък брой пътувания ще се 

осъществяват с него.  

Следва да се имат предвид и капацитетите на различните видове 

превози – те се определят от разполагаемостта на лични автомобили, 

размера на превозните средства от обществения транспорт и пр. При 

пътуванията пеша и с велосипед пък следва да се отчете наличието на 

пределно разстояние, което пътуващите са склонни да изминат.  

Полагане на движението  

Полагането на движението (route assignment) е процес, при който се 

определят маршрутите на пътуванията между двойките транспортни 

райони. В резултат се изчисляват натоварванията по връзките от 

мрежата.  

Аналогично с модела на търсенето, където броят пътувания между 

дадена двойка транспортни райони (т.е. търсенето) и цената на 

пътуване зависят едни от други, така и търсенето и цената за 

пропътуване на даден маршрут зависят едни от други. В този смисъл 

моделът на полагането е в същината си равновесен. Тази констатация 

е формулирана като първия принцип на Wardrop, а именно, че цената 

за пътуване по всички използвани маршрути е по-малка или равна от 

цената за пътуване по всеки друг маршрут. Това състояние на 

транспортната система е известно като потребителско равновесие 

(user equilibrium). 

Съществуват различни методи на полагане на движението, като 

основна разлика между тях е дали се постига равновесно състояние или 

не.  

Варианти на моделите 

Изброените стъпки са принципно валидни за всякакви видове 

транспортни модели. Следва да се отбележи обаче, че могат да 

съществуват най-различни вариации при изготвянето на конкретни 

модели според наличните данни и последователността от стъпки, 

които се извършват. Основен въпрос е дали в резултат от модела на 

търсенето се създава нова матрица произход-предназначение или 

инкрементално се модифицира съществуваща матрица. Изборът на 
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конкретен подход зависи от много фактори – изисквания към 

точността на модела, време, бюджет, налични данни и пр. 

5.4 Прогнозиране 

За изготвяне на прогноза на движението чрез транспортен модел е 

необходимо моделът да бъде пуснат няколко пъти при различни 

изходни приемания. Обикновено се налага да бъдат получени 

резултати от модела най-малко за базовата година и за поне още една 

прогнозна година.  

Ако се очакват сериозни промени в търсенето (породени от очаквани 

социално-икономически промени) или предлагането (породени 

например от реализацията на инфраструктурни проекти), то трябва да 

бъдат моделирани и междинни години. За годините между базовата и 

прогнозните години, за които е пускан моделът, резултатите се 

интерполират. 

За целите на анализите „разходи-ползи“, а и за всякакви други анализи, 

е необходимо за базовата и прогнозните години пускане на модела 

поне два пъти – при сценарий да не се прави нищо (или да се направи 

минимума) и при сценарий с проект, така че да може да се направи 

сравнение между тях.  

Внимание трябва да бъде отделено и на самите изходни допускания, 

които се използват за модела. При възможност следва да бъдат 

използвани официални източници за най-важните параметри – 

население, заетост, икономически показатели и пр. От друга страна 

наличните статистически данни за пътувания и подвижност следва да 

бъдат използвани изключително внимателно и при предварително 

запознаване с методиката на събирането и изчисляването им. 

5.5 Изходни параметри на модела 

Базова година 

Базовата година се избира така, че за нея да са налични пълен обем от 

данни за разработване на модела и неговото калибриране. Обикновено 

базовата година е предходната на годината, в която се разработва 

моделът, така че икономическите и демографските данни за страната 

или населеното място да бъдат налични в пълен обем.  
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Видове превози 

Според конкретното приложение на транспортния модел се избира 

какви видове превози да бъдат включени. Ако моделът касае пътища, 

то следва да бъдат моделирани автомобилните превози, но не 

непременно и железопътното движение. Ако пък моделът се използва 

за обосновка на мерки, свързани с обществения транспорт, тогава не е 

необходимо особено прецизно представяне на превозите с 

автомобилен транспорт. В случаи, когато се касае за устройствени 

планове или друг вид стратегически модели, се налага разработването 

на мултимодални модели, които да включват с достатъчна точност 

няколко вида превози. 

Часови интервали 

Изричният избор на часови интервали се налага поради 

неравномерността на движението в рамките на денонощието. 

Обикновено в сутрешните и следобедните часове се наблюдават 

изразени пикове. Тези пикове обикновено са критичните за 

транспортната система и представляват основен интерес. Като 

минимум се налага моделирането на сутрешния върхов период, но за 

някои цели на пътуване пиковете са в други часове и движението през 

останалите часове на деня е достатъчно интензивно, така че е 

необходимо да бъде проучено. В този случай се проучва и моделира 

движението в светлия интервал от деня, например 12 часа, доколкото 

обикновено много малка част от пътуванията се извършват в нощните 

часове. 

Моделирани групи пътувания 

Съществен въпрос при стартиране на разработването на транспортния 

модел е начинът на сегментиране на населението и целите на пътуване, 

които ще бъдат изследвани. Необходимостта от едно или друго 

разделение произтича основно от целта на модела и съответно 

критериите за точност, на които той трябва да отговаря. От друга 

страна този въпрос има пряко отражение върху необходимия обем и 

качество на изходните данни, а оттам и върху времето и средствата, 

необходими за събирането им.  

За вземането на решение по отношение на групите пътувания, които 

ще бъдат моделирани, съществена роля играе и опитът на екипа, 

изготвящ модела, в други проучвания.  
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Търсена точност 

Много важно за успешното разработване на транспортния модел е 

ясното дефиниране на критериите за точност, на които трябва да се 

отговори, още от началния етап. Това позволява усилията да бъдат 

фокусирани, където е необходимо, вместо да бъде разработван 

ненужно точен модел. Така например ако моделът служи за обосновка 

на конкретен проект, излишно е прекалено много внимание да бъде 

обръщано на точността му в периферията на моделираната територия. 

Напротив – усилията трябва да бъдат съсредоточени в детайлно 

разглеждане на територията в близост до проекта, който се обосновава. 

Съответно трябва от самото начало да е изяснено какви точно критерии 

за валидиране ще бъдат счетени за приемливи.  

5.6 Избор на програмни продукти 

Географски информационни системи 

За изработването на транспортен модел са нужни най-разнообразни по 

вид и често с голям обем данни. Основен инструмент при обработване 

на тези данни са географските информационни системи. Те позволяват 

както асоцииране на местоположение към дадени данни (геокодиране), 

така и обобщаване на данни и техен анализ според местоположението 

им.  

Съвременните програмни продукти за транспортно моделиране имат 

възможности, близки до тези на общоцелевите ГИС. Обикновено обаче 

е по-практично първичната обработка на данните да бъде извършена в 

ГИС и едва след това да бъдат прехвърлени в софтуера за транспортно 

моделиране.  

Изборът на ГИС продукт или отказът от използване на такъв следва да 

бъде резултат от съзнателен анализ и решение. 

Софтуер за транспортно моделиране 

Изборът на програмни продукти за изготвяне на транспортния модел е 

сложен въпрос, който зависи от множество фактори. Основните от тях 

са: 

 обем и вид на наличните и необходимите данни за модела; 

 изисквания към модела; 

 време и бюджет. 
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Така например, ако вече е наличен транспортен модел с някакво 

качество, разработен с даден софтуер, то използването му може да 

обосновава закупуването и използването на същия софтуер. От друга 

страна е възможно други разработчици да предлагат функции за 

импортиране на готовия модел за работа под техните софтуерни 

продукти. В този смисъл наличието на готов модел, дори той да е стар 

и да не е директно приложим, може да бъде сериозно улеснение – 

особено по отношение на кодирането на моделната мрежа, което е 

капризен и трудоемък процес. 

Също така от значение са конкретните изисквания към модела – 

възможно е той да бъде зададен по специфичен начин, като се налагат 

определени методи за моделиране, които да бъдат или да не бъдат 

налични в даден софтуерен пакет. Възможно е и изискванията за 

точност да бъдат такива, че да изискват методи за моделиране, които 

не са налични във всички софтуерни пакети на пазара.  

Разбира се, лимитиращ фактор за избора на софтуер за транспортно 

моделиране винаги са наличното време и бюджет. 

Независимо от крайното решение, важно е изборът на програмни 

продукти да бъде плод на съзнателен анализ и решение, така че да се 

повиши шансът за получаване на качествен модел, отговарящ на 

поставените към него изисквания. 
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6 Събиране на данни и подготовка на 

модела 

6.1 Въведение 

Процесът на събиране на данни е от ключово значение за успешното 

изработване на транспортния модел. Идентифицирането на наличните 

и необходими данни е първата стъпка, която се предприема още преди 

стартиране на изготвянето на самия модел.  

Събирането на всички необходими за модела данни е един от скъпите 

елементи от транспортното моделиране. По тази причина е от особена 

важност данните, които се събират, да бъдат действително 

необходими, както и да се оптимизира цената за получаването им.  

По принцип данните за транспортния модел може да бъдат разделени 

на две основни групи: 

 данни, необходими за изработване и калибриране на модела; 

 данни, необходими за валидиране на модела. 

В настоящата глава са дискутирани основните типове данни, които 

обикновено са нужни за изготвяне на транспортен модел, както и 

възможните източници за набавянето им. По отношение на данните, 

които следва да бъдат набавени за всяко конкретно проучване, са 

описани основните видове анкети и преброявания, както и някои 

особености при провеждането им.  
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6.2 Съществуващи източници на данни 

Демографски данни 

Основни и най-важни за транспортния модел са данните за броя и 

местоживеенето на населението. Според вида на използвания модел 

данните за населението може да имат различен източник.  

При изготвяне на национални модели (или изобщо модели на 

стратегическо ниво) основен източник на информация Националният 

статистически институт (НСИ). НСИ предоставя данни за населението 

по населени места, общини, области и пр. териториални и 

административни единици. Това прави използването им в 

транспортния модел сравнително лесно. Налични са също така и 

прогнози за динамиката на населението по пол и области.  

При изготвяне на модели в градска среда е значително по-трудно 

набавянето на точна информация за населението. Обикновено данните 

са налични на ниво населено място/община. За целите на моделирането 

обаче се налага разглеждане на доста по-малки териториални единици 

от населеното място, което налага намирането на по-детайлна 

информация. Добър източник на данни за населението са 

избирателните списъци, които позволяват много точно определяне на 

броя на населението в произволни територии от града. (Въпросът е 

подробно разгледан в т. 6.7.) 

Много важни са данните за възрастовата структура на населението, 

доколкото се използват за сегментирането му в отделни групи, чиито 

пътувания се разглеждат отделно. Тези данни също са налични от 

НСИ.  

Икономически данни 

За транспортния модел обикновено е съществено правилното 

определяне на броя на работните места. Когато се касае за 

национален модел, то данните от националната статистика са 

достатъчни. Ако се изготвя транспортен модел на населено място, то е 

необходимо да се намери информация за значително по-малки 

територии. Основен източник в този случай е информацията за 

регистрирани фирми, заедно с техните адреси. Следва да се има 

предвид обаче, че често има разминаване между адреса на регистрация 

и действителния адрес, на който се извършва дейността на фирмата и 

където всъщност са работните места. (Въпросът е подробно разгледан 

в т. 6.7.) 
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Както е необходима информация относно броя на работните места, 

така може да бъде нужна информация и за броя безработни. Тя е 

налична от националната статистика на ниво община.  

При национални транспортни модели може да е необходимо 

определянето на БВП. В този случай източникът е отново 

националната статистика.  

Моторизацията (т.е. броя лични превозни средства на 1 000 човека от 

населението) може да бъде съществена при моделиране на 

пътуванията. За съжаление моторизацията не винаги корелира добре с 

броя пътувания или пропътуваните километри. Все пак броят 

автомобили на 1 000 души очертава теоретичния максимум на 

пътуванията с личен автомобил. В тази връзка следва да се отчете и 

броят свидетелства за правоуправление, който може да се окаже, че 

по-добре корелира с броя пътувания и пропътувани километри.  

Данни за трафика 

Налични са исторически данни за натоварването по републиканската 

пътна мрежа. Те се събират от преброителни постове на характерни 

места по мрежата. Данните дават среднодневна годишна интензивност 

на движението (или иначе казано Annual Average Daily Traffic, AADT), 

както и информация за броя преминали автомобили от всеки различен 

клас. Въпреки че е възможно да съдържат неточности, тези данни може 

да бъдат използвани за калибриране и валидиране на транспортни 

модели на национално ниво. В противен случай данни за 

натоварването трябва да бъдат набавени чрез значителен брой 

преброявания. 

За съжаление данни за натоварванията на уличната мрежа в градски 

условия обикновено не са налични. Това налага извършването на 

нарочни преброявания според конкретните цели на модела. В градове, 

където е въведено интелигентно управление на светофарните уредби, 

са налични изчерпателни данни от автоматични датчици за 

преброяване. Тези данни могат да служат както за калибриране и 

валидиране на модела, така и за определяне на параметри като 

неравномерност на движението.  

От оператори на услуги за управление на автомобили (fleet 

management; например за таксиметрови услуги, доставки на стоки и 

пр.) може да бъде набавена много подробна и надеждна информация 

относно скоростта на пътуване по уличната мрежа. Доколкото 

превозните средства, оборудвани с GPS, пътуват в най-различни 

интервали от време по всякакви маршрути и скоростта им на движение 
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постоянно се регистрира, то може да бъдат набавени изключително 

прецизни данни за скоростта на пътуване. Възможно е определянето 

на средна, минимална, максимална скорост за даден участък, район 

или дори завой в произволен отрязък от време. Тези данни може да 

служат за калибриране и валидиране на транспортния модел. 

Данни за обществения транспорт 

Данни за маршрутите, разписанията и броя продадени билети по 

принцип са налични от операторите на съответния вид обществен 

транспорт и общините.  

Често в по-малките населени места няма надеждна (и дори графична) 

информация относно точните маршрути на обществения транспорт. 

Тогава като цяло е трудно да се избегне провеждането на преброявания 

и анкети в обществения транспорт.  

Данните за брой продадени билети и карти за месец или година може 

да бъде използван за определяне (или проверка) на общия брой 

пътувания с дадения вид транспорт, въпреки че следва да се държи 

сметка и за пътуванията без редовни превозни документи, които няма 

как да бъдат установени без преброяване. Тези данни също може да 

дадат представа за годишната неравномерност на пътуванията в 

обществения транспорт. 

Данни от електронни системи за таксуване може да дадат 

информация за калибриране и валидиране на броя качващи се пътници 

на различните спирки. Ако системата не изисква валидиране на 

електронния превозен документ на излизане от превозното средство, 

тези данни не може да бъдат използвани за проверка на 

предназначението на пътуванията с обществения транспорт, но все пак 

може да дадат представа за произхода им. 

Данни за транспортната мрежа 

Достатъчно точното моделиране на транспортната мрежа е 

изключително трудоемък процес. Той може да бъде значително 

облекчен с използването на добра основа за моделната мрежа.  

В миналото основен начин за изграждане на моделната мрежа беше 

чрез ръчно нанасяне на мрежата върху растерна картна подложка или 

чрез отчитане на параметрите на мрежата от нея. Този подход е от една 

страна най-труден и бавен, а от друга създава пречки за по-

нататъшното съвместяване на модела с други географски и графични 

данни, доколкото моделът е в свой мащаб и координатна система.  
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В наши дни търговски налични са ГИС карти, пригодени и 

оптимизирани за рутиране на превозни средства. Тези карти са в 

географски координати и връзките обикновено имат асоциирани данни 

за брой ленти, посочност и пр., които значително улесняват 

конвертирането на данните за геометрията на мрежата в моделна 

мрежа. Освен платените варианти налични са също така и безплатни 

ГИС карти с отворени лицензи, но качеството на данните в тях 

невинаги е достатъчно високо.  

Често графичните данни, налични в ГИС картите, са дори с прекалена 

подробност за целите на конкретния модел и се налага известно 

редуциране на обхвата на връзките, които влизат в модела, както и 

опростяване на геометрията им. Съвременните програми за 

транспортно моделиране дават възможност за значителна степен на 

автоматизиране на процеса на конвертиране на ГИС данни в моделна 

мрежа. 

Съществен елемент при моделирането в градски условия е 

моделирането на кръстовища. Понякога общинските администрации 

и фирмите за поддържане на уличната инфраструктура разполагат с 

досиета на отделни кръстовища и сфетофарни уредби. Дори когато са 

налични, тези данни следва да бъдат проверени, доколкото няма 

гаранция дали са актуални. Ако данни за кръстовищата липсват, няма 

друга алтернатива освен заснемането им на терен. 

Общинските администрации разполагат с данни за местоположението 

и капацитета на платените паркинги, които се стопанисват от 

общината, но не и за броя на свободно паркиращите по улиците коли 

и частните паркинги. Тези данни също се налага да бъдат събрани 

допълнително.  

Ценен източник на данни са ортофото и спътникови снимки, както и 

услуги като Google Street View, които дават възможност за 

дистанционно определяне на характеристиките на конкретни места от 

моделната мрежа. 

Други данни 

Любопитен източник на данни са дефинициите на така наречените 

места от интерес (Points of Interest, POI). За големите градове става 

все по-достъпна информация относно най-разнообразни места, 

представляващи интерес за населението. Такива са например 

търговски обекти, ресторанти, кина, паркинги и пр. Ако такава 

информация е налична и е достатъчно надеждна, тя може да бъде 

използвана за моделиране на някои цели на пътувания.  
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За определяне на точния брой автомобили по моделната мрежа от 

ключово значение е точното определяне на коефициента на напълване. 

Коефициентът на напълване се определя чрез преброявания или 

анкети. Следва да се има предвид, че стойността му варира според 

целта на пътуване, съответно и часа на пътуване.  

6.3 Анкети и преброявания 

Общи положения 

Методите за извършване на преброявания може да бъдат най-общо 

групирани в следните категории: 

 автоматични методи, които не изискват спиране на движението 

– например автоматични преброявания и изобщо данни, идващи 

от електронни устройства; 

 ръчни методи, които не изискват спиране на движението – 

например преброявания на отделен профил на мрежата, 

преброяване на опашки, завиващи превозни средства и пр.; 

 методи, при които движението се спира – крайпътни анкети, при 

които шофьорите се отбиват от движението, за да бъдат 

интервюирани.  

Когато е възможно, следва да се дава приоритет на по-евтините методи 

за събиране на данни, въпреки че при някои случаи (например когато 

се търси информация за цел на пътуването) няма вариант за набавяне 

на информацията без спиране на пътуващите.  

За разлика от анкетите преброяванията не дават информация относно 

пътуващия, целта на пътуване и пр., а единствено за броя и вида 

преминаващи превозни средства. Преброяванията са сравнително по-

евтини и бързи за организиране и провеждане от анкетите. Докато 

анкетите служат за изграждане на транспортния модел, 

преброяванията от една страна допълват анкетите, а от друга служат за 

калибриране и валидиране на модела. 

В настоящата точка са разгледани основните видове анкети и 

преброявания. 

Анкети на домакинства 

Анкетите на домакинствата са най-важният инструмент за изготвяне 

на транспортни модели в населените места. Те включват най-
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разнообразни въпроси относно ежедневната подвижност на цялото 

домакинство.  

По принцип анкетите на домакнства може да служат за две цели: 

 за изясняване на характеристиките на подвижността; и  

 за изграждане на матрица произход-предназначение.  

За получаване на матрица, съдържаща с достатъчна точност броя 

пътувания между всяка двойка транспортни райони, е необходимо 

провеждането на значителен брой интервюта. Поради високата цена на 

този подход анкетите обикновено се използват за прецизиране на 

характеристиките на подвижността на отделните групи от 

населението, но не и за директно определяне на матрица произход-

предназначение. 

Обичайно анкетата съдържа групи въпроси, които целят да установят 

следните параметри: 

 характеристики на домакинството – брой лица, тяхната възраст, 

пол, трудова и друга активност; 

 наличие или не на леки (лични и служебни) автомобили и брой 

използващи ги; 

 конкретно описание на дневните пътувания; 

 други въпроси – например по отношение на избора на вид 

превоз. 

По принцип интерес представляват и данни за доходите на 

домакинството, които биха спомогнали за сегментирането на 

пътуващите. За съжаление на въпроси от такъв характер 

респондентите не винаги отговарят надеждно и резултатите може и да 

са изкривени.  

Много важно е конкретният респондент правилно да бъде причислен 

към съответстващата му група от населението. Формулировката на 

въпросите относно групата трябва точно да съответства на 

предварително определеното за модела сегментиране.  

Най-важната част от анкетата е подробното описание на ежедневните 

пътувания. За да се избегнат неточности добра практика е не да се 

задават въпроси за пътувания по принцип, в обичаен ден и пр., а да се 

опишат действително извършените пътувания от деня преди анкетата. 

От това описание може да бъдат извлечени най-важните данни за 

подвижността на съответната група от населението, а именно: 
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 брой пътувания за деня; 

 цели на пътуване;  

 вид превоз, използван при пътуванията; 

 средно време за пътуване – общо и с различните видове превози; 

 брой прекачвания в обществения транспорт; 

 часове на тръгване. 

Фиг. 6.1 Формуляр за анкета на домакинствата 

 

Въпросите относно произхода и предназначението на пътуванията не 

са насочени към пряко определяне на матрица, а са за информация – 

например чрез тях може да се построят криви на разпределението на 

пътуванията според дължината им.  

Съществено е случайното разпределение на респондентите и 

определянето на достатъчен обем на извадката. Тези въпроси са 

подробно коментирани от Ortúzar и Willumsen (2011). 

Крайпътни анкети 

Важен инструмент за разработването на транспортни модели извън 

населените места са крайпътните анкети. При тях част от пътуващите 
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биват спирани с помощта на пътна полиция и биват интервюирани. 

Въпросите, които се задават, са сходни с въпросите от анкетите по 

домовете и касаят: 

 вида на превозното средство; 

 данни за пътуващите в автомобила – брой лица, тяхната възраст, 

пол, трудова и друга активност; 

 данни за пътуването – цел, начален час, очаквана 

продължителност, произход и предназначение; 

 други въпроси – например по отношение на избора на вид 

превоз. 

Доколкото всъщност малка част от преминаващите биват 

интервюирани, крайпътните анкети винаги се комбинират с профилни 

преброявания, които отчитат общия брой преминали превозни 

средства.  

За разлика от анкетите по домовете при определени условия данните 

за произход и предназначение на пътуването може да бъдат използвани 

за изготвянето на матрица на пътуванията. Това може да е удачно, 

когато се моделира сравнително малка територия или въздействието 

на конкретен инфраструктурен проект. Ако моделираната територия е 

по-голяма, то не може да се очаква, че чрез анкетите ще може да се 

обхване цялото движение. В този случай данните за произход и 

предназначение може да бъдат използвани за основата на матрица, 

като бъдат съчетани с моделирани данни. 

Когато се моделира голяма територия, постовете за анкетиране се 

разполагат на характерни места в нея и по периферията ѝ. Когато се 

моделира по-малка територия, постовете за анкетиране се разполагат 

така, че да образуват кордон. В специфичния случай, когато се 

моделират придвижванията по направлението на коридор по 

съществуващ път, постовете се разполагат по продължението на пътя 

след пътни възли, чрез които може да се излезе на него. При този 

случай след анкетиране на пътуващите в даден автомобил на предното 

му стъкло се залепва лепенка, така че да не бъде спрян на следващите 

постове.  

Въпрос, който не бива да бъде пренебрегван, е времето от деня, 

седмицата и годината, когато се провеждат анкетите и броят преброени 

превозни средства трябва да бъде коригиран според неравномерността 

на движение. 
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Анкети в обществения транспорт 

Анкетите в обществения транспорт включват следните основни 

въпроси: 

 начална и крайна спирка на пътуването (а също и начален и 

краен транспортен район); 

 цел на пътуването; 

 очаквана продължителност на пътуването в обществения 

транспорт; 

 начин на стигане до началната спирка и начин на продължаване 

на пътуването след слизане – пеша, с автомобил, с обществен 

транспорт и пр.; 

 брой пътувания дневно; 

 вид превозен документ – билет, ученическа, пенсионерска или 

друга карта; 

 други въпроси – например уточняващи групата на пътуващия. 

Анкетите в обществения транспорт винаги трябва да се провеждат 

успоредно с преброяване на пътуващите в превозното средство.  

Анкетите може да се извършват и на спирките на обществения 

транспорт, но това води до необходимост от значително повече 

анкетьори, доколкото едновременно трябва да се покрият почти 

всички спирки. 

Профилни преброявания 

Най-простите преброявания се извършват на профил (сечение) от 

пътната или улична мрежа. При тях за определен интервал от време се 

регистрират преминаващите превозни средства и се разделят според 

класа им. От гледна точка на транспортното моделиране данните от 

профилни преброявания най-често се използват за калибриране на 

модела на търсенето, като матриците произход-предназначение се 

модифицират така, че резултатите от модела да са възможно най-

близки до резултатите от преброяванията.  

При профилните преброявания следва да се има предвид времето от 

денонощието, седмицата и годината, през което се извършват, и 

преброените резултати да бъдат коригирани според неравномерността 

на движението при привеждането им в 12 часово или денонощно 

натоварване. Практически проблем представлява фактът, че 
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неравномерността се измерва за продължителен период и често данни 

за нея не са налични.  

В градски условия за най-добри резултати е необходимо провеждането 

на двучасови преброявания, които да покрият сутрешния и следобеден 

пик на движението. Движението трябва да се регистрира на 15 минутни 

интервали, което позволява и последващо извършване на анализ на 

пропускателната способност, съотношение между пиковата 

интензивност на движение и средното натоварване и пр. 

Съществен въпрос, чийто отговор не е очевиден, представлява самото 

определяне на върховите часови интервали. В различни дни от 

седмицата, населени места, както и на различни места от мрежата 

върховите периоди варират в една или друга степен. При планиране на 

преброяванията задължително трябва да бъдат разгледани данни за 

дневната неравномерност на движение, ако такива са налични, или в 

краен случай да бъде направено пробно целодневно преброяване. 

В междуградски условия и особено за целите на транспортното 

моделиране пиковите натоварвания обикновено не са от критично 

значение. Въпреки това (както показват примерите от т. 4.6) часът, 

денят от седмицата и месецът на провеждане на преброяване следва да 

бъдат взети под внимание и резултатите съответно коригирани според 

неравномерността.  

Възможни са различни варианти за осъществяване на преброяването. 

Те варират от ръчни преброявания със или без улесняващи броенето 

приспособления и механизми до напълно автоматизирани. 

Допълнителен коментар относно техниките и оборудването за 

профилни преброявания е даден в т. 2.1. 

Кръстовищни преброявания 

Както е видно от дискусията във връзка с профилните преброявания, 

надеждното провеждане и обработване на резултатите дори за този 

най-прост тип преброяване може да бъде сравнително сложно. 

Предизвикателствата са свързани най-вече с правилния избор на час и 

продължителност за провеждане на преброяването, както и с 

правилното привеждане на регистрираните интензивности на 

движение към 12 часови или денонощни натоварвания. Всички 

съображения в тази връзка, коментирани за профилните преброявания, 

важат с пълна сила и за кръстовищните, като в допълнение са налице и 

допълнителни усложнения.  
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Фиг. 6.2 Примерен формуляр за кръстовищно преброяване 

(Handbook of Simplified Practice for Traffic Studies, 2002) 

 

Най-простият вариант на кръстовищно преброяване е на 

несигнализирано кръстовище, при което интензивността на 

движение по никой от клоновете не надвишава пропускателната 

способност. Нека с илюстративна цел приемем опростения вариант на 

пресичане на два потока – приоритетен и подчинен (при повечето 

кръстовища ще се пресичат повече потоци с различен приоритет, но 

това е без принципно значение за настоящото изложение). В този 

случай превозните средства от приоритетния и подчинения поток 

преминават през кръстовището почти безпрепятствено, като рядко се 
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налага превозните средства от подчинения поток да изчакват 

приоритетния поток. Това означава, че не се образуват опашки или ако 

се образуват, те са къси и бързо се разсейват.  

Иначе казано, пропускателната способност за движението от 

подчиненото направление (получена в резултат от пресичането с 

приоритетния поток), през повечето време е по-висока от 

интензивността на движение на подчинения поток. 

При този най-прост вариант може да се приеме, че броят на 

преброените преминаващи през кръстовището превозни средства (т.е. 

отчетеното натоварване) е равен на броя пристигащи превозни 

средства (т.е. търсенето).  

По-сложният вариант за преброяване е на несигнализирано 

кръстовище, когато интензивността на движение надвишава 

пропускателната способност. Тогава превозните средства от 

подчиненото направление ще пристигат с по-висок темп, отколкото 

успяват да преминат през кръстовището, и ще се образува опашка. 

Това означава, че регистрираната чрез броя на преминаващите през 

кръстовището превозни средства интензивност ще бъде по-ниска от 

интензивността на движение по довеждащия го клон от кръстовището.  

Разграничението между преброено натоварване или интензивност (т.е. 

честотата на напускане на кръстовището от превозните средства) и 

търсене (т.е. честота на пристигане на превозните средства до 

кръстовището) е изключително важно, защото ако не бъде направено, 

натоварването в кръстовището може да бъде прието за еднакво с 

натоварването на прилежащите му клонове.  

За да се добие цялостна представа за режима на работа на кръстовище, 

когато интензивността надвишава пропускателната способност, е 

необходимо да се регистрира не само обемът на движението, 

преминаващо през него, но и дължината на опашките от превозни 

средства, чакащи в клоновете, и/или честотата на пристигане на 

превозните средства. 

Третият вариант за преброяване е на сигнализирано кръстовище. При 

сигнализираните кръстовища броят преминаващи превозни средства 

обикновено е ограничен най-вече от режима на сигнализацията, а не от 

честотата на пристигане на превозните средства. В този случай също е 

нужно да се регистрира дължината на опашките и/или честотата на 

пристигане на превозните средства. 

Необходимият брой преброители зависи силно от геометрията на 

кръстовището (размер, брой ленти в група и пр.) и интензивността на 
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движение. За успешното провеждане на преброяванията е 

задължително добро планиране и даване на ясни указания на 

преброителите. Местоположенията на всеки пост трябва да са 

уточнени и всеки преброител трябва да разполага със схема, на която 

да се вижда местоположението на поста му и движението от кои ленти 

трябва да регистрира. При преброяване на опашки на големи 

кръстовища може да се наложи използването на няколко преброители 

за всеки клон и на повече от един преброител за лента или група ленти.  

Разбира се, необходимостта от голям брой преброители може да бъде 

силно ограничена или напълно елиминирана с използването на камери, 

с които движението да се регистрира. 

Кордонни преброявания 

При кордонните преброявания се цели изясняване не само на броя 

преминаващи през дадена зона превозни средства, но и определяне на 

входната и изходната им точка в зоната. Класическият подход за 

провеждане на кордонни преброявания е чрез регистриране от 

преброители на номерата на превозните средства. След като 

регистрационните номера са записани, се прави анализ на кои постове 

се среща всеки от тях. На базата на броя двойки входящи-изходящи от 

кордона пътувания се изготвя матрица произход-предназначение на 

движението в рамките на кордона. 

След получаване на матрица на входящите и изходящите натоварвания 

движението може да бъде моделирано (например чрез софтуер за 

микросимулация) или пък да бъдат разработени различни варианти за 

сигнализация на кръстовищата в кордона. 

На фигурата е показан пример за кордонно преброяване на група 

кръстовища с общо 6 клона. На всеки от клоновете са установени по 2 

преброителни поста – един за входящото в кордона движение и един 

за изходящото. В зависимост от натоварването може да е възможно 

номерата да бъдат регистрирани от по един преброител на пост, но 

обикновено се налага да са налични по двама преброители – един, 

който обявява регистрационните номера, и един, който ги записва.  

Следва да се отбележи, че при обработката на регистрираните номера 

неминуемо възникват несъвпадения, т.е. номера, които са 

регистрирани само на един пост. Те се дължат основно на: 

 превозни средства, които са били в кордона при стартиране на 

преброяването, и такива, които са влезли в кордона 

непосредствено преди приключване на преброяването; 
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 превозни средства, които са влезли в кордона и са спрели в него 

за по-дълъг срок от времето на преброяване, и такива, които са 

били спрели в кордона и в последствие са излезли по време на 

преброяването; 

 грешки от разчитане, диктуване или записване на номерата. 

Фиг. 6.3 Картограма на натоварванията, получена в резултат 

от кордонно преброяване (кръстовища „Качица“, В. 

Търново, 2008) 

 

Съвременен начин за извършването на кордонни преброявания е с 

използването на Bluetooth датчици, които регистрират преминаващите 

в близост Bluetooth устройства. Всяко устройство има уникален 

идентификационен номер и е лесно да бъдат получени матрици на 

преминаващото през кордона движение.  

Предимство на кордонните преброявания чрез Bluetooth датчици е, че 

позволяват регистриране не само на преминали превозни средства, но 

и на точните времена на влизане и излизане от кордона. Това дава 

възможност за изчисляване на времето и скоростта за преминаване 

през кордона. Поради факта, че преброяването е автоматизирано, то 

може да продължи и значително по-дълго от преброяване с 

преброители.  

Недостатък на тези преброявания е, че далеч не във всички превозни 

средства има Bluetooth устройства – към 2015 г. у нас този дял е около 

22-25%. Това означава, че за да се определи точният брой на 

преминалите превозни средства кордонното преброяване трябва да 

бъде комбинирано и с едно или повече профилни преброявания. 

Преброявания в обществения транспорт 

Вероятно най-добрият начин за преброяване на натоварванията в 

обществения транспорт от гледна точка на количество получени данни 

е на всяка спирка да се регистрират броят на качващите се и на 
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слизащите. Както и при анкетите в обществения транспорт по принцип 

това може да бъде направено както от преброители в превозните 

средства, така и от преброители на спирките.  

Особеност при преброяванията в обществения транспорт е, че при 

планирането им трябва да се има предвид натовареността на линиите 

и вида на превозните средства по тях. Например при по-малки и по-

ненатоварени превозни средства преброяването може да се извършва 

от един човек, докато при по-големи превозни средства (трамваи или 

съчленени автобуси или тролейбуси) в по-натоварени часове може да 

се наложи по един преброител на врата. 

Фиг. 6.4 Натоварване на линия от обществения транспорт 

(Габрово, 2009) 
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Паркинги 

Може да е необходимо проучване на наличието и режима на 

използване на паркоместа. Основни параметри на режима на 

използване са заетост (брой заети места към общия брой паркоместа), 

средното време за престояване, броят пристигащи, броят напускащи и 

броят успешно паркиращи автомобили.  

6.4 Определяне на скоростта за пътуване 

Скорост на свободно движение 

Много важна за транспортното моделиране е скоростта на свободно 

движение, доколкото тя е основен параметър за определяне на времето 

за пътуване по връзките от моделната мрежа. Съществуват три начина 

за определянето ѝ чрез измерване. 

Първият начин е чрез измерване на средната скорост за пропътуване 

на даден учъстък в период, когато са изпълнени критериите за наличие 

на скорост на свободно движение. Препоръчва се дължината на 

участъка да бъде не по-малка от 50-100 м. Измерването може да бъде 

извършено както ръчно, така и с помощта на технически средства, 

например Bluetooth датчици.  

Вторият начин е чрез измерване на моментната скорост на движение 

на превозните средства в профил и след това превръщането ѝ в средна 

скорост за пътуване, както е описано в т. 2.4 . За целта може да бъдат 

използвани камери или радари, които директно измерват моментната 

скорост. Друга възможност е използване на датчици, които отчитат 

заетост (т.е. дял от време, през което над датчика има превозно 

средство, спрямо общото време за измерване), която се използва за 

определяне на средната скорост на пътуване според уравнение (2.17). 

Третият начин е чрез подвижен наблюдател, оборудван с GPS.  

Условията, при които се приема, че е налично свободно движение, 

както и някои особености за извършване на измерванията са 

представени в т. 2.4. 

За да е сигурно, че са налични условия за свободно движение, 

измерванията чрез подвижен наблюдател с GPS може да се извършат 

нощно време. Ако се измерва скорост на движещите се в участък, 

успоредно трябва да се извърши и профилно преброяване, за да е ясно 

дали са налични условия за свободно движение. 
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Фиг. 6.5 Скорости на свободно движение (Русе, 2011) 

 

Времена за пътуване 

Удобен начин за определяне на времена за пропътуване на участъци от 

пътната или уличната мрежа са Bluetooth датчиците. За целта два или 

повече Bluetooth датчика се инсталират така, че да покрият участъка, 

за който е необходимо да се определят времена за пътуване.  

6.5 Данни за мрежата 

Заснемане на пътни възли 

Пътните възли може да бъдат заснети както на място, така и чрез 

използването на снимки от въздуха. В наши дни безплатно са налични 

(например от Google Earth или Google Maps) спътникови снимки с 

достатъчно качество, така че конфигурацията на даден пътен възел 

може да бъде точно определена дори и без да е необходимо посещение 

на място.  

Кръстовища и платна за движение 

Аналогично може да бъде определяна и конфигурацията на 

кръстовища и режимът на използване на улиците. Много удобно е 

използването на услугата Google Street View, която може да покаже 

изглед от конкретното място и така да се прецизира действителната 

кръстовищна конфигурация или режимът на използване на улиците. 
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По отношение на улиците картният материал обикновено дава 

информация за геометрията на инфраструктурата, но не и за начина ѝ 

на употреба. Например улици, където някоя от лентите за движение е 

заета от паркирали превозни средства, биха били отразени грешно в 

модела, ако се използва единствено картен материал. 

От особена важност за точността на модела е правилното моделиране 

на кръстовищата и по-конкретно разрешените и забранени маневри, 

броят ленти за движение във всяка посока и приоритетността на 

посоките. Ако кръстовището е светофарно регулирано необходимо е 

да се изясни и режимът на светофарната уредба. Режимът може да бъде 

определен чрез обследване на кръстовището на място или от 

документацията (ако такава е налична) от организацията, поддържаща 

светофарната уредба. Разбира се, конкретното ниво на подробност при 

моделиране на кръстовищата зависи от изискванията за точност към 

транспортния модел като цяло.  

Места за паркиране 

Някои от параметрите на режима на използване на паркингите може да 

бъдат установени чрез снимки от въздуха. По-конкретно това е 

заетостта на зоната за паркиране в различните часове от деня.  

6.6 Транспортно райониране 

Определение 

При транспортното райониране моделираната територия се разделя на 

подтеритории със сходна площ и характеристики – транспортни 

райони. Транспортните райони трябва да бъдат с подходящ размер и, 

доколкото това е възможно, с еднородни характеристики.  

Моделна територия 

Преди стартиране на транспортното райониране важен въпрос е 

правилното определяне на обхвата на моделираната територия. Това е 

едно от първите решения, които трябва да бъдат взети, и от него зависи 

целият процес на изготвяне на транспортния модел.  

Можем да приемем, че територията, покрита от транспортния модел, е 

достатъчно голяма, ако разликите в натоварването на връзките по 

периферията ѝ при сценарий със и при сценарий без инвестиционната 

мярка са в рамките на определена допустима стойност. Очевидно дали 

е изпълнено това условие може да бъде определено със сигурност едва 
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след изготвяне на модел – когато обикновено вече е прекалено късно 

за корекции. 

Фиг. 6.6 Обхват на транспортния модел 

 

 

Както е показано на фигура 6.6, от гледна точка на транспортния модел 

можем да дефинираме три типа територии, а именно: 

 същинска територия на модела, където търсенето и 

предлагането на транспортни услуги се проучват в максималната 

необходима степен; това е територията, в която попада 

оценяваната чрез модела инвестиционна мярка; 

 разширена територия за моделиране, която също е част от 

транспортния модел, но поради отдалечеността си от 

инвестиционната мярка, която се оценява, е моделирана с по-

ниско ниво на подробност; 

 останалият свят представлява територията, която не е част от 

транспортния модел. 

За надеждността на крайния резултат е важно транзитното за модела 

движение, както и движението, зараждащо се и завършващо извън 

обхвата на транспортния модел, да не бъдат твърде големи, доколкото 

те няма да бъдат точно прогнозирани. Ако се очаква значително такова 
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движение, то територията на модела трябва да бъде съответно 

разширена. 

Принципи на райониране 

Основен фактор при определяне на конкретните граници на 

транспортните райони са физическите характеристики на територията. 

Естествени бариери на придвижването като например реки, 

ограждения, железопътни линии и пр. обикновено се избират като 

граници на транспортните райони.  

Второто важно условие е социално-икономическите фактори, които се 

използват в процеса на генериране на пътуванията, да бъдат 

установими, прогнозируеми и еднородни в рамките на транспортните 

райони. В градски условия обикновено може да се определят 

транспортни райони с преобладаващо жилищна и индустриална 

функция. Транспортните райони в централните части обикновено имат 

смесена функция и включват жилища, работни места и търговски 

площи. Специфични обекти от типа на гари, търговски центрове, 

стадиони и пр. трябва да бъдат обособени като отделни транспортни 

райони.  

На фигура 6.7 е даден пример за транспортно райониране в градски 

условия. В този случай не е обособена разширена територия, където 

моделът да е с по-малка точност, а вместо това във входните и 

изходните точки са обособени специални точкови транспортни райони 

(кордон). Тези транспортни райони служат за моделиране на 

пътуванията, които влизат или излизат от територията на модела.  

На фигури 6.8 и 6.9 е даден пример за транспортно райониране в 

извънградски условия. В този случай целта на модела е да позволява 

прогнозиране на ефектите от сравнително мащабни инвестиционни 

мерки. За същинската територия на модела транспортното райониране 

съответства на административната единица LAU1 (община) и 

позволява агрегиране на нива NUTS3 (област), NUTS2 (район на 

планиране) и NUTS 1 ((i) северна и югоизточна България и (ii) 

югозападна и южна централна България). Към базовата година броят 

на общините е 264, а вътрешните транспортните райони в модела са 

270, тъй като Столична община е допълнително разделена на 7 

транспортни района с оглед по-точното моделиране потоците, които се 

зараждат и завършват в София. 
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Фиг. 6.7 Пример за транспортно райониране в градски условия 

 

Броят на транспортните райони извън България е 37. Всеки външен 

транспортен район може да бъде: 

 част от държава (например, Румъния е разделена на 5 района, 

Гърция и Сърбия на по 3); 

 цяла държава (например Унгария); 

 група от държави (например район Скандинавия обединява 

Дания, Норвегия, Швеция и Финландия). 

Фиг. 6.8 Пример за транспортно райониране на България 
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Фиг. 6.9 Пример за разширена територия за моделиране 

 

С отдалечаване на съответната територия от модела се увеличава и 

минималният допустим размер на транспортните райони.  

Вътрешнорайонни кореспонденции 

Наред с изискването за хомогенност друг важен фактор за 

максималния допустим размер на транспортните райони е 

необходимостта от минимизиране на броя вътрешнорайонни 

пътувания. Размерът на транспортните райони трябва да бъде такъв, че 

всички или почти всички пътувания, зараждащи се и завършващи в 

рамките им, да се извършват пеша. Това изискване по естествен път 

ограничава максималния допустим размер на транспортните райони до 

територия, която може да бъде обходена за не повече от 10-15 мин. 

Конкретната стойност зависи от готовността за извършване на 

пътувания пеша, която на свой ред зависи от фактори като цел на 

пътуването, разполагаемост с личен автомобил, наличие и честота на 

обществен транспорт и пр.  

Все пак по-добре е транспортните райони да бъдат по-малки от 

необходимото, отколкото по-големи. В хода на работа по-малките 

райони може да бъдат окрупнени, но е сравнително по-трудно големи 

райони да бъдат разделени на по-малки. 
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6.7 Социално-икономически параметри 

Население 

Броят и структурата на населението е най-важният параметър на 

транспортните райони и се определя за базовата година. В градски 

условия това може да стане например чрез данните от избирателните 

списъци. Всяка секция има точно определен адрес и брой 

гласоподаватели. Тези данни може сравнително лесно да бъдат 

геокодирани и след това агрегирани по транспортни райони. Това би 

дало разпределението на имащите право на глас, а в зависимост от него 

може да бъде определено и разпределението на лицата на възраст под 

18 г. Данни за броя и възрастовата структура за населените места са 

налични от НСИ.  

Фиг. 6.10 Пример за разпределние на населението по 

транспортни райони 

 

В извънградски условия данни за населението по различни структурни 

единици на територията са налични също от НСИ. 

Население по транспортни райони 2030

5 000 to 10 000   (5)

3 000 to 5 000   (7)

2 000 to 3 000   (11)

1 000 to 2 000   (11)

10 to 1 000   (12)

0 to 10   (53)

Население по транспортни райони 2020

5 000 to 10 000   (7)

3 000 to 5 000   (5)

2 000 to 3 000   (12)

1 000 to 2 000   (7)

10 to 1 000   (15)

0 to 10   (53)

Население по тр. райони 2010

5 000 to 10 000   (6)

3 000 to 5 000   (10)

2 000 to 3 000   (6)

1 000 to 2 000   (10)

10 to 1 000   (23)

0 to 10   (44)
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Като резултат е необходимо да бъдат налични данни за броя и 

възрастовото разпределение на населението по транспортни райони 

към базовата година на модела. 

На фигура 6.10 е показан пример за разпределение на населението по 

транспортни райони. Ясно личат районите с подчертано жилищна 

функция (в източната и северозападната част), както и териториите с 

индустриална функция (северната част на населеното място). 

Следващата стъпка е прогнозиране на възрастовата структура и общия 

брой на населението за прогнозните години. Демографски прогнози са 

налични от НСИ и следва да бъдат използвани като база за работа. 

Работни места 

Вторият много важен параметър на транспортните райони е броят 

работни места. За съжаление той е труден за надеждно определяне. 

Възможен вариант е да се изходи от регистрираните фирми и 

класификацията им като брой работни места. Достъпни са данни за 

адресите на фирмите, регистрирани във всяка община, разделени на 

следните групи: 

 микро – до 9 работни места; 

 малки – между 10 и 49 работни места; 

 средни – между 50 и 249 работни места; 

 големи – над 250 работни места. 

По отношение на размера на фирмите следва да се отбележи, че по 

данни на НСИ устойчив дял от около 45-46% от фирмите нямат 

персонал, а само управител.  

Очевидно адресът по регистрация на фирмите (т.е. седалище и адрес 

на управление) в много случаи няма да съответства на мястото или 

местата, където са разположени работните места на служителите. Така 

е например при вериги бензиностанции, строителни фирми, вериги 

магазини и пр. Микро предприятията и по-конкретно тези само с по 

един служител пък често са регистрирани на настоящия адрес на 

собственика, а не на адреса, където в действителност се осъществява 

търговска дейност. Също така при определянето на работните места 

следва да се отчете и броят фирми, които не извършват дейност. 

За да се отчетат горните особености се предлага преди геокодиране на 

броя работни места по регистрация на фирмите и агрегирането им по 

транспортни райони, списъкът с фирми да бъде внимателно прегледан 
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и по-големите фирми да бъдат третирани индивидуално. Основно 

внимание трябва да бъде обърнато именно на големите работодатели, 

чиито действителни места на осъществяване на дейност да бъдат 

правилно определени. 

Брой студенти и ученици 

Типът на учебните заведения, сменността на обучение и броят 

паралелки са известни за всяка община. Броят студенти в 

университетите също е лесен за набавяне. Най-лесно е данните за броя 

учащи да бъдат геокодирани и агрегирани по транспортни райони. 

Търговски площи 

Сравнително лесно е да се набави информация за характеристиките на 

големите търговски центрове. При разпръснати търговски обекти 

вариантите са проучване на място и преглед на публична информация 

от услуги като Google Maps, TripAdvisor и пр.  

Брутен вътрешен продукт 

Моделите на извънградски пътувания може да разчитат на динамиката 

на БВП за определяне на генерирани или привлечени пътувания. 

Данни за БВП са налични на ниво област (NUTS3) и може да бъдат 

използвани в модела. 

Медицински заведения 

Ако се моделират пътувания с цел здравеопазване, то е необходимо да 

се съберат данни за медицинските заведения. На ниво община са 

налични данни както за диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), 

така и за заведенията за вътреболнична медицинска помощ.  
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7 Генериране на пътуванията 

7.1 Принцип 

Генерирането на пътуванията е процес, при който се търси зависимост 

между брой излъчени или привлечени пътувания спрямо показатели 

като население, работни места, учебни заведения, болнични легла, 

хотелски легла, доходи, БВП и др. 

От гледна точка на подхода за моделиране може да се отличат две 

основни групи модели: 

 регресионни модели, при които от данни за подвижността на 

ниво транспортен район се определя математическа зависимост 

между брой излъчени или привлечени пътувания и избрани 

демографски и икономически параметри; 

 класификационни модели, при които се разчита на данни за 

подвижността на ниво домакинство или жител, а домакинствата 

или жителите се класифицират на множество групи, чиято 

подвижност се определя поотделно. Класификационните модели 

може също така да определят подвижността в зависимост от 

предназначението на териториите – жилищни, търговски, офис, 

учебни и пр. 

Предимство на регресионните модели е сравнително лесното им 

изготвяне; недостатък е, че се базират на потенциално зависими 

параметри (например доход и брой притежавани автомобили), както и 

че могат да обяснят разлики в подвижността на ниво транспортен 

район, но не и на ниво домакинство, където се наблюдава значително 

вариране. Може би най-сериозният им недостатък е необходимостта от 

големи по обем анкети, които да обхващат достатъчен брой пътувания 

от всички транспортни райони, които да бъдат подложени на 

регресионен анализ. 
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Прост примерен регресионен модел е даден на фигура 7.1. При него на 

ниво област е изследвана зависимостта между броя пътувания 

годишно спрямо населението.  

Предимство на класификационните модели е, че по-добре представят 

нелинейни зависимости между подвижността и влияещите ѝ 

параметри; недостатък е, че за прилагането им се налага прогнозиране 

на броя на различните класове домакинства, възраст или доходи на 

населението или типа предназначение на териториите. 

Класификационният модел също така предполага, че подвижността в 

рамките на отделните групи не се променя във времето, което не е 

задължително вярно. 

От гледна точка на представените пътувания моделите се делят на две 

групи – модели на излъчени (генерирани) пътувания и на привлечени 

пътувания. 

В изложението на следващите точки са разгледани примери за 

класификационни модели. За целта са използвани данни от реална 

анкета на домакинства, обхващаща 5 хил. респондента.  

Фиг. 7.1 Зависимост между брой пътувания годишно спрямо 

населението на областта (по данни на НСИ за 2014) 
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7.2 Класификационни модели на ниво жител 

Средна подвижност 

Най-простият вариант за моделиране на излъчените кореспонденции е 

определянето на общия брой излъчени пътувания и съотнасянето му 

към броя жители. Това позволява определяне на общия брой пътувания 

дневно за базовата година, както и прогнозиране на общия брой 

генерирани пътувания при промяна на населението в прогнозните 

години. Можем да изразим този най-прост модел, както следва: 

𝑄 = 𝑞𝑎𝑣𝑔. 𝑃 (7.1) 

където: 

𝑄 е броят излъчени пътувания дневно за моделната територия; 

𝑞𝑎𝑣𝑔 е средният брой пътувания дневно за един жител;  

𝑃 е броят жители в моделната територия. 

Чрез усредняване на декларирания обичаен брой дневни пътувания по 

анкетата на подвижността получаваме: 

𝑞𝑎𝑣𝑔 =
13840

5000
= 2,768  

Предимството на подобно определяне на общата подвижност е, че е 

изключително просто и може да даде първоначална представа за 

порядъка на общия брой пътувания при различни прогнозни сценарии. 

Усреднената подвижност може да служи също така и за валидиране на 

подмодели, които определят подвижността по друг начин – например 

чрез преброявания.  

Големият недостатък на този подход е, че чрез него не може да се 

моделира промяната на подвижността на ниво отделен индивид 

(например в следствие от променени доходи и съответно променен 

начин на живот), както и промени в съотношението между различни 

групи от населението, които имат различни характеристики на 

подвижността. При изготвяне на модел с по-дълъг хоризонт от 

например година тези недостатъци биха били неприемливи. 

Сегментиране на населението 

При същинските класификационни модели населението се разделя 

(сегментира) на групи, чиито характеристики на подвижността се 

очаква да бъдат еднородни, и генерираните пътувания за всяка група 

се определят отделно. Можем да изразим тези модели, както следва: 
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𝑄 = ∑ 𝑞𝑖. 𝑝𝑖𝑖  (7.2) 

където: 

𝑄 е броят излъчени пътувания дневно за моделната територия; 

𝑞𝑖 е средният брой пътувания дневно за група 𝑖;  

𝑝𝑖 е броят жители от група 𝑖. 

Подходът към разделянето на населението на достатъчно хомогенни 

групи е едно от важните решения за модела на търсенето. Възможно 

сегментиране и определяне на ежедневния брой пътувания за всяка от 

групите е показан в таблица 7.1.  

Табл. 7.1 Пример за определяне на брой пътувания дневно по 

групи от населението 

Група Дейност 
Брой в 
групата 

Дял [%] 
Общ бр. 
пътува-

ния 

Пътува-
ния 

дневно 

1 работещ 2 582 46,4% 7 286 2,822 

2 работещ пенсионер 230 4,1% 575 2,500 

3 безработен 380 6,8% 1 084 2,853 

4 ученик 390 7,0% 1 139 2,921 

5 пенсионер 881 15,8% 2 057 2,335 

6 домакиня 124 2,2% 394 3,177 

7 студент 406 7,3% 1 285 3,165 

. неотговорили 577 10,4% 1 727 2,993 

 

Всяка от групите може допълнително да бъде разбита на подгрупи 

според друга независима променлива, определяща подвижността, 

например доход (в такъв случай ще имаме cross-classification). При 

взимане на решение относно сегментирането на населението трябва да 

се има предвид размера на групите, разполагаемостта на данни (броя 

респонденти от анкетата, попадащ в групите) и възможността броят 

жители от дадена група да бъде надеждно прогнозиран. В конкретния 

случай от таблица 7.1 едва ли би имало смисъл групи, представляващи 

под 10-15% от населението, да бъдат допълнително разделяни; от 

друга страна може да се помисли дали групата на работещите, която 

отговаря за близо половината от общия брой пътувания, да не бъде 

моделирана по-прецизно. 

Според наличните данни и необходимата точност може да се работи с 

групи, чийто обем е определен за всеки транспортен район по отделно 

или за цялата моделна територия. Разбира се, трудност представлява 
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прогнозирането на броя на населението от всяка група. Проблем също 

така е и правилното му определяне и прогнозиране на ниво 

транспортен район.  

Разделяне по цел на пътуване 

При моделиране на подвижността е удобно да се работи не с общата 

подвижност за всяка от групите от населението, а с подвижността за 

всяка от моделираните цели на пътуване за съответната група. Можем 

да изразим този подход, както следва: 

𝑄 = ∑ (∑ 𝑞𝑖,𝑗𝑗 ). 𝑝𝑖𝑖  (7.3) 

където: 

𝑄 е броят излъчени пътувания дневно за моделната територия; 

𝑞𝑖,𝑗 е средният брой пътувания дневно за група 𝑖 с дадена цел 

на пътуване 𝑗;  

𝑝𝑖 е броят жители от група 𝑖. 

За да може да бъде определена подвижност по цели на пътуване, е 

необходимо анкетата да бъде така построена, че да описва всички 

пътувания от деня на всеки от респондентите. Така чрез анализ на 

резултатите от анкетата може да бъде определен средният брой 

пътувания за всяка цел (trip purpose или activity pair) за всяка отделна 

група от населението. Както личи от примера в таблица 7.2 честотата 

на пътуване на различните групи за различните цели варира 

значително.  

Табл. 7.2 Пример за брой дневни пътувания по групи и цели 

Група Дейност HW WH TH HT OH HO HS 

… 
и 

т.н. 

1 работещ 0,875 0,684 0,165 0,040 0,077 0,036 0,014 

2 
работещ 
пенсионер 

0,848 0,683 0,165 0,030 0,074 0,048 0,004 

3 безработен 0,042 0,024 0,466 0,363 0,208 0,239 0,037 

4 ученик 0,015 0,010 0,210 0,072 0,200 0,085 0,923 

5 пенсионер 0,011 0,010 0,535 0,474 0,212 0,247 0,006 

6 домакиня 0,032 0,032 0,315 0,258 0,161 0,129 0,032 

7 студент 0,027 0,015 0,236 0,076 0,256 0,071 0,007 

 

средно-
претеглено: 

0,501 0,392 0,266 0,151 0,137 0,098 0,085 

H = дом, W = работа, Т = търговия, S = училище, O = друго 
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Групите пътувания, които се моделират, трябва да бъдат избрани така, 

че възможно най-голям дял от пътуванията да бъдат включени в 

модела. Броят моделирани групи може да бъде значителен – в 

разглеждания тук пример най-честите 20 цели на пътуване 

представляват по-малко от 85% от общия брой пътувания от анкетата.  

Моделираният брой групи пътувания по естествен начин се ограничава 

от наличните данни за определяне на привлечените пътувания и 

възможността за тяхното прогнозиране. В конкретния случай проблем 

би представлявало моделирането на групи OH и HO (т.е. „друго-дом“ 

и „дом-друго“, като „друго“ може да бъде обект от системата на 

здравеопазване, място за отдих и пр.). Групи пътувания OH и HO са 

със значителна тежест и от анкетата е ясна честотата на излъчените 

кореспонденции по групи от населението. Поради начина на 

формулиране на анкетата обаче няма как надеждно да се формулира 

модел за определяне на привлечените пътувания. 

7.3 Други класификационни модели 

Модели на ниво домакинство 

Подходът при моделиране на генерираните пътувания на ниво 

домакинство е аналогичен с този при определяне на подвижността на 

ниво жител. Пример за такъв модел е даден в таблица 7.3 (Model 

Validation and Reasonableness Checking Manual, 1997). 

Табл. 7.3 Пример за брой пътувания дневно по групи 

домакинства 

Група 
Брой 

притежавани 

автомобили 

Средно-
дневни 

пътувания 

Средно-
дневни 

пътувания с 

автомобил 

Домакинство с 1 член 1,0 3,6 3,2 

Домакинство с 2 члена 1,9  7,0 6,3 

Домакинство с 3 члена 2,1  11,3 10,3 

Домакинство с 4 члена 2,2  13,4 11,2 

Домакинство с 5 члена 2,4 16,8 13,5 

Средно 1,8 9,0 7,8 
 

При този вариант анкетата на подвижността трябва да бъде така 

построена, че да обхваща пътуванията на цялото домакинство, а не 

само на респондента. Това е предпоставка за неточност, доколкото не 
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е задължително респондентът да може правилно да определи броя 

пътувания на всички членове на домакинството. 

Модели с териториално класифициране 

При моделите с териториално класифициране се работи не с групи от 

населението, а с видове територии. Приема се, че териториите с 

еднакво предназначение имат сходни нива на генерирани и привлечени 

пътувания. Типично е разделянето на териториите на жилищни, 

офисни, индустриални, търговски и учебни. Специфични обекти като 

гари, търговски центрове, стадиони и пр. следва да бъдат отделно взети 

предвид. 

На практика за постигане на достатъчна точност се налага 

допълнително прецизиране на типовете територии – например 

жилищен район с малоетажни еднофамилни къщи би имал коренно 

различни показатели, сравнен с жилищен район с блокове; аналогично 

основно училище би привличало различен вид и брой пътувания 

спрямо университет. Мярката за описване на всяка от групите също е 

от важност, например площ на цялата територия от даден тип, размер 

на търговските площи, брой работни места и пр. 

Така процесът на определяне на генерираните и привлечени пътувания 

се състои в сумиране на произведенията на обема на всеки от класовете 

в рамките на всеки транспортен район и съответния среден брой 

пътувания за класа.  

7.4 Изчисляване на класификационен модел 

Определяне на дневните пътувания 

За определяне на излъчените и привлечени пътувания е необходимо за 

всеки транспортен район да се определят стойностите на основните 

фактори, влияещи на подвижността. На следната таблица е представен 

пример с основните данни за 5 транспортни района.  

ТР 
Насе-
ление 

Работни 
места 

Заети 
места в 

училища 

Заети 
места 

универс. 

Заети 
места в 

д. гр. 

Търгов-
ски 

площи 

1 2 084 356 0 230 0 1 000 

2 1 034 2 345 230 0 80 20 000 

3 5 045 890 450 0 120 1 000 

4 3 200 1 489 150 0 160 2 000 

5 2 598 1 968 148 788 59 1 200 

 13 961 7 048 978 1 018 419 25 200 
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На базата на данните по транспортни райони и броят пътувания по 

групи и цели от таблица 7.2 можем да определим излъчените и 

привлечени пътувания по групи за всеки транспортен район: 

Т
Р 

HW HT HS 

… 
и 
т.
н. 

Излъ
-чени 

Привле-
чени 

Излъ-
чени 

Привле-
чени 

Излъ-
чени 

Привле-
чени 

1 1 044 356 316 84 177 0 

2 518 2 345 157 1 678 88 230 

3 2 528 890 764 84 427 450 

4 1 604 1 489 485 168 271 150 

5 1 302 1 968 393 101 220 148 

 6 996 7 048 2 114 2 114 1 183 978 

 

За определяне на броя излъчени трудови пътувания (HW) умножаваме 

броя на населението на транспортния район по среднопретегления 

брой пътувания за групата от таблица 7.2 – в случая 0,501. Принципът 

на определяне на общия брой пътувания е същият, ако са налични 

данни за сегментиране на населението за всеки транспортен район – в 

този случай ще трябва да се сумират произведенията на броя жители 

от всяка група по броя пътувания за деня на групата за съответната цел 

на пътуване. 

За определяне на привлечените трудови пътувания се използва броят 

работни места за всеки от транспортните райони. Очаквано е да има 

разлика между определения брой излъчени и привлечени пътувания, 

доколкото двата параметъра се определят по различен начин и 

съответно са натоварени с различна грешка. Ако разликата обаче е 

значителна, то следва да се преосмисли начинът на събиране на данни.  

В примера е прието, че броят привлечени трудови пътувания е равен 

на броя работни места. Както се вижда и от честотата на трудовите 

пътувания за работещите (0,875) и за работещите пенсионери (0,848), 

не всеки ден се извършват пътувания от дома до работното място. Това 

означава, че броят привлечени трудови пътувания ще бъде неизбежно 

по-малък от броя работни места в транспортния район. Ако разликите 

са константни и неизменни от район в район, то на този етап не е 

задължително броят на привлечените пътувания да се балансира точно 

с броя на излъчените – такова изравняване се прави на следващата 

стъпка от транспортния модел, а именно разпределяне на пътуванията 

по транспортни райони.  
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Аналогично на излъчените трудови пътувания определяме броя 

излъчени пътувания до търговски обекти (HT) и до училища (HS).  

За определяне на привлечените пътувания до търговски обекти е 

прието, че те са пропорционални на търговските площи и това 

отношение е постоянно и неизменно от район в район. Така е получен 

брой привлечени пътувания точно равнен на броя на излъчените. Както 

е посочено по-горе, от изчислителна гледна точка такова мащабиране 

не е задължително, доколкото броят привлечени и излъчени пътувания 

ще бъде изравнен при разпределяне на пътуванията. 

За определяне на привлечените пътувания до училища се използва 

броят на учениците във всяко учебно заведение. В случая не се прави 

разграничение между ученици на различни възрасти, въпреки че те 

имат различни характеристики на пътуванията – по-големите ученици 

се придвижват самостоятелно, предимно с обществен транспорт или 

пеша, а по-малките с придружител. Очаква се, че пътуванията на 

придружителите са също обхванати от анкетата – както се вижда от 

таблица 7.2 всички групи от населението извършват известен (макар и 

малък) брой пътувания до учебни заведения. В този смисъл може да се 

очаква, че броят пътувания до училища няма точно да съответства на 

броя ученици, защото от една страна училищата се посещават и от 

други групи, а също така на учениците се случва да отсъстват. Прието 

е, че тези разлики са константни и неизменни от район в район. 

Аналогично следва да бъдат определени излъчените и привлечени 

пътувания за всички транспортни райони за всички групи пътувания, 

които се изследват.  

Определяне на пътуванията по часове 

Честа практика е да се моделира един или повече върхови часови 

периоди. Обикновено това са сутрешният и следобедният върхов час. 

Върховите часове може да бъдат определени чрез преброявания или от 

анкета на подвижността. (Методика за определяне на върховите 

периоди е представена в т. 4.7.) 

На фигура 7.2 е показана дневната неравномерност на началния час на 

трудовите пътуванията (групи HW и WH), определена от анкета. Нека 

приемем за сутрешен върхов час периода 07:30 – 08:30, а за следобеден 

върхов час 17:00 – 18:00. Тогава ако от група HW се извършват 6 996 

пътувания дневно, то в сутрешния върховия час ще се извършват 

6 996 . (0,16 + 0,32) = 3 358  пътувания. Аналогично от група WH се 

извършват 5 472 пътувания дневно, а в следобедния върхов час ще се 

извършат 5 472 . (0,22 + 0,19) = 2 243 пътувания. 
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Фиг. 7.2 Дневна неравномерност на групи пътувания WH и HW 

 

 

Така на етап разпределяне на пътуванията можем да работим както с 

дневни пътувания, така и директно с пътуванията, определени за 

съответния часови интервал. 
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8 Разпределяне на пътуванията 

8.1 Принцип 

Процесът на разпределяне на пътуванията се състои в определяне на 

броя пътувания между всяка двойка транспортни райони, или иначе 

казано в определяне на произхода и предназначението на пътуванията.  

Броят пътувания между двойките транспортни райони зависят от 

параметри като: 

 общ брой излъчени пътувания от единия район; 

 общ брой привлечени пътувания от другия район; 

 съпротивление между районите (генерализирани разходи, 

изразени в парична стойност или като време за пътуване). 

Вероятността за извършване на пътуване между двойка транспортни 

райони расте с увеличаване на общия брой пътувания, излъчени от 

началния и съответно привлечени от крайния район, и намалява при 

увеличаване на съпротивлението между двойката райони. 

8.2 Модели на разпределяне на пътуванията 

Общ вид 

Общата форма на моделите за разпределяне на пътуванията може да 

бъде изразена, както следва: 

𝐹𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗 . 𝑄𝑖. 𝑍𝑗. 𝑓(𝑈𝑖−𝑗) (8.1) 

където: 

𝐹𝑖𝑗 е броят пътувания между транспортни райони 𝑖 и 𝑗; 

𝑄𝑖 е броят пътувания, излъчени от транспортен район 𝑖; 
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𝑍𝑗 е броят пътувания, привлечени от транспортен район 𝑗;  

𝑓(𝑈𝑖−𝑗) е функция от генерализираните разходи за пътуване 

между двата транспортни района 𝑈𝑖−𝑗; 

𝑘𝑖𝑗 е коефициент на привлекателност за двойката транспортни 

райони 𝑖 и 𝑗, който подлежи на калибриране. 

От значение за точността на модела са правилното определяне на 

съпротивлението между транспортните райони, функцията на 

привлекателността и определянето на коефициентите 𝑘𝑖𝑗.  

Коефициентите 𝑘𝑖𝑗 трябва да са избрани по такъв начин, че за всяко 𝑖 

и 𝑗 да са удовлетворени следните равенства: 

∑ 𝐹𝑖𝑗 = 𝑄𝑖
𝑛
𝑗=1  (8.2) 

∑ 𝐹𝑖𝑗 = 𝑍𝑗
𝑛
𝑖=1  (8.3) 

Ако е изпълнено само едно от условията, говорим за единично 

ограничен модел (singly constrained model). Така ако е изпълнено 

първото условие, то имаме разпределяне по излъчени пътувания 

(production distribution); ако е изпълнено второто условие, то имаме 

разпределяне по привлечени пътувания (attraction distribution). Ако и 

двете условия са изпълнени, говорим за двойно ограничен модел 

(doubly constrained model или production-attraction distribution).  

Модел, ограничен по общия брой пътувания 

Нека разгледаме частния случай, когато 𝑘𝑖𝑗 са избрани равни на 

константа (𝑘) за всяко 𝑖 и 𝑗, и да сумираме 𝐹𝑖𝑗 за всички транспортни 

райони, за да се получи общият брой пътувания в модела 𝑇: 

𝑇 = ∑ ∑ 𝐹𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 = 𝑘.∑ ∑ 𝑄𝑖 . 𝑍𝑗 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗)

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  (8.4) 

Ако действително извършеният общи брой пътувания 𝑇′ е известен 

(например от анкета), то можем да изчислим 𝑘 така, че да е 

удовлетворено равенството: 

𝑇′ = 𝑇 (8.5) 

𝑘 =
𝑇′

∑ ∑ 𝑄𝑖.𝑍𝑗.𝑓(𝑈𝑖−𝑗)
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 (8.6) 

Недостатък е, че при прилагане на този подход нито едно от 

равенствата (8.2) и (8.3) няма да бъде изпълнено, т.е. на ниво 

транспортен район ще бъдат налични разлики между определената от 
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етапа на генериране на пътуванията подвижност и изчислената в 

матрицата произход-предназначение.  

Получената чрез мащабиране матрица произход-предназначение по 

принцип може да бъде използвана в транспортния модел, но са 

известни други техники, които дават по-добри резултати.  

Единично ограничен модел 

Ако се очаква, че излъчените пътувания са определени по-точно от 

привлечените, то моделът може да бъде базиран на тях. В този случай 

коефициентите 𝑘𝑖𝑗 ще се променят единствено по 𝑖. (Аналогично при 

модел, базиран на привлечените пътувания, коефициентите ще се 

променят по 𝑗.) Тогава: 

𝐹𝑖𝑗 = �̅�𝑖. 𝑄𝑖. 𝑍𝑗 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗) (8.7) 

Заместваме уравнение (8.7) в (8.2) и получаваме: 

𝑄𝑖 = ∑ 𝐹𝑖𝑗 =
𝑛
𝑗=1 ∑ �̅�𝑖. 𝑄𝑖 . 𝑍𝑗 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗) = �̅�𝑖. 𝑄𝑖. ∑ 𝑍𝑗 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗)

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1

 (8.8) 

�̅�𝑖 =
1

∑ 𝑍𝑗.𝑓(𝑈𝑖−𝑗)
𝑛
𝑗=1

 (8.9) 

Аналогично се получават коефициентите и при модел, базиран на 

привлечените пътувания: 

�̅�𝑗 =
1

∑ 𝑄𝑖.𝑓(𝑈𝑖−𝑗)
𝑛
𝑖=1

 (8.10) 

Така след изчисляване на коефициентите може да бъдат определени 

пътуванията между двойките транспортни райони 𝐹𝑖𝑗. 

Двойно ограничен модел 

Ако се очаква, че излъчените и привлечените пътувания са определени 

еднакво надеждно, то може да бъде изготвен двойно ограничен модел.  

𝑄𝑖 = ∑ 𝐹𝑖𝑗 =
𝑛
𝑗=1 ∑ �̅�𝑖. 𝑄𝑖 . �̅�𝑗 . 𝑍𝑗 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗)

𝑛
𝑗=1 =

�̅�𝑖. 𝑄𝑖. ∑ �̅�𝑗. 𝑍𝑗 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗)
𝑛
𝑗=1  (8.11) 

�̅�𝑖 =
1

∑ �̅�𝑗.𝑍𝑗.𝑓(𝑈𝑖−𝑗)
𝑛
𝑗=1

 (8.12) 

𝑍𝑗 = ∑ 𝐹𝑖𝑗 =
𝑛
𝑖=1 ∑ �̅�𝑖 . 𝑄𝑖. �̅�𝑗 . 𝑍𝑗 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗)

𝑛
𝑖=1 =

�̅�𝑗. 𝑍𝑗 . ∑ �̅�𝑖. 𝑄𝑖 . 𝑓(𝑈𝑖−𝑗)
𝑛
𝑖=1  (8.13) 
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�̅�𝑗 =
1

∑ �̅�𝑖.𝑄𝑖.𝑓(𝑈𝑖−𝑗)
𝑛
𝑖=1

 (8.14) 

От уравнения (8.12) и (8.14) коефициентите �̅�𝑖 и �̅�𝑗 се намират 

итеративно, например по следната процедура: 

1. Избираме стойности на �̅�𝑗 = 1, ∀𝑗. 

2. Чрез �̅�𝑗 от инициализацията или от предната итерация 

изчисляваме �̅�𝑖. 

3. Чрез получените �̅�𝑖 изчисляваме нови стойности на �̅�𝑗. 

4. Чрез новите �̅�𝑖 и �̅�𝑗 изчисляваме 𝑄𝑖 и 𝑍𝑗 и сравняваме със 

стойностите от етапа на генериране на пътуванията. Ако е 

удовлетворен поставеният критерий за точност, изчислението 

приключва; ако критерият за точност не е удовлетворен, то 

отново преминаваме към стъпка 2. 

8.3 Функции на привлекателността 

Функцията на привлекателността 𝑓 задава чувствителността на 

системата от съпротивлението (генерализираните разходи) между 

транспортните райони и служи за моделиране на наблюдаваното 

поведение на потребителите. Познати са най-различни варианти на 

функцията 𝑓, като някои от тях са представени по-долу.  

Гравитационен модел 

Гравитационният модел за разпределяне на пътуванията се базира на 

логика, сходна на закона на Нютон за всеобщото привличане от 1687 

г. Законът гласи, че всяка материална точка привлича всяка друга 

материална точка със сила, насочена по правата, пресичаща двете 

точки, като тази сила е право пропорционална на произведението на 

двете маси и обратно пропорционалнa на квадрата на разстоянието 

между точките. 

Гравитационният модел за разпределяне на пътуванията използва 

следната функция на привлекателността между всяка двойка 

транспортни райони: 

𝑓(𝑈𝑖−𝑗) = 𝑈𝑖−𝑗
𝑐 (8.15) 

където: 
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𝑈𝑖−𝑗 представляват генерализираните разходи за пътуване 

между двата транспортни района 𝑖 и 𝑗, а 

𝑐 е степенен показател, който подлежи на калибриране. 

На фигура 8.1 са показани различни форми на функцията на 

привлекателността според степенния показател. В примера са 

изчислени генерализирани разходи според разстоянието и стойността 

на функцията на привлекателността е пресметната чрез тях. 

Фиг. 8.1 Функция на привлекателността на гравитационен 

модел  

 

Степенната функция на привлекателността отговаря на някои от 

основните характеристики на подвижността, а именно затихва с 

увеличаване на разстоянието между транспортните райони. Степента 

на затихване може да бъде контролирана чрез показателя 𝑐, така че 

възможно максимално добре да описва характеристиките на 

наблюдаваните пътувания. Както подсказват обаче кривите на 

разселване, показани в т. 4.4, вероятностната функция на 

действителните пътувания има различен вид, както и ясно изразен 

екстремум.  

Калибриране на гравитационен модел 

Нека заместим уравнение (8.15) в (8.1) и да развием, както следва: 
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𝐹𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗. 𝑄𝑖. 𝑍𝑗. 𝑈𝑖−𝑗
𝑐 (8.16) 

𝐹𝑖𝑗

𝑘𝑖𝑗.𝑄𝑖.𝑍𝑗
= 𝑈𝑖−𝑗

𝑐 (8.16 б) 

ln
𝐹𝑖𝑗

𝑘𝑖𝑗.𝑄𝑖.𝑍𝑗
= ln𝑈𝑖−𝑗

𝑐 = 𝑐. ln𝑈𝑖−𝑗 (8.16 в) 

Нека приемем, че разполагаме с наблюдавани стойности на 

пътуванията между транспортните райони 𝐹′𝑖𝑗. Нека също така 

приемем 𝑘𝑖𝑗 = 1 за ∀𝑖, 𝑗. Тогава за всяко 𝐹′𝑖𝑗 би трябвало да е 

изпълнено равенството: 

ln
𝐹𝑖𝑗
′

𝑄𝑖.𝑍𝑗
= 𝑐. ln𝑈𝑖−𝑗 (8.16 г) 

Всички параметри в уравнение (8.16 г), освен степенният показател 𝑐, 
са известни, а за нагледност самото уравнение може да се 

интерпретира като линейна функция от вида 𝑦𝑖𝑗 = 𝑐. 𝑥𝑖𝑗, преминаваща 

през началото на координатната система. Разбира се, измерването на 

всички параметри ще бъде натоварено с грешка и степенният 

показател 𝑐 не може да бъде определен директно от (8.16 г), а с 

регресионен анализ.  

След като е определен 𝑐, може да бъдат определени и 

кореспонденциите между транспортните райони. Оттук чрез 

съотношението между изчисления и действително наблюдавания брой 

пътувания можем да определим коефициентите 𝑘𝑖𝑗: 

𝑘𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗
′

𝐹𝑖𝑗
 (8.17) 

Големият практически недостатък на този подход за калибриране е 

необходимостта от определяне на действителните пътувания между 

ако не всички, то значителен брой двойки транспортни райони. 

Основният инструмент за набавяне на тази информация са анкетите, 

но (както е посочено в т. 6.3) за надеждно определяне на броя 

пътувания между транспортните райони са необходими анкети с много 

голям брой респонденти.  

Експоненциален модел 

Експоненциалният модел за разпределяне на пътуванията използва 

следната функция на привлекателността между всяка двойка 

транспортни райони: 

𝑓(𝑈𝑖−𝑗) = 𝑒
𝑐.𝑈𝑖−𝑗 (8.18) 
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където: 

𝑈𝑖−𝑗 представляват генерализираните разходи за пътуване 

между двата транспортни района 𝑖 и 𝑗, а 

𝑐 е степенен показател, който подлежи на калибриране. 

На фигура 8.2 са показани различни форми на функцията на 

привлекателността според показателя 𝑐. 

Фиг. 8.2 Функция на привлекателността на експоненциален 

модел  

 

Характеристиките на експоненциалната функция на 

привлекателността са аналогични с тези на степенната функция. 

Калибриране на експоненциален модел 

Експоненциалният модел може да бъде калибриран аналогично на 

гравитационния. Чрез използване на същите преобразувания и 

приемания като (8.16) за експоненциален модел получаваме:  

ln
𝐹𝑖𝑗
′

𝑄𝑖.𝑍𝑗
= 𝑐. 𝑈𝑖−𝑗 (8.19) 

Недостатъците на експоненциалния модел са същите като тези на 

гравитационния.  
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Комбиниран модел 

Възможен вариант на функция на привлекателността е комбинирането 

на степенна и експоненциална функция: 

𝑓(𝑈𝑖−𝑗) = 𝑎. 𝑈𝑖−𝑗
𝑏 . 𝑒𝑐.𝑈𝑖−𝑗 (8.20) 

където: 

𝑈𝑖−𝑗 представляват генерализираните разходи за пътуване 

между двата транспортни района 𝑖 и 𝑗, а 

𝑎, 𝑏 и 𝑐 са показатели, които подлежат на калибриране. 

Фиг. 8.3 Функция на привлекателността на комбиниран модел 

при a=1, c=-0,9 и различни стойности на b 

 

При различни стойности на параметрите си комбинираната функция на 

полезността може да добие вид, много сходен с действително 

наблюдаваните криви на разселване. Следва да се има предвид обаче, 

че кривите на разселване са резултат от взаимодействието не само на 

готовността за пътуване (моделирана чрез функцията на 

привлекателността), но и на пространственото разпределение на 

факторите, влияещи върху броя излъчени и привлечени пътувания, 

както и на характеристиките на свързващата ги транспортна 

инфраструктура.  
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Калибриране на комбиниран модел 

Както вече беше отбелязано, видът на функцията на привлекателността 

е един от няколкото фактора, влияещи на подвижността. Независимо 

от това обаче, функция на привлекателността, калибрирана по 

действителни криви на разселване, може да служи за отправна точка 

при разпределяне на пътуванията. След пълно пускане на 

транспортния модел и анализ на моделираните криви на разселване 

функцията може да бъде коригирана, така че резултатите максимално 

да съответстват на наблюдаваната подвижност. 

На фигура 8.4 е показана крива на разселване, определена чрез анкета. 

Кривата показва дела пътувания, които имат дадена продължителност, 

спрямо общия брой. В конкретния случай чрез модула Solver на MS 

Excel са определени параметри на комбинирана функция на 

привлекателността 𝑎, 𝑏 и 𝑐, при които коефициентът на определеност 

𝑅2 е максимален, т.е. моделната функция максимално съответства на 

наблюдаваните данни. Получени са стойности 𝑎 = 0,29059, 𝑏 =
2,73874, 𝑐 = −0,20282 и 𝑅2 = 0,99. 

Фиг. 8.4 Функция на привлекателността и действителна крива 

на разселване 

 

Следва да се има предвид, че функцията на привлекателността има 

различен вид при различни цели на пътуване, както и при различни 
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видове превози. До какво ниво на подробност ще се стигне в този 

аспект зависи от наличните данни и изискванията към модела. 

8.4 Генерализирани разходи за пътуване между 

транспортните райони 

Проблем 

Съществен момент при разпределяне на пътуванията е определянето 

на генерализираните разходи 𝑈𝑖−𝑗 между транспортните райони. 

Принципните проблеми за правилното определяне на 

генерализираните разходи са, както следва:  

 към момента на разпределяне на пътуванията те все още не са 

разделени по вид превоз, т.е. открит е въпросът генерализирани 

разходи за какъв вид превозно средство трябва да се изчислят; 

 към момента на разпределяне на пътуванията движението с 

различните видове превози все още не е положено върху 

моделната мрежа, поради което стои открит въпросът как да бъде 

отчетено влиянието на движението по мрежата върху 

генерализираните разходи.  

Разпределяне по вид превоз 

Както посочва McNally (2007) обикновено при определяне на 

съпротивленията между транспортните райони се използват не 

генерализирани разходи, а времена за пътуване с автомобил по 

ненатоварената моделна мрежа. (В миналото за целта са използвани и 

въздушните разстояния между центровете на тежестта на 

транспортните райони.) Ским матрица, получена по този начин, може 

да бъде използвана като първо приближение, но впоследствие трябва 

да бъде заместена с по-точен израз на действителните генерализирани 

разходи между транспортните райони. Възможен вариант за 

коригиране на проблема е вместо времена за пътуване с автомобил при 

следващи итерации на модела да бъдат използвани усреднени 

генерализирани разходи за всички видове превозни средства, 

изследвани в модела.  

При всички случаи е силно препоръчително да се работи не с времена 

за пътуване, а с възможно най-подробно разработени генерализирани 

разходи за пътуване между транспортните райони. 
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Отчитане на натоварването на мрежата 

При определяне на съпротивленията между транспортните райони 

следва да бъде отчетено влиянието на натоварването на моделната 

мрежа. Аналогично това може да бъде направено след първоначално 

цялостно пускане на модела, когато вече са известни натоварвания по 

мрежата при първата итерация на матрицата произход-

предназначение.  

8.5 Коефициенти на привлекателност 

Коефициентите, означени в настоящото изложение като 𝑘𝑖𝑗, може да 

имат две функции – едната е да мащабират модела и да изравнят 

излъчените и привлечените кореспонденции, определени на етапа на 

генериране на пътуванията. Именно по този начин те се използват при 

изчисляване на единично или двойно ограничен модел, както и при 

модел, ограничен по общия брой пътувания.  

Втората функция на коефициентите е изкуствено да изравнят броя 

моделирани и броя действително наблюдавани пътувания между 

двойките транспортни райони. При тази им употреба Martin и 

McGuckin (1998) коментират, че коефициентите на привлекателността 

(K-factors) са предназначени за по-точно представяне на 

наблюдаваните характеристики на пътуванията между транспортните 

райони. В този смисъл те служат за коригиране на модела спрямо 

характеристики на подвижността или транспортната система, които не 

са включени в него. 

Както посочва McNally (2007) коефициентите е трудно да бъдат 

съотнесени към конкретни характеристики на транспортната политика 

и съответно не може да се предскаже дали ще останат неизменни във 

времето. От друга страна използването им позволява много по-точно 

представяне на действително наблюдаваната подвижност. 

От гледна точка на валидността на модела, Model Validation and 

Reasonableness Checking Manual (2010) препоръчва при такава 

употреба коефициентите да бъдат колкото е възможно по-близки до 1 

и да служат за коригиране само на специфични случаи. За легитимна 

употреба се приема например ситуация, при която между два 

транспортни района очевидно няма да бъдат извършвани пътувания, 

но такива се получават от модела. В този случай коефициентите може 

да се използват, за да се нулира броят пътувания между двойката 

райони.  
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8.6 Изчисляване на единично ограничен модел  

Нека да разгледаме конкретен пример на единично ограничен модел с 

разпределяне по излъчените пътувания. Ще използваме възможно най-

простата (и популярна) форма за съпротивленията между 

транспортните райони, а именно времената за пътуване между тях: 

 

Времена за пътуване [мин.]   
  1 2 3 4 5 

1 5 12 15 20 50 

2 12 5 27 18 45 

3 15 27 5 40 20 

4 20 18 40 5 15 

5 50 45 20 15 5 

 

Ще използваме комбинирана функция на привлекателността между 

районите с определените по-рано чрез калибриране стойности на 

параметрите ѝ (𝑎 = 0,29059, 𝑏 = 2,73874, 𝑐 = −0,20282): 

Функция на привлекателността [-]   
  1 2 3 4 5 

1 0,087 0,230 0,231 0,184 0,005 

2 0,230 0,087 0,101 0,207 0,011 

3 0,231 0,101 0,087 0,021 0,184 

4 0,184 0,207 0,021 0,087 0,231 

5 0,005 0,011 0,184 0,231 0,087 

 

Нека да разгледаме група пътувания HW (дом-работа). Ще използваме 

броя излъчени и привлечени пътувания, определени в предходната 

глава. 

Излъчени и привлечени пътувания за група HW [бр./ден] 

𝑍𝑗 1 2 3 4 5  

 356 2 345 890 1 489 1 968 7 048 

𝑄𝑖       
1 1 044      
2 518      
3 2 528      
4 1 604      
5 1 302      

 6 996      
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Чрез уравнение (8.9) определяме следните стойности на 

коефициентите �̅�𝑖 по транспортни райони: 

�̅�𝑖  
1 0,000944 

2 0,001421 

3 0,001266 

4 0,000868 

5 0,001420 

 

Чрез прилагане на (8.7) можем да определим конкретните стойности 

на матрицата произход-предназначение за група HW (бр. пътувания 

дневно): 

  1 2 3 4 5 6 995,88 

1 30,36 531,67 202,32 269,96 9,99 1 044,30 

2 60,30 149,39 66,30 226,73 15,42 518,14 

3 262,76 759,18 246,40 101,27 1 158,45 2 528,06 

4 91,15 674,97 26,33 179,30 631,78 1 603,52 

5 3,39 46,14 302,66 634,91 314,76 1 301,86 

6 995,88 447,95 2 161,35 844,01 1 412,16 2 130,41  
 

На този етап чрез матрицата произход-предназначение и от матрицата 

с времена за пътуване между транспортните райони можем да 

построим приблизителна крива на разселване, чрез която по-точно да 

бъдат определени параметрите на функцията на привлекателността. 

Разбира се, точната крива на разселване може да се получи едва след 

пълно пускане на транспортния модел. 

Доколкото в примера се работи с брой дневни пътувания, на този етап 

бихме могли да приведем получените матрици произход-

предназначение в интензивности за моделирания период от деня. Тази 

стъпка може да се направи на всеки етап преди полагане на движението 

по мрежата. 
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9 Избор на вид превоз 

9.1 Принцип 

Процесът на избор на вид превоз разпределя общия брой пътувания 

според вида транспорт, с който се извършват.  

По принцип се наблюдава зависимост между отношението на 

полезността при пътуване с даден вид превоз и полезността от 

пътуване с други видове превоз и съответните дялове на пътуванията 

с тях. Пътуващите се опитват да максимизират полезността, т.е. 

избират видове превоз, чиито генерализирани разходи за пътуване са 

по-ниски. 

Например когато разходите за пътуване с лек автомобил, важен 

компонент от които е времето за пътуване, намаляват и/или разходите 

за пътуване с обществен транспорт се увеличават, то можем да 

очакваме увеличаване на относителния дял на пътуванията с лек 

автомобил. Обратното – когато качеството на превозите с обществен 

транспорт се увеличи (т.е. времето за пътуване намалее), можем да 

очакваме, че делът им ще се увеличи за сметка на превозите с личен 

автомобил. 

На фигура 9.1 е показан пример по данни за Бургас (2009), Варна 

(2009), Плевен (2011), Пловдив (2005), Сливен (2006), София (2009 и 

2011), показващ емпирична зависимост между съотношенията на 

дяловете на леките автомобили към обществения транспорт и между 

времето за пътуване съответно с лек автомобил и обществен 

транспорт. 

Представеният пример отчита само един от факторите на полезността 

– времето за пътуване. В действителност полезността зависи и от 

много други фактори като монетарни разходи за пътуване и личностни 

предпочитания на пътуващите.  
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Фиг. 9.1 Пример за агрегиран модел за избор на вид превоз 

 

Настоящата глава представя основните принципи при избора на вид 

превоз и приложението на Logit модела за тази цел. Следва да се 

отбележи, че моделите на дискретен избор имат приложение не само 

при моделиране на избора на вид превоз, но може да бъдат използвани 

и за определяне на почти всички характеристики на пътуванията като 

цел, произход и предназначение, начален час, маршрут и пр. 

Описанието на моделите на дискретен избор и на характеристиките на 

Logit, представени в точки 9.2 и 9.3, следва изложението на Train 

(2009).  

9.2 Модели на дискретен избор 

Общи положения 

Моделите на дискретен избор разглеждат ситуацията, когато агент 

трябва да направи избор (или последователност от избори) от краен 

брой алтернативи. Такива алтернативи са например с какво превозно 

средство да бъде извършено пътуване, каква да е крайната цел на 

пътуването, какъв маршрут да бъде избран и пр. Случаи, при които 
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наборът от алтернативи е непрекъснат (например изборът на начален 

час на пътуване), също може да бъдат анализирани чрез модели на 

дискретен избор чрез разделянето на непрекъснатата величина, 

представляваща алтернативите, на диапазони.  

Целта на моделите на дискретен избор е да определят факторите за 

един или друг избор. От съвкупността от фактори, които водят до 

даден избор, една част биват наблюдавани, а друга част остават 

ненаблюдавани. Групата наблюдавани фактори ще означим с 𝑥, а 

групата на ненаблюдаваните с 𝜀. Факторите се съотнасят към взетото 

решение чрез поведенческа функция 𝑦 = ℎ(𝑥, 𝜀). По принцип 

резултатът от вземането на решение е детерминистичен, доколкото 

дадена съвкупност от фактори 𝑥 и 𝜀 еднозначно определят избора 𝑦 на 

агента. На практика обаче изборът не може да бъде еднозначно 

определен, доколкото част от факторите за него винаги остават 

неизвестни или пък се допускат грешки при измерването на 

определимите фактори. Вместо това може да бъде определена 

вероятността за извършване на даден избор.  

Нека да приемем съвкупността ε от ненаблюдавани фактори за 

случайна величина с плътностна функция 𝑓(𝜀). Тогава при дадени 𝑥 

вероятността за конкретен избор се определя от вероятността 

ненаблюдаваните фактори (действащи съвместно с наблюдаваните) да 

доведат до него. Нека въведем функцията 𝐼[ℎ(𝑥, 𝜀) = 𝑦], която приема 

стойност 1, когато условието в квадратните скоби е изпълнено и 0, 

когато не е. Тогава вероятността за конкретен избор може да бъде 

изразена като стойността на функцията 𝐼[ℎ(𝑥, 𝜀) = 𝑦] при всички 

възможни стойности на ненаблюдаваните фактори 𝜀. 

𝑃(𝑦|𝑥) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐼[ℎ(𝑥, 𝜀) = 𝑦] = 1) = ∫ 𝐼[ℎ(𝑥, 𝜀) = 𝑦]. 𝑓(𝜀) 𝑑𝜀 (9.1) 

Т.е. вероятността за даден избор 𝑦 при съвкупност от наблюдавани 

фактори 𝑥 е интегралът на индикаторната функция по всички 

стойности на ненаблюдаваните фактори 𝜀.  

При някои форми на функциите ℎ(𝑥, 𝜀) и 𝑓(𝜀) са възможни аналитични 

решения (например при Logit моделите), а при други решението се 

извършва изцяло чрез симулация (Probit модел). Възможни са и 

комбинирани решения, при които 𝜀 се декомпозира на две части, 

съответно вероятността се изразява чрез два интеграла, като единият 

се решава аналитично, а другият със симулация.  
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Набор от алтернативи 

За да бъдат приложими методите на дискретен избор наборът от 

алтернативи трябва да има следните характеристики: 

 алтернативите трябва да бъдат взаимно изключващи се, т.е. 

изборът на една алтернатива да означава, че никоя друга 

алтернатива не може да бъде избрана; 

 наборът от алтернативи трябва да бъде изчерпателен, т.е. 

агентът да не може да избере алтернатива, която не е включена в 

набора; 

 алтернативите трябва да бъдат краен брой, т.е. да може да бъдат 

преброени.  

Първите две условия се удовлетворяват лесно. Например дори 

изследваните алтернативи „А“ и „Б“ да не се изключват взаимно, то 

може да бъде добавена алтернатива „А и Б“ и така алтернативите в 

набора вече ще станат взаимно изключващи се. Ако пък е възможно да 

не бъде избрана алтернатива, то в набора може да бъде включена 

алтернатива „нито едно от посочените“. Третото условие може да бъде 

по-трудно изпълнимо и при присъщо безкраен набор от алтернативи 

регресионните модели може да се окажат по-подходящи. 

Вероятност за избор на алтернатива 

Да приемем, че агент, означен с 𝑛, трябва да направи избор от набора 

алтернативи J. Полезността, която ще бъде извлечена от избирането на 

алтернатива j (j ∈ J), ще означим с 𝑈𝑛,𝑗. Полезността е известна на 

правещия избора агент, но не и на наблюдателя. Агентът ще избере 

алтернативата j, ако с това ще максимизира полезността, т.е. 𝑈𝑛,𝑗 >

𝑈𝑛,𝑖 , ∀𝑖 ≠ 𝑗.  

От своя страна наблюдателят може да регистрира някои 

характеристики на алтернативите, означени с 𝑥𝑛,𝑗 , ∀𝑗, и някои 

характеристики на правещия избора, означени с 𝑠𝑛. Функцията на 

полезността, получена от наблюдаваните характеристики на 

алтернативите и на агента ще означим с 𝑉𝑛,𝑗 = 𝑉(𝑥𝑛,𝑗; 𝑠𝑛). Доколкото 

не всички аспекти на избора и на агента са наблюдавани, то 𝑉𝑛,𝑗 ≠ 𝑈𝑛,𝑗 

и можем да изразим полезността като 𝑈𝑛,𝑗 = 𝑉𝑛,𝑗 + 𝜀𝑛,𝑗, където с 𝜀𝑛,𝑗 
ще означим ненаблюдаваната част от полезността.  

Ненаблюдаваният компонент на полезността е неизвестен и се третира 

като случаен. Така векторът от стойностите на 𝜀𝑛,𝑗 ще има плътност 
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𝑓(𝜀𝑛). Използвайки тази плътностна функция, може да се направят 

изчисления относно вероятността от избор на определена алтернатива: 

𝑃𝑛,𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑈𝑛,𝑗 > 𝑈𝑛,𝑖 , ∀𝑖 ≠ 𝑗) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑉𝑛,𝑗 + 𝜀𝑛,𝑗 > 𝑉𝑛,𝑖 +

𝜀𝑛,𝑖, ∀𝑖 ≠ 𝑗) (9.2) 

𝑃𝑛,𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜀𝑛,𝑗 − 𝜀𝑛,𝑖 > 𝑉𝑛,𝑖 − 𝑉𝑛,𝑗, ∀𝑖 ≠ 𝑗) (9.2 б) 

Иначе казано вероятността да бъде избрана дадена алтернатива е равна 

на вероятността разликата от всяка двойка случайни стойности 𝜀𝑛,𝑗 −

𝜀𝑛,𝑖 да бъде по-голяма от разликата 𝑉𝑛,𝑖 − 𝑉𝑛,𝑗. Тогава: 

𝑃𝑛,𝑗 = ∫ 𝐼(𝜀𝑛,𝑗 − 𝜀𝑛,𝑖 > 𝑉𝑛,𝑖 − 𝑉𝑛,𝑗). 𝑓(𝜀𝑛) 𝑑𝜀𝑛 (9.3) 

където: 

𝐼(𝜀𝑛,𝑗 − 𝜀𝑛,𝑖 > 𝑉𝑛,𝑖 − 𝑉𝑛,𝑗) = 1, а 𝐼(𝜀𝑛,𝑗 − 𝜀𝑛,𝑖 ≤ 𝑉𝑛,𝑖 − 𝑉𝑛,𝑗) = 0. 

Вероятността 𝑃𝑛,𝑗 обикновено се интерпретира като дела хора, които 

избират алтернатива 𝑗, от групата хора, които имат същата 

наблюдавана полезност като индивида 𝑛.  

Характеристики на полезността 

Полезността има две фундаментални характеристики, които влияят на 

моделите на дискретен избор, а именно: 

 абсолютната стойност на полезността няма значение нито за 

вземащия решение, нито за наблюдателя; значение имат само 

разликите в полезността на алтернативите; 

 мащабът на полезността е произволен и не влияе върху избора 

на алтернатива.  

Първата характеристика означава, че добавянето на константа към 

полезността на всички алтернативи не променя модела на избор. 

Втората означава, че умножаването на полезността на всички 

алтернативи с положителна константа също не променя модела на 

избор. 

Константи, специфични за алтернативите 

Често е удобно към полезността на всяка алтернатива да се добави 

константа: 

𝑉𝑛,𝑗 = ∑ 𝛽𝑔. 𝑥𝑛,𝑔 + 𝑘𝑗𝑔  (9.4) 

където: 
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𝑥𝑛,𝑔 е стойността на променливите, които влияят на правещия 

избора 𝑛; 

𝛽𝑔 е приносът на всяка от променливите към крайната стойност 

на полезността; 

𝑘𝑗 е константа, специфична за алтернативата 𝑗 (alternative 

specific constant; ASC). 

Смисълът на 𝑘𝑗 е да представи средния ефект на полезността на всички 

фактори, необхванати от модела. В това константите си приличат с 

коефициентите на привлекателност на транспортните райони 

(коментирани в т. 8.5) и константата в регресионните модели, които 

също обхващат невключени в модела фактори. 

Когато са включени константи, специфични за алтернативата, то 

математическото очакване на ненаблюдаваната част от полезността 𝜀𝑛 

по замисъл е 0. Доколкото обаче не абсолютната стойност на 

полезността е от значение, а разликите в полезността на отделните 

алтернативи, то важни са взаимните разлики между константите, 

специфични за алтернативите.  

Обичайна практика е константите да се нормализират, така че някоя 

(без значение коя) от тях да бъде равна на 0. Така константите на 

останалите алтернативи стават мярка за полезността на 

ненаблюдаваните им фактори спрямо алтернативата, чиято константа 

е 0. В този случай при J алтернативи ще бъдат определени J – 1 

константи. 

Мащабиране на моделите 

Мащабът на модела няма значение, но има пряка връзка между него и 

дисперсията на ненаблюдаваната част от полезността 𝜀𝑛,𝑗. Ако 

умножим полезността по константа, то първоначалният и новият 

модел ще бъдат еквивалентни: 

𝑈𝑛,𝑗
0 = 𝑉𝑛,𝑗 + 𝜀𝑛,𝑗 (9.5) 

𝑈𝑛,𝑗
1 = 𝜆. 𝑉𝑛,𝑗 + 𝜆. 𝜀𝑛,𝑗    (𝜆 > 0) (9.5 б) 

Когато обаче полезността се умножи с константа, дисперсията на 𝜀𝑛 се 

променя: 

𝑉𝑎𝑟(𝜆. 𝜀𝑛,𝑗) = 𝜆
2. 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛,𝑗) (9.6) 
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Оттук следва, че нормализирането на дисперсията на ненаблюдаваната 

част от полезността 𝜀𝑛,𝑗 присъщо води до промяна на мащаба на 

полезността. 

Нека да разгледаме следния пример, когато 𝜀𝑛,𝑗 са независими и 

еднакво разпределени променливи (independent and identically 

distributed) с дисперсия 𝜎2: 

𝑈𝑛,𝑗
0 = 𝑥𝑛,𝑗 . 𝛽 + 𝜀𝑛,𝑗

0 ,    𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛,𝑗
0 ) = 𝜎2 (9.7) 

Ако нормализираме дисперсията на 𝜀𝑛,𝑗 така, че да бъде равна на 1, ще 

получим: 

𝑈𝑛,𝑗
1 = 𝑥𝑛,𝑗 .

𝛽

𝜎
+ 𝜀𝑛,𝑗

1 ,    𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑛,𝑗
1 ) = 1 (9.7 б) 

Т.е. коефициентите 𝛽 са разделени на стандартното отклонение на 𝜀𝑛,𝑗, 

а новите коефициенти 𝛽/𝜎 отразяват ефекта на наблюдаваните 

фактори на полезността съотнесени към стандартното отклонение на 

ненаблюдаваните фактори.  

В този смисъл, ако имаме един и същ модел, но оценен по два различни 

набора данни, по-големи коефициенти ще означават по-малко 

стандартно отклонение и дисперсия на ненаблюдаваните фактори на 

полезността и обратното – по-малки коефициенти ще означават по-

голямо стандартно отклонение и дисперсия на ненаблюдаваните 

фактори. Тогава от гледна точка на интерпретацията може да се каже, 

че в първия случай ненаблюдаваните фактори ще имат сравнително 

по-малка тежест спрямо наблюдаваните, отколкото във втория. 

Агрегиране на резултатите 

Моделите на дискретен избор оперират на нивото на индивидите, 

вземащи решение. Обикновено обаче е необходима обща мярка за 

реакцията на група от индивиди към промените на някакви фактори. 

При линейните регресионни модели средни стойности на зависимите 

променливи се получават лесно чрез изчисляване на модела със средни 

стойности на обясняващите променливи; аналогична е ситуацията и 

при определяне на еластичност.  

За разлика от линейните регресионни модели моделите на дискретен 

избор не са линейни спрямо обясняващите им променливи. Като 

следствие от това използването на модела със средни стойности на 

обясняващите променливи няма да доведе до точна оценка на средните 

вероятности за избор.  
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За разрешаване на този проблем се използват два подхода – чрез 

изследване на извадки от популацията (sample enumeration) и чрез 

сегментиране. 

Да разгледаме модел, който определя вероятност 𝑃𝑛,𝑖, че индивид 𝑛 ще 

направи избор 𝑖. Да разгледаме група от 𝑁 индивида от популацията, 

за която е необходима обобщена оценка. На всеки индивид от групата 

𝑛 е присвоено тегло 𝜔𝑛, което представлява броя индивиди от групата, 

които имат сходни на неговите предпочитания. (При случаен избор на 

състава на групата теглата ще са равни на 1.) Тогава оценка на броя 

индивиди от групата, които правят избор 𝑖 може да се изчисли, както 

следва: 

�̂�𝑖 = ∑ 𝜔𝑛𝑛 . 𝑃𝑛,𝑖 (9.8) 

Средната вероятност да бъде направен избор 𝑖 ще бъде �̂�𝑖/𝑁. 

При втория подход популацията индивиди се сегментира на групи. 

Броят на групите зависи от възможните комбинации на стойностите на 

обясняващите променливи, които се използват в наблюдаваната част 

от полезността. Съставът на групите се определя така, че 

вероятностите за избор да бъдат равни в рамките на всяка група. Броят 

индивиди, направили даден избор, се определя аналогично на (9.8), 

като за тежести се използва числеността на всяка група. 

И при двата метода, ако е необходимо чрез модела да бъдат 

прогнозирани резултати за бъдещ период, то тежестите трябва да се 

коригират по такъв начин, че да отговарят на очакваните 

характеристики на популацията. 

9.3 Характеристики на Logit  

Извеждане на модела 

Нека да използваме изражението на полезността на даден избор 𝑖 за 

даден индивид 𝑛, правещ избора, от предходната точка, а именно 

𝑈𝑛,𝑗 = 𝑉𝑛,𝑗 + 𝜀𝑛,𝑗, където 𝑉𝑛,𝑗 е наблюдаваната част от полезността, а 

𝜀𝑛,𝑗 е ненаблюдаваната. Logit моделът се извежда при приемане, че 𝜀𝑛,𝑗 

са независими и еднакво разпределени случайни величини с 

разпределение на Gumbel. Плътностната функция на разпределението 

е: 

𝑓(𝜀𝑛,𝑗) = 𝑒
−𝜀𝑛,𝑗 . 𝑒−𝑒

−𝜀𝑛,𝑗
 (9.9) 
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Кумулативната функция на разпределение е: 

𝐹(𝜀𝑛,𝑗) = 𝑒
−𝑒

−𝜀𝑛,𝑗
 (9.10) 

Дисперсията на разпределението е 𝜋2/6, което по подразбиране 

мащабира полезността (математическото очакване на разпределението 

не е 0, но това е без значение). 

Да разгледаме разликата 𝜀𝑛,𝑖,𝑗
∗ = 𝜀𝑛,𝑗 − 𝜀𝑛,𝑖. Ако двете величини са 

независими и еднакво разпределени с разпределение на Gumbel, 𝜀𝑛,𝑖,𝑗
∗  

е логистично разпределена и има следната функция на разпределение: 

𝐹(𝜀𝑛,𝑖,𝑗
∗ ) =

𝑒
𝜀𝑛,𝑖,𝑗
∗

1+𝑒
𝜀𝑛,𝑖,𝑗
∗  (9.11) 

При горните допускания от изражението на вероятността индивид 𝑛 да 

предпочете алтернатива 𝑖 пред всички останали алтернативи (9.3) 

може да бъде изведено уравнението на Logit модела (за самото 

доказателство виж Train, 2009): 

𝑃𝑛,𝑖 =
𝑒
𝑉𝑛,𝑖

∑ 𝑒𝑉𝑛,𝑔𝑔
 (9.12) 

Така изведеният модел има някои желани свойства: 

 Вероятността за избор на дадена алтернатива е между 0 и 1 – 

когато 𝑉𝑛,𝑖 намалява, вероятността за избор на алтернативата 

намалява, но никога не достига 0. Обратното – с увеличаване на 

𝑉𝑛,𝑖, вероятността за избор на алтернативата се увеличава, но 

никога не достига 1 (освен ако не е налична една-единствена 

алтернатива); 

 Сумата от вероятностите за избор на всички алтернативи е 1; 

 S-образната форма на зависимостта между вероятността за избор 

и полезността води до това, че когато дадена алтернатива е с 

много ниска полезност, увеличаването на полезността ѝ има 

малък ефект върху вероятността да бъде избрана. Аналогично, 

когато дадена алтернатива е с много висока полезност, по-

нататъшното ѝ увеличаване води до малко увеличаване на 

вероятността да бъде избрана. Най-голям ефект при промяна на 

полезността има когато вероятността за избор е около 0,5. 

Независимост от несвързаните алтернативи 

Нека да разгледаме съотношението между вероятностите за избор на 

две алтернативи: 



 

148 

𝑃𝑛,𝑖

𝑃𝑛,𝑗
=

𝑒
𝑉𝑛,𝑖

∑ 𝑒
𝑉𝑛,𝑔

𝑔

𝑒
𝑉𝑛,𝑗

∑ 𝑒
𝑉𝑛,𝑔

𝑔

=
𝑒
𝑉𝑛,𝑖

𝑒
𝑉𝑛,𝑗

= 𝑒𝑉𝑛,𝑖−𝑉𝑛,𝑗 (9.13) 

Съотношението между вероятностите за избор на две алтернативи не 

зависи от броя, характеристиките и вероятностите за избор на кои да е 

други алтернативи. Това свойство се нарича независимост от 

несвързаните алтернативи (independence from irrelevant alternatives, 

IIA).  

В някои ситуации независимостта от несвързаните алтернативи е 

приемливо свойство, но в други не е. Илюстрация на това е известният 

пример с червения и синия автобус (red-bus-blue-bus problem). Нека 

пътник да има избор между пътуване с лек автомобил и пътуване с 

автобус (син по стечение на обстоятелствата). Нека за простота 

полезността на пътуване с двата вида превоз е такава, че вероятността 

за избор на всеки вид превоз е равна: 𝑃𝑐 = 𝑃𝑏𝑏 = 1 2⁄ . Тогава 

съотношението между двете вероятности за избор ще бъде 𝑃𝑐 𝑃𝑏𝑏⁄ = 1. 

Нека освен синия автобус бъде въведен и червен автобус, който да има 

абсолютно същите характеристики като синия. Тогава съотношението 

между вероятността за избор на превоз с лек автомобил и със синия 

автобус ще се запази същата, но освен това ще имаме и 𝑃𝑐 𝑃𝑏𝑏⁄ = 1 и 

𝑃𝑟𝑏 𝑃𝑏𝑏⁄ = 1, а вероятността за избор на всеки отделен вид превоз ще 

бъде изчислена като 𝑃𝑐 = 𝑃𝑏𝑏 = 𝑃𝑟𝑏 = 1 3⁄ . Това очевидно не е вярно – 

в действителност можем да очакваме, че вероятността за избор на лек 

автомобил спрямо автобус с какъвто и да било цвят ще остане същата 

– 𝑃𝑐 = 1 2⁄ , а вероятността за използване на син или червен автобус ще 

бъде 𝑃𝑏𝑏 = 𝑃𝑟𝑏 = 1 4⁄ . 

Примерът със синия и червения автобус е краен, но илюстрира 

необходимостта от подбор на алтернативи, които не са с прекалено 

близки характеристики. Различни методи за проверка дали условието 

за независимост от несврзаните алтернативи е валидно са описани от 

Train (2009). 

Оценка на модела 

Оценка на модела е процесът, при който се определят такива 

характеристики на модела, при които резултатът да е най-близък до 

събрани емпирични данни. Видът на извадката, по която се извършва 

оценката, е съществен въпрос и може да наложи различни техники за 

оценка. В настоящото изложение се коментира оценка на Logit при 

случайна извадка и при ненаблюдавана компонента на полезността, 



  

149 

която не зависи от обясняващите променливи на модела. Ако извадката 

не е случайна (например ползват се данни от анкети в обществения 

транспорт заедно с данни от крайпътни интервюта на ползващи лек 

автомобил), то са необходими по-сложни техники. 

Вероятността индивидът 𝑛 да направи избора, който е наблюдаван да 

направи, може да се изрази като: 

∏ (𝑃𝑛,𝑖)
𝑦𝑛,𝑖

𝑖  (9.14) 

където 𝑦𝑛,𝑖 = 1, ако индивидът 𝑛 е избрал алтернатива 𝑖 и 0 в противен 

случай. Доколкото 𝑦𝑛,𝑖 = 0 за всички неизбрани алтернативи, то това е 

вероятността 𝑃𝑛,𝑖. 

Ако изборът на всеки индивид е независим от избора на останалите, то 

вероятността (функцията на правдоподобие) всеки индивид да направи 

избора, който е наблюдаван да прави, може да бъде изразена като: 

𝐿(𝛽) = ∏ ∏ (𝑃𝑛,𝑖)
𝑦𝑛,𝑖

𝑖
𝑁
𝑛=1  (9.15) 

където: 

𝛽 е векторът от параметри на модела; 

𝑁 е броят на наблюденията в извадката, по която се прави 

оценка на модела. 

Оттук може да се определи логаритмуваната функция на 

правдоподобие (log-likelihood): 

𝐿𝐿(𝛽) = ∑ ∑ 𝑦𝑛,𝑖. ln 𝑃𝑛,𝑖𝑖
𝑁
𝑛=1  (9.16) 

При линейна форма на полезността 𝐿𝐿(𝛽) има глобален максимум, т.е. 

оценката на модела се състои в определяне на такива 𝛽, които я 

максимизират. 

Измерители на адекватност 

Основен измерител на адекватността на оценения модел е 

съотношението на правдоподобие (likelihood ratio index). 

Съотношението сравнява колко добре се представя оцененият модел 

спрямо резултат без модел, т.е. при нулеви коефициенти на 

полезността: 

𝜌 = 1 −
𝐿𝐿(�̂�)

𝐿𝐿(0)
 (9.17) 

където: 
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𝐿𝐿(�̂�) е логаритмуваната функция на правдоподобие при 

получените от оценката на модела коефициенти на 

полезността; 

𝐿𝐿(0) е логаритмуваната функция на правдоподобие при 

нулеви коефициенти на полезността. 

Ако оцененият модел не се справя по-добре от нулевия модел, то 

𝐿𝐿(�̂�)= 𝐿𝐿(0) и тогава 𝜌 ще бъде 0. Ако пък моделът идеално 

представя действителния избор, то функцията на правдоподобие ще 

има стойност 1, съответно логаритмуваната функция на 

правдоподобие ще бъде 0, а 𝜌 ще бъде 1. 

Съотношението на правдоподобие може да служи за сравнение на 

модели, единствено и само когато те са оценени по едни и същи данни 

и включват едни и същи алтернативи.  

9.4 Logit модел за избор на вид превоз 

Общ вид 

Нека разгледаме приложението на Logit в контекста на избор на вид 

превоз. За оценка на привлекателността на различните видове превози 

се използва познатата функция на полезността: 

𝑈𝑖,𝑗,𝑚 = 𝑉𝑖,𝑗,𝑚 + 𝜀𝑚 (9.18) 

където: 

𝑉𝑖,𝑗,𝑚 е полезността за пътуване от транспортен район 𝑖 до 

район 𝑗 с вид превоз 𝑚; 

𝜀𝑚 е случайната компонента на полезността, която се дължи на 

непълноти и неточности на възприятието, случайни грешки в 

измерването и пр. 

Вероятността за придвижване между райони 𝑖 и 𝑗 да бъде избран даден 

вид превоз може да бъде изразена като: 

𝑃𝑖,𝑗,𝑚 =
𝑒
𝑉𝑖,𝑗,𝑚

∑ 𝑒
𝑉𝑖,𝑗,𝑘

𝑘

 (9.19) 

Тогава броят пътувания с вид превоз 𝑚 между транспортни райони 𝑖 и 

𝑗 е: 

𝐹𝑖,𝑗,𝑚 = 𝑃𝑖,𝑗,𝑚. 𝐹𝑖,𝑗 (9.20) 
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Поради съображенията, свързани с агрегиране на резултатите от Logit 

(представени в т. 9.2), винаги трябва да мислим за избора на вид превоз 

във взаимовръзка с разстоянието на пътуването и групата пътуващи, 

която прави избора. Все пак за опростяване на нотацията съответните 

индекси са изпуснати по-нататък.  

Основни параметри на полезността. Цена на времето 

При моделиране на избора на вид превоз най-важните обясняващи 

променливи на полезността са времето за пътуване и монетарната цена 

на пътуването. По принцип може да бъдат включени и най-различни 

други параметри, описващи вида превоз (степен на запълване, 

надеждност и пр.), както и такива, описващи характеристики на 

правещия избора (доход, възраст, пол, разполагаемост с личен 

автомобил и пр.). Намирането на приноса на такива параметри във 

функцията на полезността обаче е трудно. 

Цената на времето (value of time) се определя като пределната норма 

на заместване (marginal rate of substitution) между продължителността 

на пътуването и свързаните с него разходи6. Съответно от полезността 

цената на времето може да бъде получена като: 

𝑉𝑂𝑇 =
𝜕𝑉𝑚

𝜕𝑥𝑚,𝑇
/
𝜕𝑉𝑚

𝜕𝑥𝑚,𝐶
  (9.21) 

Нека тогава разгледаме наблюдаемата част от полезността, в която 

като обясняващи променливи са включени монетарните разходи 𝑥𝑚,𝐶 

и времето за пътуване 𝑥𝑚,𝑇 (немонетарни разходи): 

𝑉𝑚 = …+ 𝛽𝑇 . 𝑥𝑚,𝑇 + 𝛽𝐶 . 𝑥𝑚,𝐶 +⋯  

Когато 𝑉𝑚 е формирана по този начин, то (9.21) дава: 

𝑉𝑂𝑇 =
𝛽𝑇

𝛽𝐶
 (9.22) 

Следователно при полезност, формирана като линейна комбинация от 

обясняващи променливи, цената на времето може да се интерпретира 

като съотношението между приноса на монетарните разходи и приноса 

на времето за пътуване във функцията на полезността – 𝛽𝑇 𝛽𝐶⁄ . 

                                                      

 

6 Т.е. цената на времето може да се интерпретира като измерител на 

склонността за заплащане за намаляване на времето за придвижване с 

единица. 
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Разбира се, при приемане на други форми на 𝑉𝑚 от уравнение (9.21) 

следват различни форми на цената на времето. Например ако 𝑉𝑚 е в 

квадратична зависимост от времето 𝑥𝑚,𝑇, то 𝑉𝑂𝑇 ще се получи като 

функция, зависеща от времето за пътуване. Повече подробности са 

дадени от Small и Verhoef (2007). 

В действителност 𝛽𝑇 и 𝛽𝐶 варират между респондентите и 

съотношението между средните им стойности, получени чрез оценка 

на модела, не е равно на средната стойност на 𝑉𝑂𝑇. По-подробен 

коментар е даден от Ortúzar и Willumsen (2011) и Armstrong et al. 

(2001). 

Генерализирани разходи 

Да разгледаме случая, когато полезността се описва от монетарни 

разходи и време за пътуване: 

𝑉𝑚 = 𝛽𝑇 . 𝑥𝑚,𝑇 + 𝛽𝐶 . 𝑥𝑚,𝐶 (9.23) 

Можем да трансформираме уравнение (9.23), както следва: 

𝑉𝑚 = 𝛽𝐶 . (
𝛽𝑇

𝛽𝐶
. 𝑥𝑚,𝑇 + 𝑥𝑚,𝐶) = 𝛽𝐶 . (𝑉𝑂𝑇. 𝑥𝑚,𝑇 + 𝑥𝑚,𝐶) (9.24) 

Частта от полезността 𝑉𝑂𝑇. 𝑥𝑚,𝑇 + 𝑥𝑚,𝐶 представлява именно 

генерализираните разходи, описани в т. 3.67. В този смисъл може 

формално да дефинираме генерализираните разходи като функция на 

полезността, в която обясняващи променливи са само монетарните 

разходи и времето за пътуване. Именно това в голяма степен е 

общоприетото разбиране за понятието генерализирани разходи, 

въпреки че при конкретни приложения може да бъдат включени и 

други параметри на полезността.  

Оценка на модела 

Вероятно най-популярният подход за моделиране на избора на вид 

превоз е чрез директна оценка на параметрите на модела на дискретен 

избор от поведенчески данни на индивидуално ниво. При този подход 

по дадени данни от анкети на разкрити и/или заявени предпочитания 

(revealed/stated preference surveys) чрез специализиран софтуер за 

                                                      

 

7 Конкретната стойност на 𝛽𝐶 няма значение, доколкото мащабът на 

полезността може да бъде произволен. Полезността 𝑉𝑚 винаги може да 

бъде нормализирана до вида 𝑉𝑂𝑇. 𝑥𝑚,𝑇 + 𝑥𝑚,𝐶. 
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статистическа обработка се изчисляват коефициентите на модела. 

Обикновено се използва следната форма на генерализираните разходи 

като линейна комбинация от различни разходи: 

𝑉𝑚 = ∑ 𝛽𝑔. 𝑥𝑚,𝑔𝑔  (9.25) 

където: 

𝑥𝑚,𝑔 е стойността на вид разходи 𝑔 за пътуване от район 𝑖 до 

район 𝑗 с вид превоз 𝑚; 

𝛽𝑔 е приносът на вид разходи 𝑔 в общите генерализирани 

разходи; доколкото разходите са обратни по знак на ползите, то 

тези коефициенти ще бъдат с отрицателна стойност8. 

В този случай стандартното отклонение на 𝜀𝑚 не се оценява отделно 

от коефициентите на полезността 𝛽𝑔, които са присъщо мащабирани 

по него.  

Удобство на този подход е, че оцененият модел може да включва както 

характеристики на алтернативите (цена, време за пътуване, удобство и 

пр.), така и характеристики на правещите избора (доход, възраст, 

заетост и пр.).  

Конкретни и подробни съображения и препоръки относно 

изграждането на модела чрез директна оценка са дадени от Koppelman 

и Bhat (2006). Разнообразни вариации на модели на избор на вид превоз 

са описани от Ortúzar и Willumsen (2011). 

Изчисляване на модела чрез генерализирани разходи 

Друга възможност за моделиране на избора на вид превоз е с 

използване на генерализирани разходи. В този случай можем да 

изчислим генерализираните разходи във вида от уравнение (9.24): 

𝑉′𝑚 = 𝑉𝑂𝑇. 𝑥𝑚,𝑇 + 𝑥𝑚,𝐶 (9.26) 

Така чрез 𝑉′𝑚 (т.е. аналитично определения компонент на полезността 

за пътуване между транспортни райони 𝑖 и 𝑗 с вид превоз 𝑚) можем да 

получим следния общ вид на полезността: 

                                                      

 

8 Разбира се, ако 𝑉𝑚 включва не само компоненти на разходите, но и 

характеристики на правещите избора, коефициентите за тези 

характеристики може да бъдат с всякакъв знак. 
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𝑉𝑚 = 𝑐. (𝑉′𝑚 + 𝑘𝑚) (9.27) 

Причината за изрично включване на параметъра на чувствителност 𝑐 е 

липсата на естествена връзка между мащаба на 𝑉′𝑚 и стандартното 

отклонение на 𝜀𝑚. 𝑉′𝑚 може да има произволни числени стойности и 

именно чрез 𝑐 мащабът на генерализираните разходи се съотнася към 

ненаблюдаемата компонента на полезността 𝜀𝑚. 𝑐 = 1/𝜎, т.е. 

реципрочната стойност на стандартното отклонение на 𝜀𝑚. 

С 𝑘𝑚 означаваме константата, специфична за вида превоз 𝑚. 

Стойностите на константата следва да са така избрани, че изчисленият 

с модела дял на всеки вид превоз да е равен на действително 

наблюдавания. В следващия раздел ще покажем как това може да бъде 

постигнато.  

Тук трябва да се обърне внимание, че при подхода с изчисляване на 

модела на избор спрямо генерализирани разходи във функцията 𝑉′𝑚 

трудно може по смислен начин да бъдат включени показатели, 

описващи характеристики на пътуващите. Тези параметри ще останат 

ненаблюдавани (част от 𝜀𝑚) и след калибриране усредненият им ефект 

ще бъде представен от 𝑘𝑚. Оттук следва, че за да може все пак 

характеристиките на пътуващите да бъдат адекватно отчетени (т.е. не 

само чрез една усреднена величина 𝑘𝑚 за цялата популация), 

пътуващите трябва да бъдат подходящо сегментирани и моделът да 

бъде изчислен за всеки сегмент по отделно.  

При наличието на наблюдавани (определени чрез анкета, преброяване 

или по друг начин) дялове на различните видове превоз може да бъде 

намерена чувствителността на модела 𝑐, зависеща от стандартното 

отклонение на неизвестната компонента на полезността 𝜀𝑚. 

Чувствителността на модела (или иначе казано неговият мащаб) може 

да бъде определена чрез минимизиране на разликите между 

наблюдаваните и изчислените дялове на различните видове превоз при 

дадени 𝑘𝑚. По принцип това лесно може да бъде направено 

итеративно.  

Аналитично чувствителността може да бъде изчислена, изхождайки от 

уравнение (9.13), както следва: 

𝑃𝑖

𝑃𝑗
= 𝑒𝑉𝑖−𝑉𝑗    

ln
𝑃𝑖

𝑃𝑗
= ln 𝑒𝑉𝑖−𝑉𝑗  

ln
𝑃𝑖

𝑃𝑗
= 𝑉𝑖 − 𝑉𝑗  
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ln
𝑃𝑖

𝑃𝑗
= 𝑐. (𝑉′𝑖 + 𝑘𝑖 − 𝑉′𝑗 − 𝑘𝑛) (9.28) 

Както се вижда от (9.28), знанието за дяловете на всяка двойка видове 

превоз и съответстващите им генерализирани разходи дава 

възможност за оценка на 𝑐. Разбира се и генерализираните разходи, и 

измерените дялове за всеки вид превоз ще бъдат натоварени с различна 

грешка и чувствителностите на модела, получени с различни 

комбинации от данни, няма да съвпадат. Тогава при наличието на 

данни за дяловете на всички (или някои) видове превоз и 

генерализираните разходи за тях чувствителността на модела може да 

се определи чрез регресионен анализ.  

Нека да разгледаме функцията 𝑦 = 𝑐. 𝑥 + 𝛼, която да приеме стойности 

𝑦 = ln (𝑃𝑖 𝑃𝑗)⁄  и 𝑥 = 𝑉′𝑖 + 𝑘𝑖 − 𝑉′𝑗 − 𝑘𝑗 за ∀𝑖, 𝑗; 𝑖 ≠ 𝑗. Ако не 

разполагаме с предварително определени коефициенти, специфични за 

всеки вид превоз, то на този етап се налага да използваме 𝑘𝑖 = 0, ∀𝑖, 
съответно 𝑥 = 𝑉′𝑖 − 𝑉′𝑗. Очевидно 𝛼 = 0, доколкото едновременно ще 

бъдат изпълнени равенствата 𝑦𝑖,𝑗 = 𝑐. 𝑥𝑖,𝑗 + 𝛼 и 𝑦𝑗,𝑖 = −𝑦𝑖,𝑗 =

−𝑐. 𝑥𝑖,𝑗 + 𝛼. Оттук по метода на най-малките квадрати можем да 

намерим и 𝑐:  

𝑐 =
𝐶𝑜𝑣(𝑥; 𝑦)

𝑉𝑎𝑟(𝑥)
 (9.29) 

Открит стои въпросът какъв коефициент на определение R2 може 

ориентировъчно да се приеме за достатъчен. По-важно обаче е какво 

отклонение между моделираните и действителните дялове на 

различните видове превоз се приема за допустимо, а това е въпрос, 

свързан с целите на транспортния модел и съответно с изискванията за 

неговата точност.  

Ortúzar и Willumsen (2011) коментират много подобна техника, при 

която с трансформацията от (9.28) и при дадени множество 

наблюдения на 𝑃𝑖 (например за пътуване между двойки транспортни 

райони) чрез регресионен анализ може да се определи както 𝑐, така и 

разликата между константите, специфични за две алтернативи. Това е 

същината на метода Berkson-Theil, при който по аналогичен начин чрез 

множествена линейна регресия (multiple linear regression) може да се 

получи оценка на самите коефициенти 𝛽 – кратко описание на метода 

е дадено от McFadden и Talvitie (1977). 
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Определяне на константите, специфични за алтернативите 

Ако изчисляваме модела за избор по генерализирани разходи, то от 

уравнения (9.19) и (9.27) получаваме следното изражение за 

вероятността за придвижване между транспортни райони 𝑖 и 𝑗 да бъде 

избран даден вид превоз: 

𝑃𝑚 =
𝑒𝑐.(𝑉′𝑚+𝑘𝑚)

∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)

𝑔

 (9.30) 

Ако вероятността 𝑃𝑚 е известна и сме определили чувствителността на 

модела 𝑐, то можем да направим следните преобразувания: 

𝑃𝑚.∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)
𝑔

= 𝑒𝑐.(𝑉′𝑚+𝑘𝑚)  

ln 𝑃𝑚 + ln∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)
𝑔

= ln 𝑒𝑐.(𝑉′𝑚+𝑘𝑚)  

ln 𝑃𝑚 + ln∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)
𝑔

= 𝑐. (𝑉′𝑚 + 𝑘𝑚)  

𝑘𝑚 = 
ln𝑃𝑚+ln∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)

𝑔

𝑐
−𝑉′𝑚 (9.31) 

На пръв поглед 𝑘𝑚 не може директно да се изчисли чрез уравнение 

(9.31), доколкото 𝑘𝑔 (∀𝑔) не са известни, т.е. не можем еднозначно да 

определим ln ∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)𝑔 . За щастие това не е необходимо – да си 

припомним, че абсолютната стойност на полезността на различните 

алтернативи няма значение, а значение имат само разликите в 

полезността. Тогава можем да приемем произволен мащаб на модела и 

следователно чрез произволна стойност на ln∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)𝑔  ще 

получим решение за всички 𝑘. Така ако приемем ln∑ 𝑒𝑐.(𝑉′𝑔+𝑘𝑔)𝑔 = 0, 

ще имаме следното решение за константите: 

𝑘𝑚 = 
ln𝑃𝑚

𝑐
−𝑉′𝑚 , ∀𝑚 (9.32) 

Удобно е след определянето им константите да бъдат нормализирани, 

както е описано в т. 9.2.  

Така изчислените константи ще позволят получените чрез модела 

дялове на всички видове транспорт да бъдат равни на действително 

наблюдаваните. 

Изложената техника е приложима и когато параметърът на 

чувствителността 𝑐 не е известен (например моделът е оценен по 

дизагрегирани данни в друг контекст или коефициентът на 

чувствителност не може да бъде надеждно определен с регресионен 
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анализ). Тогава можем да изчислим константата, специфична за 

съответната алтернатива, но присъщо мащабирана по 𝑐: 

𝑐. 𝑘𝑚 = ln𝑃𝑚 −𝑉𝑚 , ∀𝑚 (9.33) 

където 𝑉𝑚 е полезността, определена чрез оценка на модела или по друг 

начин.  

По замисъл константите, специфични за алтернативите, представляват 

средната полезност на факторите, необхванати от модела. За тях с 

пълна сила важи съображението, че доколкото представляваните 

фактори са неизвестни, то не бихме могли да предвидим доколко те ще 

бъдат неизменни за прогнозния период на модела.  

9.5 Изчисляване на бинарен Logit модел 

Агрегиран модел за избор на вид превоз 

За опростяване, нека моделираме само превозите с обществен 

транспорт и личен автомобил и приемем, че дяловете на всички други 

видове превози са неизменни. С оглед осигуряване на условието за 

изчерпателност на алтернативите анализът трябва да покрие групата 

на ползващите само тези два вида превоз. Нека да използваме 

примерните генерализирани разходи, изчислени в т. 3.6: 

𝑉′𝑝 = −9,93  

𝑉′𝑐 = −9,33  

Те са определени при еднаква дължина на пътуване и при реалистични 

приемания за скоростта на придвижване, монетарните цени на 

пътуване и цени на времето.  

Нека също така използваме данни от анкета за подвижността, при 

която са задавани въпроси относно разделението по видове превози, и 

за групата от разполагащите с личен автомобил, то е например 52% 

пътувания с личен автомобил срещу 48% пътувания с обществен 

транспорт. Тогава чрез прилагане на уравнение (9.28) аналитично 

можем да определим параметъра на чувствителност на модела: 

c = ln
𝑃𝑐

𝑃𝑝
/(𝑉′𝑐 − 𝑉

′
𝑝) = ln  

0,52

0,48
/(−9,33 + 9,93) = 0,133       

Тогава можем да изчислим новото разпределение по видове превози, 

ако например се подобри качеството на обществения транспорт, т.е. 
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генерализираните разходи за пътуване с обществен транспорт 

намалеят, а разходите за пътуване с автомобил се запазят непроменени: 

𝑉′𝑝 = −8,50  

𝑉′𝑐 = −9,33  

При така зададените параметри новото разпределение ще бъде: 

𝑃𝑝 =
𝑒0,133.(−8,50)

𝑒0,133.(−8,50)+𝑒0,133.(−9,33)
= 52,8%  

𝑃𝑐 =
𝑒0,133.(−9,33)

𝑒0,133.(−8,50)+𝑒0,133.(−9,33)
= 47,2%  

Следва да се отбележи, че получените резултати не отчитат капацитета 

на различните видове превоз и по-конкретно разполагаемостта с личен 

автомобил и достъпа до обществен транспорт. Друго ограничение е, че 

така получените резултати биха били валидни при нулева цена за 

промяна на вида превоз. Неформално казано, това означава, че моделът 

може да предскаже с разумна точност избора на вид превоз при 

неголеми промени на генерализираните разходи. По принцип тези 

фактори може да бъдат отчетени чрез въвеждането във функцията на 

полезността на променливи, характеризиращи правещите избора или 

чрез подходящо сегментиране на популацията. В тази връзка много 

полезна дискусия относно интерпретацията на полезността от гледна 

точка на цялостния жизнен цикъл на индивида, правещ избора, е 

дадена от McFadden и Talvitie (1977). 

Важно е да се обърне внимание, че посочената техника се очаква да 

функционира, когато генерализираните разходи представят 

достатъчно добре действителното съпротивление при пътуване. Ако 

това условие не е изпълнено, може да се получат на пръв поглед 

парадоксални резултати. Например, ако поради непълно представяне 

генерализираните разходи за един вид превоз са изчислени като по-

ниски от тези за друг, но делът на първия вид превоз е по-висок от дела 

на втория, то при калибриране 𝑐 ще се получи с отрицателен знак. В 

следствие при така калибрирания модел, когато разходите за първия 

вид превоз намаляват, делът му също ще намалява. Това очевидно не 

отговаря на нормалните очаквания и моделът би бил неприемлив.  

Също така няма възможност да се определят коефициенти, 

специфични за изследваните видове превоз – моделът вече е 

калибриран чрез 𝑐 и прилагането на уравнение (9.32) води до 

изчисляване на равни константи. Това означава, че не бихме могли да 

коригираме непълнотите при представяне на полезността, а за да се 
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постигне точно представяне на наблюдаваните дялове, грешката се 

„обира“ от определената чувствителност на модела.  

Както е отбелязано в т. 9.2, поради нелинейния характер на моделите 

за дискретен избор, използването на средни стойности на факторите на 

полезността води до неточен резултат. Вероятността (т.е. делът) за 

извършване на пътуване с даден вид превоз, определена при средни за 

пътуващите стойности на генерализираните разходи (както в 

примера), е различна от средноаритметичната за всички пътуващи 

вероятност за извършване на пътуване с този вид превоз. В случая 

моделът е калибриран към действителната стойност на дяловете на 

двата вида превоз, но чрез средни стойности на обясняващите 

променливи. Това води до неточно определяне на мащаба на модела. В 

този смисъл агрегираното моделиране на избора на вид превоз от 

примера може да се приеме за отправна точка, но не бива да служи за 

основа на транспортния модел.  

Възможни отговори на многобройните въпроси, породени от този 

възможно най-прост пример, са разгледани в следващите примери.  

Избор на вид превоз по транспортни райони 

Да разгледаме по-усложнения случай, когато от анкета са известни 

общите дялове на пътуванията с обществен транспорт и с личен 

автомобил и работим не с усреднени генерализирани разходи, а с 

такива, изчислени според произхода и предназначението на всяко 

пътуване.  

Разстоянията между транспортните райони ще бъдат, както следва: 

Разстояние 1 2 3 4 5 

1 0,2 1,0 2,0 2,5 3,0 

2 1,0 0,2 4,0 3,0 2,0 

3 2,0 4,0 0,2 3,0 5,0 

4 2,5 3,0 3,0 0,2 2,0 

5 3,0 2,0 5,0 2,0 0,2 

 

(За вътрешнорайонните пътувания е прието разстояние от 200 м.) 

Нека имаме 1 000 пътувания за анализния период, които да са 

разпределени, както следва: 

O/D 1 2 3 4 5 

1 93 42 29 26 24 

2 42 93 21 24 29 
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3 29 21 93 24 19 

4 26 24 24 93 29 

5 24 29 19 29 93 

 

Матриците на генерализираните разходи за пътувания с обществен 

транспорт и личен автомобил, изчислени според разстоянието между 

транспортните райони, ще бъдат: 

 

V’p 1 2 3 4 5 

1 -5,11 -5,47 -8,02 -8,24 -8,47 

2 -5,47 -5,11 -8,91 -8,47 -8,02 

3 -8,02 -8,91 -5,11 -8,47 -9,35 

4 -8,24 -8,47 -8,47 -5,11 -8,02 

5 -8,47 -8,02 -9,35 -8,02 -5,11 

 

V’c 1 2 3 4 5 

1 -4,34 -5,10 -6,06 -6,54 -7,01 

2 -5,10 -4,34 -7,97 -7,01 -6,06 

3 -6,06 -7,97 -4,34 -7,01 -8,92 

4 -6,54 -7,01 -7,01 -4,34 -6,06 

5 -7,01 -6,06 -8,92 -6,06 -4,34 

 

Генерализираните разходи са определени при същите допускания за 

скорост, цена на времето и монетарни разходи, както и при предишния 

пример. Единствената разлика е, че пътуванията с обществен 

транспорт с дължина по-малка или равна на 2 км са приети не с две, а 

с едно прекачване.  

При дадено 𝑐 чрез уравнение (9.30) бихме могли да изчислим 

вероятностите, пътуванията между всяка двойка произход-

предназначение, да бъдат извършени с обществен транспорт или личен 

автомобил. За целта итеративно търсим 𝑐, така че средните 

вероятности за избор на вид превоз, претеглени по търсенето (т.е. броя 

пътувания от матрицата произход-предназначение), да бъдат равни на 

получените от анкетата.  

Да приемем разделението по видове превози за групата, разполагащи 

с личен автомобил, да бъде 55% пътувания с личен автомобил срещу 

45% пътувания с обществен транспорт. Тогава получаваме стойност на 
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𝑐 от 0,1844, а делът пътувания с различните видове транспорт между 

всяка двойка произход-предназначение ще бъде: 

Pp 1 2 3 4 5 

1 0,464 0,483 0,410 0,422 0,433 

2 0,483 0,464 0,457 0,433 0,410 

3 0,410 0,457 0,464 0,433 0,480 

4 0,422 0,433 0,433 0,464 0,410 

5 0,433 0,410 0,480 0,410 0,464 

 

Pc 1 2 3 4 5 

1 0,536 0,517 0,590 0,578 0,567 

2 0,517 0,536 0,543 0,567 0,590 

3 0,590 0,543 0,536 0,567 0,520 

4 0,578 0,567 0,567 0,536 0,590 

5 0,567 0,590 0,520 0,590 0,536 

 

Оттук чрез (9.20) можем да намерим и конкретния брой пътуващи с 

двата вида превоз между всяка двойка транспортни райони. 

В случая се работи с генерализирани разходи, които са усреднени по 

транспортни райони, т.е. пътуващите са подходящо разделени на 

групи, за които вероятностите за избор се очаква да са подобни.  

9.6 Калибриране на мултиномиален Logit модел 

В предната точка са разгледани примери за калибриране на бинарни 

Logit модели. В действителност обикновено се работи с повече от два 

вида превоз, между които потребителите правят избор, и се налага 

използването на мултиномиален Logit модел.  

Агрегиран модел за избор на вид превоз 

Да разгледаме следния пример (по действителни данни) за избор 

между пътуване с автомобил, обществен транспорт, пеша и с 

велосипед. В случая алтернатива „обществен транспорт“ включва 

превоз с тролейбус и автобус, които имат сходни експлоатационни 

характеристики и поради това може да бъдат разглеждани заедно. При 

наличието на видове превоз с различни експлоатационни 

характеристики (например трамвай, метро и пр.) този подход би бил 

неприложим; често в такива случаи се прибягва до гнездови (nested) 

Logit. 
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Генерализираните разходи са определени по следните реалистични 

средни стойности на обясняващите променливи: 

 
Средно 

разстояние 
[км] 

Средна 
скорост 

[км/ч] 

Цена на 
времето 
[лв./ч] 

Автомобил 5 30 8,33 

Обществен транспорт 5 15 8,33 

Велосипед 4 12 8,33 

Пеша 2 5 8,33 

 

От анкета на подвижността са определени дяловете на различните 

видове превози, а чрез средните стойности на обясняващите 

променливи са изчислени следните средни генерализирани разходи: 

  

Дялове на 
видовете 

превоз 

Средни 
генерализирани 

разходи 

Автомобил 30% -6,641 

Обществен транспорт 22% -8,789 

Велосипед 1% -2,777 

Пеша 47% -3,332 

 

На пръв поглед генерализираните разходи и дяловете на превозите с 

автомобил, обществен транспорт и пеша съответстват на очакванията 

– колкото по-големи са генерализираните разходи, толкова по-висок е 

делът на съответния вид превоз. Сериозно несъответствие има обаче 

при превозите с велосипед, които едновременно имат най-малки 

генерализирани разходи и най-нисък дял. Може да се предполага какви 

са причините за слабата популярност на велосипедния транспорт, но 

стои въпросът как моделът да бъде калибриран.  

На първо място ще се опитаме да определим 𝑐 чрез уравнение (9.28) и 

регресионен анализ. На следната фигура са визуализирани наличните 

данни, като с различен цвят са групирани точките, при които в изразите 

𝑦 = ln (𝑃𝑖 𝑃𝑗)⁄  и 𝑥 = 𝑉′𝑖 − 𝑉′𝑗 𝑗 е константа (𝑗 съответства на определен 

вид превоз). Показани са уравненията на прави, които апроксимират 

всяка от групите точки, както и всички точки. 
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Грешката при определяне на генерализираните разходи за пътуванията 

с велосипед е толкова голяма, че не бихме могли да определим 

чувствителността на модела, използвайки всички точки, а и при 

повечето от групите – 𝑐 се получава с обратен знак, а това очевидно е 

невъзможно; освен това изглежда ясно, че при коефициент на 

определение под 0,3 трудно може да се очакват надеждни резултати. 

При една-единствена група точки се наблюдава резултат, който 

изглежда разумно.  

След като е видно, че генерализираните разходи на пътуванията с 

велосипед са натоварени с голяма грешка, бихме могли да ги изключим 

от анализа и да определим чувствителността на модела по 

генерализираните разходи на другите видове превози. На втората 

фигура са премахнати точките, в определянето на чиито координати са 

използвани делът и генерализираните разходи за велосипеден 

транспорт. Коефициентът на определение при това положение е 

значително по-добър.  

y = -0,2736x
R² = 0,205

y = -0,2387x - 0,6723
R² = 0,1578

y = -0,5148x + 1,7128
R² = 0,2708

y = 0,1438x + 3,8708
R² = 0,9986

y = -0,5416x - 3,1573
R² = 0,8092
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В съответствие с резултата от анализа нека да приемем 𝑐 = 0,1438. 

Чрез уравнение (9.30) и при константи, специфични за алтернативите, 

равни на 0, можем да определим следните дялове на видовете превози: 

  

Наблюдаван 
дял на вида 

превоз 

Генерали-
зирани 

разходи 
ASC 

Моделиран 
дял 

Автомобил 30,1% -6,641 0,000 19,7% 

Общ. транспорт 21,5% -8,789 0,000 14,4% 

Велосипед 1,1% -2,777 0,000 34,3% 

Пеша 47,3% -3,332 0,000 31,6% 

 

Резултатите значително се отклоняват от очакваното. Нека тогава да 

определим константите, специфични за алтернативите, чрез уравнение 

(9.32) и да ги нормализираме: 

  

Наблюдаван 
дял на вида 

превоз 

Генерали-
зирани 

разходи 
ASC 

Моделиран 
дял 

Автомобил 30,1% -6,641 0,000 30,1% 

Общ. транспорт 21,5% -8,789 -0,240 21,5% 

Велосипед 1,1% -2,777 -27,510 1,1% 

Пеша 47,3% -3,332 -0,102 47,3% 

 

y = 0,1438x
R² = 0,9986
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Калибрираният по този начин модел предсказва точно наблюдаваните 

дялове на видовете превози. Стойностите на константите, специфични 

за алтернативите, са малки, съотнесено към стойността на 

генерализираните разходи; изключение прави велосипедният 

транспорт, при който неотчетените чрез генерализираните разходи 

фактори доминират.  

И при този пример с пълна сила важат коментарите от т. 9.5 относно 

проблемите при определяне на модела чрез средни стойности на 

обясняващите променливи, приемането на неограничен капацитет на 

видовете превоз, както и че промяната на вида превоз има нулева цена.  

Избор на вид превоз според продължителността на пътуване 

Нека да разгледаме кривите на разселване за различните видове 

превози, определени чрез действителна анкета (общо 2 345 пътувания). 

На графиките е показан делът на пътуванията според 

продължителността им (по петминутни часови диапазони), спрямо 

общия брой дневни пътувания със съответния вид превоз. В случая 

под пътуване се разбира съвкупността от придвижването с избраното 

превозно средство и придвижванията пеша до и от него. 
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Сумарната крива на разселване, т.е. делът пътувания с всички видове 

превоз, спрямо общия брой дневни пътувания, е, както следва: 

 

Можем да покажем и дяловете на различните видове превоз спрямо 

общия брой дневни пътувания: 
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Време Автомобил 
Общ. 

транспорт Пеша Велосипед 

0         

5 3,50% 0,79% 2,97% 0,07% 

10 6,94% 3,52% 15,00% 0,26% 

15 4,51% 5,00% 12,30% 0,43% 

20 2,19% 5,85% 7,47% 0,34% 

25 1,85% 3,57% 6,04% 0,26% 

30 1,18% 2,31% 4,03% 0,17% 

35 0,47% 1,43% 2,28% 0,09% 

40 0,32% 0,67% 1,75% 0,03% 

45 0,21% 0,24% 0,74% 0,03% 

50 0,09% 0,10% 0,27% 0,02% 

55 0,04% 0,10% 0,05% 0,01% 

60 0,04% 0,14% 0,05% 0,00% 

>60 0,13% 0,10% 0,05% 0,00% 

Σ 21,5% 23,8% 53,0% 1,7% 

 

Дяловете на всеки вид превоз един спрямо друг са, както следва: 

 

Време Автомобил 
Общ. 

транспорт Пеша Велосипед Σ 

0           

5 47,83% 10,72% 40,52% 0,93% 100,00% 

10 26,99% 13,69% 58,32% 0,99% 100,00% 

15 20,30% 22,47% 55,31% 1,92% 100,00% 
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20 13,82% 36,91% 47,12% 2,15% 100,00% 

25 15,78% 30,46% 51,58% 2,18% 100,00% 

30 15,37% 30,02% 52,39% 2,22% 100,00% 

35 11,52% 34,77% 51,64% 2,08% 100,00% 

40 12,34% 25,50% 60,86% 1,31% 100,00% 

45 17,49% 19,36% 60,38% 2,78% 100,00% 

50 11,00% 12,18% 74,63% 2,18% 100,00% 

55 20,99% 46,47% 25,88% 6,66% 100,00% 

60 17,88% 59,37% 22,04% 0,71% 100,00% 

>60 46,25% 34,13% 19,01% 0,61% 100,00% 

 

Използваме следните генерализирани разходи, изчислени в зависимост 

от времето за пътуване чрез включване на монетарни (преки) разходи 

и немонетарни разходи (цена на времето за пътуване): 

 

Можем да определим чувствителността на модела или както е показано 

в предходния раздел, или итеративно, опитвайки да минимизираме 

разликите между наблюдаваните и предсказаните от модела дялове на 

видовете превози. При 𝑐 = 0,15 получаваме следните резултати: 
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Моделираните по този начин дялове очевидно значително се 

различават от наблюдаваните и не би могло да се използват в този вид. 

Тогава чрез уравнение (9.32) определяме следните коефициенти, 

специфични за алтернативите: 

Време Автомобил 
Общ. 

транспорт Пеша Велосипед 

0         

5 5,935 -2,419 1,475 -23,677 

10 3,631 -0,828 3,515 -23,626 

15 3,311 2,505 2,843 -19,568 

20 2,385 5,897 1,514 -19,065 

25 4,950 4,751 1,902 -19,178 

30 6,498 4,823 1,829 -19,251 

35 6,323 6,003 1,586 -19,836 

40 8,558 4,160 2,559 -23,054 

45 12,677 2,567 2,403 -18,129 

50 11,398 -0,262 3,727 -19,818 

55 17,524 8,935 -3,410 -12,456 

60 18,285 10,848 -4,546 -27,455 

 

Чрез използването на константите, моделът идеално предсказва 

наблюдаваните дялове на видовете превози.  

Необходимостта от използване на константите се поражда от две 

основни причини. На първо място дяловете на видовете превози се 
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изменят нелинейно спрямо времето за пътуване. Използвайки линейна 

комбинация от обясняващи променливи за функцията на полезността 

можем точно да уловим разпределението при конкретно време за 

пътуване или за средна стойност на времето за пътуване, но не и за 

достатъчно големи диапазони от времена за пътуване. Второ, 

наблюдаваните дялове на видовете превози са натоварени с определена 

грешка – например при определяне на времената с анкета сериозен 

проблем е закръгляването на времето за пътуване от страна на 

респондентите. Също така колкото по-продължително е пътуването, 

толкова по-малък брой хора са склонни да го предприемат; поради това 

при по-големи времена за пътуване дяловете на видовете превози 

обикновено са определени от по-малък брой респонденти и съответно 

са натоварени с по-голяма стохастична грешка. 
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10 Полагане на движението 

10.1 Принцип 

Полагане на движението се нарича процесът, при който се определя 

маршрутът в моделната мрежа на пътуванията от матрица с произход 

и предназначение. Моделната мрежа симулира съществуващата или 

бъдеща транспортна инфраструктура, а натоварванията по връзките ѝ 

след полагане на движението са основният и най-важен резултат от 

транспортния модел.  

По принцип методите за полагане се състоят в определяне на 

маршрути за пътуване, които минимизират определена функция на 

полезността за пътуващите. Исторически, първите методи за полагане 

на движението (по най-кратки пътища или инкрементално) имат по-

скоро интуитивен произход, докато други (методите на равновесно 

полагане) почиват на солидна теоретична база. 

10.2 Моделна мрежа 

Моделната мрежа е насочен граф, който представя транспортната 

инфраструктура. Аналогично на мрежите от транспортната 

инфраструктура моделната мрежа съдържа върхове (възли; nodes) и 

ръбове (връзки; links). Върховете/възлите представляват кръстовища, 

пътни възли или железопътни разклонения, а ръбовете/връзките 

представляват улици, пътища, железопътни линии и пр. 

Връзките имат присвоени тежести (съпротивления), които представят 

времето или генерализираните разходи за пътуване. Обикновено 

възлите също имат съпротивления, които представят времето за 

преминаване през тях, което често включва и задръжки. Разрешените 

посоки на движение в кръстовища и пътни възли се представят чрез 

съответстваща свързаност на моделната мрежа. 
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Фиг. 10.1 Пример за моделна мрежа 

 

Задръжките при пътуване през връзките на мрежата се изчисляват чрез 

зависимостите, представени в т. 2.4, а задръжките във възлите се 

определят чрез моделите, представени в т. 2.5 и 2.6 съответно за 

несигнализирани и сигнализирани кръстовища.  

10.3 Намиране на най-кратък път 

Алгоритми за намиране на най-кратък път 

Съществено приложение при полагане на движението имат 

алгоритмите за намиране на най-кратък път, чрез които се прави опит 

за моделиране на поведението на пътуващите. Известни са 

многобройни алгоритми за намиране на екстремен път в граф, като те 

се различават по сложността9 (а оттам и бързодействието си), 

необходимата памет и пр. Резултатите от работата на различните 

алгоритми също може да се различават – например едновременно с 

намирането на екстремен път между два върха, може да се получават 

дължини и екстремни пътища между други двойки върхове.  

                                                      

 

9 Формална дефиниция на функциите, измерващи сложността на 

алгоритмите и по-конкретно на Θ(𝐹), е дадена от Наков и Добриков 

(2015). 
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Алгоритъмът на Bellman-Ford например позволява едновременното 

намирането на най-кратките пътища между даден връх и всички 

останали върхове и е със сложност Θ(𝑛3). Алгоритъмът на Floyd пък 

позволява намирането на дължините на най-кратките пътища между 

всяка двойка върхове в графа и реконструирането на тези пътища. Той 

е със сложност Θ(𝑛3). Най-ефективният неинформиран алгоритъм за 

намиране на минималните пътища между даден връх и всички 

останали върхове е алгоритъмът на Dijkstra, представен в следващия 

раздел. 

Алгоритъм на Dijkstra  

Това е вероятно най-известният алгоритъм за намиране на най-кратък 

път в граф. Той е формулиран от Edsger Wybe Dijkstra (1930-2002) и е 

публикуван през 1959 в знаменития му труд “A note on two problems in 

connection with graphs”10.  

Фиг. 10.2 Илюстрация за действието на алгоритъма на Dijkstra 

 

Алгоритъмът на Dijkstra позволява едновременното намиране на най-

кратките пътища между даден връх и всички останали върхове в графа. 

Сложността на алгоритъма е Θ(𝑛2), а при някои реализации на 

                                                      

 

10 Статията на Dijkstra е дълга малко повече от 2 стр., съдържа 4 

позовавания и може да служи като образец за яснота на изложението. 
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използваните структури от данни може да бъде и по-ниска. Действието 

на алгоритъма е показано на фигура 10.2. 

Алгоритъм A* 

Алгоритъмът за пръв път е описан през 1968 г. и представлява 

подобрен с евристики алгоритъм на Dijkstra. За разлика от алгоритъма 

на Dijkstra, A* е информиран алгоритъм, т.е. използва се допълнителна 

информация за местонахождението на търсения връх. Идеята на 

алгоритъма се състои в даване на предимство при проучване на 

пътищата, които изглежда, че са най-кратки. За да се определи кои 

пътища е вероятно да са най-кратки, се използва функция за оценка от 

вида: 

𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ(𝑛) (10.) 

където: 

𝑛 е текущият връх от пътя; 

𝑔(𝑛) е цената за достигане от началния връх до връх 𝑛; 

ℎ(𝑛) е оценка на цената за достигане на целта от връх 𝑛 по най-

краткия път. 

Евристичната функция ℎ(𝑛) трябва да бъде допустима, т.е. в никой 

случай да не дава оценка, по-голяма от действителната цена за 

достигане на целта по най-краткия път. При търсене на най-кратък път 

в моделната мрежа такава евристична функция може да бъде 

разстоянието по права линия между проучваните върхове. 

Алгоритъмът A* е с по-добро бързодействие от алгоритъма на Dijkstra 

и има широка употреба. 

Намиране на няколко най-кратки пътя в граф 

В действителност движението невинаги използва най-краткия път и 

пътуващите между дадена двойка местоположения избират повече от 

един маршрут. Причините за това са коментирани подробно в 

следващата точка. За да се симулира такова поведение се използват 

алгоритми за намиране на няколко най-кратки пътя. Такова 

приложение има обобщената схема на алгоритъма на Floyd. 
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10.4 Методи за полагане на движението 

Принципи на Wardrop 

През 1952 John Glen Wardrop (1920-1989) дефинира два принципа за 

равновесие на транспортните системи: 

 Първи принцип – времето за пътуване по всички използвани 

маршрути е по-малко или равно от времето за пътуване на един 

потребител по всеки друг маршрут (user equilibrium); 

 Втори принцип – сумарното време за пътуване за системата е 

минимално (system equilibrium). 

В първия случай се говори за потребителско равновесие, доколкото 

времето (генерализираните разходи) за пътуване е оптимално за всеки 

отделен потребител, но сумарното време за пътуване за всички 

потребители не е задължително да бъде минимално.  

Във втория случай се говори за системно равновесие, доколкото 

състоянието на системата като цяло е оптимално, но генерализираните 

разходи за пътуване на някои потребители ще бъдат по-големи, 

отколкото при потребителско равновесие.  

По принцип транспортното планиране може да се разглежда като опит 

от състояние, близко до потребителско равновесие, да се премине в 

състояние на системно равновесие11. Инструмент за постигане на 

състояние, по-близко до системно равновесие, може да бъдат както 

инфраструктурни мерки, така и въвеждането на политики за таксуване.  

Следва описание на основните методи за полагане. 

Полагане по най-кратък път 

При метода за полагане на движението по най-кратък път (all or nothing 

assignment), цялото движение между всяка двойка транспортни райони 

се полага по маршрутът с най-малко време за пътуване (с най-ниски 

                                                      

 

11 Интересно е, че въвеждането на нова инфраструктура може да 

увеличи сумарното време за пътуване в рамките на транспортната 

система. Този ефект е известен като парадокс на Braess (Braess, 2005; в 

този контекст виж също равновесие на Наш и Price of Anarchy). 

Действителни примери за парадокса в действие са дадени от Youn et al. 

(2008). 
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генерализирани разходи). Поради простотата си това е исторически 

първият прилаган метод.  

Полагането по най-кратък път дава нереалистични резултати поради 

факта, че не съответства на действителното поведение на пътуващите, 

които невинаги избират оптимален маршрут. Вторият недостатък на 

този метод е, че игнорира или не отчита коректно задръжките във 

връзките и възлите на моделната мрежа, настъпващи в резултат от 

натоварването им. По принцип полагането по най-кратък път би могло 

да дава приемливи резултати за ненатоварени мрежи с ниска плътност, 

при които разликите между времената за пропътуване на възможните 

алтернативни маршрути са големи.  

Като цяло в наши дни полагането по най-кратък път не е приемлива 

техника. Изключение може да бъде изготвянето на хипотетичен 

„идеален“ сценарий, при който всички пътувания се извършват по 

геометрично най-кратките пътища. Резултатите от такова полагане 

може да бъдат сравнени с резултатите от по-реалистичен метод, така 

че да бъдат идентифицирани мерки, които да приближат натовареното 

състояние на мрежата към желано състояние.  

Инкрементално полагане 

Инкременталното полагане (incremental assignment) представлява опит 

да се компенсират недостатъците на полагането по най-кратък път. 

При този метод полагането се извършва на стъпки, като при всяка от 

тях част от пътуванията между всяка двойка транспортни райони се 

пуска по най-краткия път между тях, а при всяка следваща итерация се 

изчисляват нови най-кратки пътища между двойките транспортни 

райони. Точността на изчислението зависи в някаква степен от броя 

итерации, т.е. големината на порциите от пътуванията, с които се 

работи.  

Инкременталното полагане съответства в по-голяма степен на 

действителното поведение на пътуващите, доколкото отчита 

натоварването на мрежата и променените ѝ вследствие 

характеристики. Интуитивно, инкременталното полагане е сходно с 

действителния процес на натоварване на транспортната система във 

времето непосредствено преди и през върхов период – тази прилика 

обаче не води до някакви действителни предимства на метода. 

Инкременталното полагане не е задължително да води до равновесно 

състояние по Wardrop. Причината за това е, че ако при някоя от 

итерациите на дадена връзка се присвои прекалено голямо натоварване 
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за получаване на равновесие, то няма механизъм, по който това 

натоварване да бъде намалено. 

Равновесно полагане 

Равновесното полагане (equilibrium assignment) представлява търсене 

на вариант на натоварване на мрежата, при който транспортната 

система е в потребителско равновесие. Понякога може да се търси и 

системно равновесие с цел да се установи как трябва да бъде 

променена транспортната система, за да достигне до състояние, по-

близко до системно равновесие.  

При потребителско равновесно полагане задръжките по всички 

използвани маршрути между транспортните райони са равни. Това 

следва пряко от първия принцип на Wardrop, който гласи, че при 

потребителско равновесие никой потребител не може да намали 

времето си за пътуване чрез използване на друг маршрут.  

Математически потребителското равновесие се формулира като: 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 =  ∑ ∫ 𝑣𝑎(𝑥)
𝑞𝑎
0𝑎∈𝐸  𝑑𝑥 (10.1) 

където: 

𝑎 е връзка от моделната мрежа, а 𝐸 е множеството от всички 

връзки; 

𝑞𝑎 е натоварването на връзка 𝑎; 

𝑣𝑎 е генерализираните разходи за пътуване по връзка 𝑎 като 

функция от натоварването. 

Този оптимизационен проблем се решава при няколко условия. На 

първо място не е допустимо присвояването на отрицателни 

интензивности по никой маршрут между двойките произход и 

предназначение: 

𝑞𝑖,𝑗,𝑟 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑗, 𝑟 (10.2) 

където 𝑖 − 𝑗 означава двойка произход-предназначение, а 𝑟 е маршрут 

между 𝑖 и 𝑗. 

Като следствие от това по никоя връзка няма да има отрицателни 

натоварвания: 

𝑞𝑎 ≥ 0, ∀𝑎 ∈ 𝐸 (10.3) 

където 𝑞𝑎 е равновесното натоварване на връзка 𝑎. 
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Сумата от интензивностите, назначени по всички маршрути между 

двойките произход-предназначение, трябва да бъде равна на броя 

пътувания между съответната двойка: 

∑ 𝑞𝑖,𝑗,𝑟𝑟 = 𝐹𝑖𝑗, ∀𝑖, 𝑗 (10.4) 

Сумата от интензивностите по всички маршрути между двойките 

произход-предназначение, преминаващи през дадена връзка, се 

равнява на натоварването във връзката: 

∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖,𝑗,𝑟𝑟:𝑎∈𝑃𝑖,𝑗,𝑟𝑗𝑖 = 𝑞𝑎, ∀𝑎 (10.5) 

където 𝑃𝑖,𝑗,𝑟 е множеството връзки, съставляващи маршрут 𝑟 между 𝑖 и 

𝑗. 

За всеки възел разликата между завършващите в него и започващите 

от него натоварвания и разликата между броя на излъчените и броя на 

привлечените пътувания трябва да са равни: 

∑ 𝑞𝑖,𝑘𝑖 − ∑ 𝑞𝑘,𝑗𝑗 = 𝑍𝑘 − 𝑄𝑘 , ∀𝑘 (10.6) 

Равновесното полагане се базира на някои нереалистични допускания: 

 Първото от тях е, че всички потребители имат пълна информация 

за състоянието на системата. Това очевидно не е така – на база 

на своя опит потребителите предполагат какво е състоянието на 

системата, но никога не разполагат с идеална информация. 

 Второто нереалистично допускане е, че потребителите 

определят полезността (генерализираните разходи за пътуването 

си) по еднакъв начин. Макар основните показатели, които влияят 

върху решенията на пътуващите, да изглеждат относително 

ясни, степента на вариация на вкусовете (т.е. вариацията на 

тежестта, която се отдава на тези показатели) може да бъде 

значителна.  

 Третият проблем е, че изборът на маршрут се влияе и от 

параметрите на полезността, които остават ненаблюдавани. В 

допълнение тези параметри също не биват определяни от 

потребителите по еднакъв начин.  

Zhu и Levinson (2015) опитно извършват сравнение между времето за 

пътуване по най-кратките маршрути и действително използваните 

маршрути. Резултатите показват, че в около 50% от случаите 

отклонението спрямо най-краткия път е минимално (под 30 секунди), 

а в 90% от случаите времето за пътуване по избрания маршрут е с по-

малко от 5 минути по-дълго от оптималното. Това отклонение е 
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оценено като малко, но значимо, доколкото представлява почти 20% 

от средното време за пътуване в района на изследването (24 минути). 

Отклонението варира според целта на пътуване, като при чести и 

повтаряеми пътувания (като трудовите) разликите спрямо 

действителните най-кратки маршрути са сравнително по-малки. 

Отчитайки горните съображения, може да приемем, че транспортната 

система се стреми към потребителско равновесие по Wardrop, но 

такова в действителност не може да бъде постигнато. 

Стохастични методи 

Това е група от методи, при които се отчита, че не всички потребители 

възприемат най-ниските генерализирани разходи за пътуване по един 

и същ начин. По тази причина пътуванията се полагат по няколко най-

кратки пътища. Стохастичните методи могат да бъдат както 

итеративни, така и равновесни.  

При стохастичните методи се изхожда от постановка, аналогична на 

формулирането на полезността в моделите на дискретен избор – 

приема се, че функцията на полезността от пътуване се формира от 

наблюдавана и ненаблюдавана част. Наблюдаваната част обикновено 

представлява генерализираните разходи – като функция от монетарни 

разходи и разходи за време за пътуване или само от времето. За 

ненаблюдаваната част пък се приема разпределение на стойностите, 

например нормално.  

В действителност обаче при избора на маршрут пътуващите не 

разглеждат всички възможни пътища, а само малък набор от тях. 

Сравнително по-рядко се използват прекалено сложни пътища, както 

и пътища, които са твърде подобни на други. Принципен проблем пред 

стохастичните методи е намирането на такива маршрути, които 

адекватно да представят наблюдаваното поведение на пътуващите. 

Стохастичните методи за полагане се поддават на реализиране чрез 

симулационни алгоритми като Монте Карло. При този тип реализации 

проблем представлява независимостта на ненаблюдаваната част от 

полезността от характеристиките на пътуващите и мрежата – водачите 

имат предпочитания към използване на висок (или нисък) клас пътища, 

към минимизиране на броя пресичани кръстовища или броя леви завои 

и пр.  

Друга група стохастични методи натоварват различните маршрути 

между произхода и предназначението пропорционално според 

генерализираните разходи за пътуване по тях. Определянето на дела 
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натоварване, което се полага, спрямо разходите по маршрутите е най-

съществената отлика на тези методи.  

Такъв метод е предложен от Cascetta et al. (1996) – при него 

разделянето на движението по маршрути се извършва чрез 

модифициран Logit модел. Използва се функция на полезността от 

вида: 

𝑉𝑘 = ∑ 𝛽𝑔. 𝑥𝑘,𝑔𝑔 − 𝐶𝐹𝑘 (10.7) 

където 𝐶𝐹𝑘 е фактор на сходство (commonality factor) за 𝑘-тия маршрут 

и представлява нелинейна функция от дължината на изследваните 

маршрути и дължината на общите им части.  

Освен монетарни разходи и време към факторите на полезността са 

включени и променливи, които отчитат предпочитанията на 

пътуващите към минимизиране на времето за пътуване или 

приоритетното използване на автомагистрални участъци. 
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11 Валидиране  

11.1 Принцип 

Процесът на валидиране представлява проверка на резултатите от 

модела за базовата година спрямо параметри, които не са използвани 

за разработване на модела. Такива данни би могло да бъдат 

преброявания на движението, които не са използвани за получаване и 

калибриране на матриците произход-предназначение, данни от анкети 

и пр.  

По принцип като част от процедурите по валидиране трябва да се 

извършват и проверки на чувствителността – както на отделни 

параметри, така и на модела като цяло. 

Валидирането на модела по дефиниция се извършва чрез налични към 

базовата или друга година данни. Важно е обаче и резултатите от 

работата на модела за прогнозните сценарии да бъдат оценени от 

гледна точка на тяхната разумност.  

11.2 Индикатори за валидност 

GEH 

Обичаен индикатор за точността на моделите е GEH (формулата е 

приложена за първи път от лондонския инженер по транспортно 

планиране Geoffrey E. Havers през 1970 г.). GEH дава мярка за 

грешката между моделирано и наблюдавано натоварване и се 

изчислява, както следва: 

𝐺𝐸𝐻 = √
2.(𝑀−𝐶)2

𝑀+𝐶
 (11.1) 

където: 
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M е моделираното натоварване в МПС/ч; 

C е преброеното натоварване в МПС/ч. 

GEH е нелинейна функция и позволява един и същ критерий за точност 

да се използва за сравнение на голям диапазон натоварвания (докато 

например фиксиран процент разлика за 10 и 1 000 МПС/ч очевидно е 

неприложим).  

Съотношение на съвпадение 

Съотношението на съвпадение (coincidence ratio) се използва за 

сравняване на разпределенията на наблюдавани и моделирани 

величини. Ако изобразим графично разпределенията като 

непрекъснати линии, то индикаторът представлява съотношението 

между площта, намираща се едновременно под двете линии, и площта, 

намираща се под по-високата от тях: 

𝐶𝑅 =
∑ min (𝑃𝑀𝑇;𝑃𝑂𝑇)𝑇

∑ max (𝑃𝑀𝑇;𝑃𝑂𝑇)𝑇
 (11.2) 

където 𝑃𝑀𝑇 и 𝑃𝑂𝑇 са съответно моделираният и наблюдаваният дял на 

величината във времеви интервал 𝑇. 

𝐶𝑅 = 1 при пълно съвпадение и 𝐶𝑅 < 1, когато съвпадението не е 

идеално. 

11.3 Общи критерии за валидност на моделите 

Натоварвания 

Transport Analysis Guidance (2014) дава следните два критерия за 

точност на моделираните натоварвания на връзки и посоки на 

движение в кръстовище (таблица 11.1). 

Критериите следва да се прилагат за леки превозни средства и за 

общото натоварване, но не и за леко- и тежкотоварни (освен ако не са 

налични достатъчен обем данни за целта). Препоръчва се използването 

и на двата критерия. Аналогични изисквания за точност са дадени и в 

JASPERS Appraisal Guidance (2014).  
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Табл. 11.1 Критерии за грешка на връзки и посоки на движение 

(Transport Analysis Guidance, 2014) 

 Описание Изискване 

1 При преброени до 700 МПС/ч отклонение, не 
повече от 100 МПС/Ч 

за повече от 85% от 
случаите 

При преброени от 700 до 2 700 МПС/ч 
отклонение, не повече от 15% от преброеното 

за повече от 85% от 
случаите 

При преброени над 2 700 МПС/ч отклонение, не 
повече от 400 МПС/Ч 

за повече от 85% от 
случаите 

2 GEH < 5  за повече от 85% от 
случаите 

 

Времена за пътуване 

На първо място трябва да бъдат сравнени моделираните и 

наблюдавани средни времена за пътуване. Необходимо е сравнението 

да се направи както за транспортната система като цяло, така и за 

различните цели на пътуване по отделно. Желателно е да се направи 

проверка и по сегменти пътуващи.  

Следващата стъпка е да се изчисли съотношението на съвпадение 

между моделираните и наблюдавани времена за пътуване. Ниска 

стойност на съотношението или визуално насъвпадение на вида на 

графиките на разпределенията следва да се коригира – например чрез 

коригиране на вида на използваната при разпределяне на пътуванията 

функция на привлекателността (т. 8.3). 

JASPERS Appraisal Guidance (2014) поставя изискване за отклонение 

от не повече от 15% или 1 минута (което е по-високо) в средните 

времена за пътуване.  

Разстояния за пътуване 

Разстоянията за пътуване трябва да бъдат валидирани по аналогичен 

начин на времената за пътуване. Необходимо е да бъдат сравнени 

както средни стойности (общи и по цели на пътуване и сегменти 

пътуващи), така и степента на съвпадение между моделираните и 

наблюдавани разпределения на разстоянията.  

Model Validation and Reasonableness Checking Manual (2010) предлага 

изискване за не повече от 5% отклонение на средните времена и 

допустимо съотношението на съвпадение от не по-малко от 0,70. 
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Вътрешнорайонни кореспонденции 

Model Validation and Reasonableness Checking Manual (2010) предлага 

максимално допустимо отклонение в броя пътувания в рамките на 

транспортните райони от 3% (за всяка цел на пътуване). Така например 

ако вътрешнорайонните кореспонденции са 7% от общия брой за целта 

на пътуване, то допустимите граници за модела биха били 4-10%.
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12 Документиране на транспортния 

модел 

12.1 Моделни файлове 

За да може да бъде използван и актуализиран, транспортният модел 

трябва да бъде добре структуриран. Необходимо е да се спазва единен 

подход при именуването на директории и файлове. Директориите на 

всеки от сценариите за прогнозните години трябва да бъдат ясно 

обозначени. Матриците на модела, които обикновено са 

многобройни, трябва също да бъдат именувани по стандартизиран и 

еднозначен начин. Същото важи и за графичните файлове и файловете 

с моделната мрежа при различните сценарии за различните 

прогнозни години. Изходните данни, чрез които е получен моделът на 

търсенето, трябва да бъдат приложени в отделна директория, така че 

моделът да може да бъде променян, ако е необходимо. 

12.2 Съдържание на обяснителната записка 

Всеки транспортен модел трябва да бъде съпътстван с обяснителна 

записка, която да описва основните допускания, използваните данни и 

подход за моделиране. По-долу са разгледани основните параметри, 

които следва да бъдат описани в обяснителната записка на 

транспортния модел. 

Базова година 

Базовата година е годината, за която се изготвя нулевият вариант на 

модела. За базова година се избира най-скорошната година, за която е 

достъпна достатъчна като количество и качество информация за 

моделиране. Базовата година трябва еднозначно да е посочена в 
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документацията и да бъдат описани наличните за нея данни и 

източниците им. 

Видове превози 

Следва да бъде включено описание за кои видове превози е изготвен 

моделът. Обикновено един от тях е личен автомобил, като често се 

включва и обществен транспорт.  

Класове превозни средства 

В случай, когато се моделира улично или пътно движение, трябва да 

бъде описано кои класове превозни средства се включват – леки 

автомобили, товарни автомобили, автобуси и пр. Изборът трябва да 

бъде обоснован според целите на модела и наличните данни. 

Моделирани часове 

Необходимо е да бъде изяснено какъв период от денонощието се 

моделира. Моделът може да бъде за конкретен върхов интервал или 

интервали, както и за целодневно движение. В случай, когато се 

моделира отделен часови интервал, изборът му трябва да бъде 

обоснован. В този случай следва да бъде изяснено и как моделираното 

движение се преобразува в движение за 24 часа.  

Зона на влияние на проекта 

Когато транспортният модел се прави с цел обосновка на конкретен 

проект (инвестиционна мярка), зоната, която трябва да бъде покрита, 

се определя от територията на влияние на проекта или проектите, 

които ще бъдат обосновавани с модела. Тази територия може да се 

дефинира като съдържаща в себе си всички връзки, чието натоварване 

се променя с повече от приета стойност при сценарий със и без проект. 

За модели на стратегическо ниво, които се очаква да обосновават 

големи проекти, тази зона условно може да се приеме около 1 000 - 

1 500 км.  

Транспортно райониране 

Броят транспортни райони, както и техните обобщени характеристики 

(площ, население, работни места и пр., както и тяхната вариация), 

следва да бъдат описани в документацията. Уместно е да бъдат 

описани и принципите, при които е направено районирането.  
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Данни по транспортни райони 

Задължително е в обяснителната записка да бъде включено описание 

на наличните за базовата година данни за всеки транспортен район, а 

самите данни да бъдат приложени към записката и да се съдържат във 

файловете на модела.  

Прогнозни данни по транспортни райони 

Прогнозирането на социалните, икономическите и др. параметри, на 

които се базира моделът, е фундаментална задача. Затова и в записката 

трябва ясно да се документира както самата прогноза на параметрите, 

така и описание на използваната методика, източниците на данни и 

допусканията, при които е направена прогнозата. 

Моделна мрежа 

Необходимо е да се опишат източниците на данни за мрежата и 

подходът, използван при изграждането ѝ. Да се изясни нивото на 

подробност при моделиране на кръстовища. 

Анкети 

Трябва да бъде включено подробно описание на проведените анкети и 

направените обработки на резултатите от тях. Самият обем на 

извадката трябва да бъде обоснован спрямо приетата стохастична 

грешка на параметрите, които се определят чрез анкетата. Трябва да 

бъдат приложени резултатите от анкетите, а първичните данни с 

отговорите на респондентите да са включени сред файловете на 

модела. 

Преброявания 

Трябва да бъдат описани проведените преброявания на автомобилното 

движение, в обществения транспорт и пр. Обобщените данни да бъдат 

приложени към записката, а първичните данни да са сред файловете на 

модела. 

Моделирани видове пътувания 

Ключово е да се включи подробна информация за това кои групи 

пътувания (т.е. видове/цели на пътуване) се моделират. Изборът трябва 

да е съответно обоснован. 
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Генериране на пътувания 

Моделът за генериране на пътувания трябва да бъде подробно описан. 

Трябва да са посочени сегментите при класификационен модел, а при 

регресионен да бъде включен и самият регресионен анализ. 

Разпределяне на пътуванията 

Необходимо е подробно да бъде описан моделът за разпределяне на 

пътуванията. Трябва да е ясно как са определени параметрите на 

модела, които подлежат на калибриране, а също да е указано по какъв 

начин са изчислени съпротивленията между транспортните райони. В 

моделните файлове трябва да се включат матриците произход-

предназначение (O/D) за всички сценарии и моделни години. Да бъдат 

включени и съответните ским матрици (матрици на съпротивленията 

между районите), които са използвани. В случай на гравитационен 

модел да бъдат включени и коефициентите на привлекателност на 

транспортните райони. 

Калибриране на матриците 

Ако се калибрират матрици произход-предназначение, записката 

трябва да съдържа описание на подхода и използваните данни. Да 

бъдат показани резултатите от модела преди и след калибриране. 

Избор на вид превоз 

Необходимо е да се включи подробно описание на метода на избор на 

вид превоз и на емпиричните данни, върху които е основан. Ако се 

използва Logit модел, валидността му трябва да бъде демонстрирана.  

Полагане на движението 

Да се опише и обоснове изборът на метод за полагане на движението. 

Да се включи описание на използваните volume/delay функции и 

подробно описание на подхода за моделиране на забавянията в 

кръстовища (ако е модел в градска среда). 

Валидиране на модела 

Трябва да бъде включено описание на данните, чрез които се валидира 

моделът и сравнение на моделираните и наблюдавани данни. Трябва 

да бъде демонстрирано постигане на предварително зададените 

критерии за точност на модела. 
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