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Резюме: 

Основната тема засегната в доклада е определяне на оптималният вариант на пресичане на пешеходците 

за осигуряване на минимална сумарна задръжка на автомобилния и пешеходният поток. 

 

Ключови думи: транспортни потоци, пешеходни потоци, задръжки. 
 

 

1. Увод 

От равнището на организацията на пътното 

движение до голяма степен зависят безопасността 

и ефективността на транспортния процес. При 

организиране на движението важен дял има 

удобното и безопасно движение на пешеходците. 

Успешни резултати от организацията на пътното 

движение могат да се получат, ако се вземе под 

внимание това, че всяка разработка, свързана с 

организацията на движението, трябва да се осно-

вава на задълбочени предварителни проучвания и 

изследвания въз основа на широка информация за 

състоянието на транспортните и пешеходните по-

тоци и след като се анализира тази информация да 

се обмисли въпросът за въвеждането на нова 

организация или подобряване на старата [2]. 

2. Предпоставки и начини за решаване на 

проблема 

Транспортните задръжки са основен проблем 

при движение в градовете. Тяхното намаляване 

води до постигане на ползи от различен характер, 

като намаляване на времето за пътуване – както на 

пътуващите в автомобили по уличната мрежа така 

и на пешеходците. 

Избора на вариант за осигуряване на пресичане-

то на пешеходци през уличното платно не винаги е 

обоснован от гледна точка на създаваните задръж-

ки за всеки от потоците. 

Вземането на решение от подобен характер мо-

же да се осъществи с помощта на изследване свър-

зано с определянето на интензивностите на транс-

портните и пешеходните потоци, определяне на 

времената за задръжките им съобразно получените 

стойности и съпоставянето им между четирите 

най-разпространени в Република България въз-

можности за осигуряване на пресичане на пеше-

ходците на пътното платно за движение, а именно: 

- пешеходна пътека; 

- пешеходна пътека с изкуствена неравност на 

платното за движение (повдигната пешеходна 

пътека); 

- светофарна уредба за пешеходци с бутон за 

управление; 

- светофарна уредба за пешеходци със зададен 

цикъл. 

Определянето на транспортните задръжки за 

посочените варианти трябва да се осъществява 

съобразно тяхната спецификата и осигуряване 

на безопасното пресичане на пешеходците. 

1. Пешеходна пътека 

Според Закона за движение по пътищата [1], 

при преминаването през пешеходна пътека, пе-

шеходците са с предимство пред автомобилите, 
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следователно при този вариант транспортната 

задръжка е само на автомобилите и пътуващите 

в тях. В този случай транспортните задръжки 

при преминаването през пешеходна пътека  се 

определя по формулата: 

.,..1 секТТТ
авт

пристппосв

авт

зад                  (1) 

където: 

Т
авт

зад1 – транспортна задръжка на автомобилите, 

сек.; 

Т ппосв ..  – момент на освобождаване на пътната 

лента от пешеходци, сек.; 

Т
авт

прист  – момент на пристигане на автомобила, 

сек. 

Моментът на освобождаване на пътното платно 

от пешеходец е сборът от момента на пристигане 

на пешеходеца (Т
авт

прист ) и времето необходимо за 

неговото пресичане  на лентата за движение (Т пр ), 

което зависи от широчината на лентата и ско-

ростта на движение на пешеходците. 

.,.. секТТТ пр

авт

пристппосв   (2) 

Полученият резултат се увеличава с коефи-

циент 1,2, което отразява приемането, че в един 

автомобил пътуват средно по 1,2 души. 

2. Пешеходна пътека с изкуствена неравност 

на платното за движение (повдигната пешеходна 

пътека) 

При изпълнението на пешеходна пътека с 

изкуствена неравност на платното за движение се 

получава забавяне на транспортния поток за 

преминаване на този участък от пътя. На опреде-

лено разстояние от пешеходната пътека с изкустве-

на неравност, автомобилите намаляват своята 

скорост на движение, преминават през пешеход-

ната пътека и на определено разстояние след нея 

достигат максимално допустимата скорост за дви-

жение в градски условия. Експериментално е уста-

новено, че това разстояние ( Sпрем ) е 25 метра. 

Според вече изложените съображения транс-

портна задръжка ще съществува само за автомо-

билите като за всеки тях ще съществува и забавяне 

(Т
авт

нерзад .. ) породено от разликата във времето за 

преминаване на разстоянието Sпрем  с максимално 

разрешена скорост и с намалена скорост на движе-

ние. Приема се, че средно за потока, автомобилите 

намаляват скоростта си до около 20 км/час.  

.,5020

.. секttТ
kmkmавт

нерзад     (3) 

където: 

t
km20

 - времето за преминаване през пешеход-

ната пътека с 20 км/час 

t
km50

 - времето за преминаване на пешеход-

ната пътека с 50 км/час 

В този случай общата транспортна задръжка 

(Т
авт

зад2 ) е сбора от задръжката при пресичането на 

пешеходци и задръжката от изкуствената нерав-

ност на лентата за движение: 

.,..12 секТТТ
авт

нерзад

авт

зад

авт

зад    (4) 

3. Светофарна уредба за пешеходци с бутон за 

управление 

За оценка на транспортните задръжки в случай 

на поставяне на светофар за пешеходци е 

необходимо неговото оразмеряване. Съображения-

та при това са свързани с времето за зелен сигнал 

на пешеходците, времето за освобождаване на 

платното за движение, което ни гарантира, че и 

последният пешеходец, навлязъл по време на зелен 

сигнал, ще премине безопасно през нея. Съобразно 

средната скорост  на  движение  на  пешеходците 

се определя минимум за зелен сигнал към тях.  

Време за пресичане на една лента за движение 

.3min секТ
пеш

з   Взема се предвид времето за сработ-

ване на светофарната уредба след натискане на 

бутон от пешеходец, времената за жълт сигнал, 

както и периода от време от червен сигнал за 

автомобилите до зелен сигнал за пешеходците. 

За осигуряване на преминаване на автомобил-

ният поток е необходимо приемане на минимално-

то време за зелен сигнал за автомобилите между 

тяхното спиране. 

 Транспортната задръжка в този случай (Т
авт

зад3 ) 

е сбора от задръжката на пешеходците (Т
пеш

бсвзад .. ), 
която е равна на интервала от време от момента на 

пристигане на пешеходец до момента на неговото 

преминаване и задръжката на автомобилния поток 

(Т
авт

бсвзад ... ), която е сумата от задръжката на всеки 

един автомобил в опашката. 

.,.....3 секТТТ
пеш

бсвзад

авт

бсвзад

авт

зад   (5) 

При пресмятане на транспортната задръжка 

трябва да се вземе под внимание невъзможността 

на всички автомобили да преминат едновременно 

в момента на подаване на сигнал разрешаващ 

тяхното преминаване. На база това при интензив-

ност на автомобилният поток над определени 

стойности е невъзможно преминаването на всички 

автомобили през времето за зелен сигнал и се 

стига до натрупване на опашка. 

Отчита се и невъзможността на всички пеше-

ходци да преминат едновременно при подаване на 

зелен сигнал на пешеходната секция на светофара.  

4. Светофарна уредба за пешеходци със зада-

ден цикъл 

За оразмеряването на светофарната уредба се 

спазват разпоредбите в [3] като се приема макси-



малната определена продължителност на цикъла. 

Интензивността на пешеходния поток играе важна 

роля в определянето на продължителността на 

зеления сигнал за пешеходците. Както вече е опре-

делено минималната продължителност на времето 

за зелен сигнал за пешеходците .3min секТ
пеш

з  , 

времето за освобождаване на лентата за движение 

.3секТ осв   С повишаване интензивността на 

пешеходния поток, трябва да се увеличава и време-

то за зелен сигнал. Определят се до шест 

продължителности на времето за зелен сигнал, раз-

решаващ преминаване на пешеходците: 

- .3секТ
пеш

з   – за интензивност, при която за 

продължителността на светофарния цикъл, броя на 

пешеходците не надхвърля 28; 

- .4секТ
пеш

з   – за интензивност, при която за 

продължителността на светофарния цикъл, броя на 

пешеходците не надхвърля 36; 

- .5секТ
пеш

з   – за интензивност, при която за 

продължителността на светофарния цикъл, броя на 

пешеходците не надхвърля 44; 

- .6секТ
пеш

з   – за интензивност, при която за 

продължителността на светофарния цикъл, броя на 

пешеходците не надхвърля 52; 

- .7секТ
пеш

з   – за интензивност, при която за 

продължителността на светофарния цикъл, броя на 

пешеходците не надхвърля 60; 

- .8секТ
пеш

з   – за интензивност, при която за 

продължителността на светофарния цикъл, броя на 

пешеходците не надхвърля 68. 

При определяне на транспортната задръжка се 

взема под внимание невъзможността на всички 

автомобили да преминат едновременно в момента 

на подаване на сигнал разрешаващ тяхното преми-

наване. Отчита се и невъзможността на всички 

пешеходци да преминат едновременно при подава-

не на зелен сигнал на пешеходната секция на 

светофара. 

При този вариант на пропускане на пешеход-

ците през платното за движение транспортната 

задръжка се изчислява по формула (5) с отчитане 

на времената за съответните сигнали и времето за 

светофарният цикъл. 

3. Резултати и дискусия 

Извършени са изчисления за една лента за 

движение при следните приемания: широчина 

на лентата за движение 4 метра и широчина на 

пешеходната пътека 3,50 метра. Пресмятането 

се извършва за различно натоварване, както на 

автомобилният така и за пешеходният поток, 

като се пресмята общата задръжка за различните 

варианти на пресичане на пешеходците. Стой-

ностите на интензивността на автомобилния 

поток са в границите от 60 авт./ч до 1800 авт./ч, 

което според Златанов [2] е максималната про-

пускателна способност на една лента на движе-

ние, със стъпка 60 авт./ч, а стойността на интен-

зивността на пешеходния поток е от 30 пеш./ч  

до 2000 пеш./ч  със стъпка 30 пеш./ч. 

Средната скорост на движение на пешеход-

ците за извършване на изчисленията се приема 

средна скорост от 4 км/час или ./33,1 секмV п   

От анализа на изчисленията за пешеходна пъте-

ка се установи, че при интензивност на пешеход-

ния поток по-голяма от 1170 пеш./ч интервалът, на 

който те пристигат е по-малък от времето необхо-

димо на един пешеходец да премине  лентата за 

движение, а при интензивност в интервала 900 – 

1170 пеш./ч интервала от време от напускането на 

платното от пешеходеца до пристигането на друг 

такъв е недостатъчен за спокойното преминаване 

на един автомобил. Следователно при интензив-

ност на пешеходния поток по-голяма от 900 пеш./ч 

автомобилния поток спира и се осъществява дви-

жение само на пешеходци. 

Изчисленията за повдигната пешеходна пътека 

показват, че всеки един от автомобилите премина-

ва през пешеходната пътека с намалена скорост на 

движение за 2,7 секунди повече, отколкото с разре-

шената в градски условия скорост. 

При изчисленията за светофарна уредба за 

пешеходци с бутон за управление се прие периода 

от време от червен сигнал за автомобилите до 

зелен сигнал за пешеходците да е 1сек. На база 

това се определи цикъл с продължителност     

.15секТц  Минималното време за зелен сигнал 

за автомобилите между тяхното спиране се прие 

30 секунди. 

Изчисленията за светофарна уредба за пеше-

ходци със зададен цикъл се извършиха съобразно 

различните продължителности на цикли спрямо 

времената за зелен сигнал към пешеходците. 

Сравнението на резултатите за различните ва-

риантите за осигуряване на възможност за преси-

чане на пешеходците на пътното платно, които ще 

осигурят преминаване, както на пешеходния така и 

на автомобилния поток, с най-малко време на 

транспортната задръжка при различни стойности 

на параметрите за тяхната интензивност е показан 

на фиг. 2. 

С различните цветове се обозначават следните 

варианти: 

- Жълт – вариант на пресичане с пешеходна 

пътека; 



- Червен – вариант на пресичане с пешеходна 

пътека с изкуствена неравност на платното за 

движение (повдигната пешеходна пътека); 

- Син – вариант на пресичане със светофарна 

уредба за пешеходци с бутон за управление; 

- Кафяв – вариант на пресичане със светофарна 

уредба за пешеходци със зададен цикъл. 

4. Заключения 

Представеното сравнение на транспортните за-

дръжки на автомобили и пешеходци при различни 

варианти на пресичане на пътното платно пред-

полага усъвършенстване на решенията свързани с 

избор на вариант за прилагане според съответните 

условия на движение. При това освен удовлетво-

ряване на изискванията за намаляване времето за 

чакане при преминаване на пешеходна пътека е 

необходимо и спазването на условието за осигуря-

ване, преди всичко, на безопасното преминаване 

на пешеходците.  
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