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Основна тема засегната в доклада: изучаване на скоростите на движение и транспортните  задръжки на 

транспортните потоци чрез използването на данни получени от GPS система. 
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1. Увод 

Увеличаването на населението и 

автомобилизацията пораждат множество 

проблеми в големите градове. Един от тях е 

намаляване на скоростите за движение на 

транспортните потоци. Оценката на средните 

скорости на движение на автомобилите в гр.София 

е сложна и трудоемка задача, но е необходима база  

за насочване и разпределение на инвестициите в 

направления, зони и райони, където скоростта на 

автомобилните потоци достига критични 

стойности и e предпоставкаa за блокиране на 

движението.  

Доброто познаване на характера на движение 

на транспортните потоци и техните параметри 

през цялото денонощието ще позволи да се 

предложат по-добри и гъвкави решения за режима 

на движението и неговото регулиране в 

критичните и натоварените пътни възли. 

 

2. Предпоставки и начини за разрешаване 

на проблема 

Изследването на транспортните потоци е 

сложна и изискваща значителни средства задача. 

Това е породено от използването на 

съществуващите методи за изследване на 

показателите на това движение. Някои от тях 

изискват вграждането на специални технически 

средства за отчитане на трафика. Други изискват 

множество наблюдатели, които предварително 

трябва да се обучат. Някои методи позволяват 

използването на GPS системата за проследяване на 

транспортните потоци. Тя e съвременна, 

компактна, интегрирана система, позволяваща да 

се отчитат параметрите на транспортните потоци, 

като скорост и плътност в реално време. Основно 

предимство на системата е, че позволява лесна 

модификация за да се отговори на специфичните 

нужди за определяне на параметрите на потоците 

като се използват сравнително евтини средства за 

постигане на необходимите резултати. 

Скоростта на движението Va е основен 

показател на транспортния процес. Тя оказва 

голямо влияние върху транспортния поток и 

характеризира неговата функция. В практиката се 

различават моментна скорост и обща скорост на 

потока. Първата се измерва за отделни участъци от 

пътя и представлява отношение на разстоянието 

между съобщителните точки и времето, през което 

транспортното средство е било в движение. Тази 

скорост се определя главно от две съображения: 

загуба на по-малко време и повишаване на 

безопасността на движението. Скоростта на 

автомобилния поток зависи от много фактори, по-

важните от които са: подготовката и умението на 

водача, пътните и метеорологични условия, 

съвършенството и техническото състояние на 

автотранспортните средства и др. Проблемът за 

повишаване скоростта на движението на 

съвременните автотранспортни средства трябва да 

бъде постоянна задача на специалистите по 

транспорта, на сградостроителите и пътните 

инженери. Нейното повишаване може да се 

осъществи, като се вземат под внимание 

транспортните проблеми при планирането и 

проектирането на новите селища и селищтни 

комплекси, с помощта на рационална органзация 

на транспортния процес [2]. 

За изследване на скоростите на автомобилното 

движение и транспортните задръжки са 

използувани данни от движението на служебните 

автомобили на Технически университет – София, 
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оборудвани с GPS модули за проследяване и 

програма за обработка на данните. 

 

3. Резултати и дискусия 

За анализиране на средните стойности на 

скоростите на движение и на транспортните 

задръжки са изследвани данните натрупани от GPS 

системата при движението на автомобилите по 

шест много натоварени пътни участъка в град 

София. Тези участъци са показани на фиг.1. 

 

 
Фиг. 1 Пътни участъци, за които са изследвани 

скоростите на движение и транспортните 

задръжки 

 

Първият изследван участък от разглеждания 

маршрут е от булевард „Васил Левски” със средна 

дължина 0,8 км, в частта му от пресечната точка на 

бул. „Васил Левски” с бул. „Княз Александър 

Дондуков” до площад „Сточна гара”. Участъкът се 

характеризира с две платна за движение и едно 

кръгово кръстовище, което е организирано със 

светофарна уредба. Този пътен участък е показан 

на фиг.2.  

 

 
Фиг. 2 Участъкът от булевард „Васил Левски” 

 

Изминатото разстояние, средната скорост за 

участъка бул.”Васил Левски” – пл.”Сточна гара”, 

както и времената съответно за движение, престой 

и общото време за движение в участъка, са 

показани в таблица 2. Скоростта се изменя от 

около 31 км/ч до 38 км/ч, а средната й стойност за 

участъка е 35 км/ч. Времето за престой е от над 45 

сек. до над 1 минута, а времето за движение – от 

над 1 минута до под 2 минути. 

Таблица 1 

 

За останалите участъци изследването е 

аналогично, както при първия с тази разлика, че 

броя на автомобилите и часовия интервал, през 

който са преминали автомобилите по съответния 

участък е различен. Данните за тези участъци са 

представени в таблица 2. В нея са показани 

дължините на участъците, средните стойности на 

скоростта, времената за движение и престой, както 

и общото време за изминаване на участъка.  

Автомобил 
Часов 

интервал 

V ср.,, 

[км/ч] 

t дв., 

s 

t пр., 

s 

∑ t 

s 

Hyundai 

C7070XP 
9 – 10 ч. 33,19 81 51 132 

Hyundai 

C7070XP 
13 – 14 ч. 31,07 101 47 148 

Hyundai 

C2211XХ 
10 – 11 ч. 38,03 92 74 166 

Iveco 

C0880XH 
12 – 13 ч. 37,94 80 69 149 

Средно:  35,06 89 60 149 



 

 

От показаната таблица горе се вижда, че най – 

дългият участък е номер 4, а това е пътния участък 

от бул. „Цариградско шосе” в направление от 

„Орлов мост” до „Площад на Авиацията”, който е 

с дължина 3,24 км. Този участък се характеризира 

с едно кръстовище със светофарна уредба и едно 

кръгово кръстовище, както и с три платна за 

движение, едното от които е обособено  за 

градския транспорт. Скоростта на движение се 

изменя от около 51 до 74 км/ч. Времето за 

движение е от под 3 до 4 минути, а престоите са 

минимални, на места няма такива. Средната 

скорост на движение на автомобилите по участъка 

е малко над 63 км/ч. По този участък е постигната 

най-високата средна скорост на движение спрямо 

останалите и едновременно с това транспортните 

задръжки са най-ниски със средна стойност от 6 

секунди, а времето за движение е средно 3 мин и 

17 секунди.  

Участъкът по булевард „Васил Левски” е със 

средна дължина 0,47 км. Той включва част от 

Васил Левски , в направление ул. „Шипка” – бул. 

„Княз Александър Дондуков” и паметника Левски, 

който е кръгово кръстовище. Той се характеризира 

с две кръстовища със светофарни уредби и с две 

ленти за движение. Средната скорост в участъка е 

28,11 км/ч, като тя се изменя от 20 до около 32 

км/ч. Най-малкото време за престой в участъка е 

около 5 сек., а най-голямото – около 2 минути. 

Времето за движение се изменя от под 1 минута до 

над 2 минути. Средното време за движение е над 1 

минута. Средното време за престой в участъка е 

около 45 сек. От данните се вижда, че времето за 

престой по светофарните уредби представлява око- 

 

Таблица 2 

 

ло 35 % от общото време за движение. 

Най-къс е участъкът от бул. „Цар 

Освободител” и бул. „Васил Левски”, който има 

средна дължина 0,38 км, в частта му от площад 

„Орлов мост” до Софийски университет 

„Св.Климент Охридски”. Той се характеризира с 

две кръстовища със светофарни уредби, една 

пешеходна пътека и три платна за движение.  

Отсечката от „Винарово колело” до бул. 

„Климент Охридски” се състои от две светофарно 

регулирани кръстовища и едно кръгово, 

регулирано с пътни знаци и има по две платна за 

движение. 

Последният анализиран участък е отрязъкът от 

бул. „Климент охридски”, включващ разстоянието 

от ул. „проф. Г. Брадистилов” до бул. „Д-р Г. М. 

Димитров” включва три кръстовища, които са 

регулирани със светофари. 

 

4. Заключение 

 

От изложеното дотук могат да се направят 

следните изводи: 

 В участъкът от бул.”Цариградско шосе” е 

установена най-висока средна 

скорост на движение и 

едновременно с това минимални 

транспортни задвръжки. 

 Средното време за престой по отделните 

пътни участъци с изключение на 

бул. “Цариградско шосе” отнесен 

към времето за движение се изменя 

от 28% до 75%. Като най-високото 

отношение е за участъкът по 

бул.”Климент Охридски”, а най-

№ Участък 
L , 

[км ] 

V ср. 

[км/ч] 

t дв. 

s 

t пр. 

S 

∑ t 

S 

2. 

бул. „Васил Левски” 

„Шипка” – бул„Княз Александър 

Дондуков” 

0,47 28,11 79 44 123 

3. 

бул. „Цар Освободител” и бул „Васил 

Левски” 

от „Орлов мост” до СУ „Св.Климент 

Охридски” 

0,38 33,81 52,67 25 77,67 

4. 
бул. „Цариградско шосе”, направление 

Орлов мост - 4-ти км 
3,24 63,67 197 6 203 

5. 

бул. „Д-р Г.М.Димитров” 

от Винарово колело до бул. „Климент 

Охридски” 

1,34 38,13 141 39 180 

6. 

бул. „Климент Охридски” 

от ул. „проф. Г. Брадистилов” до бул. „Д-р 

Г. М. Димитров” 

0,72 35,25 77 58 135 



малко по бул. „д-р Г.М.Димитров”. 

За участъците 2 и 3 от таблица 2 

тези отношения са съответно 56% и 

47%. Това показва, че намалението в 

скоростта на движение се дължи 

основно на транспортните задръжки 

по кръстовищата, регулирани със 

светофарна уредба. 

 Получените данни ще дадат възможност 

да се извърши анализ на работата на 

автомобилите от автомобилния парк 

на ТУ - София оборудвани с GPS - 

GSM модули. 

 На база на транспортните задръжки и 

скоростите на движение могат да се 

прогнозират тенденциите на 

развитието на икономиката в 

страната. 

Получените резултати могат да послужат за 

подобряване организацията на пътното движение, 

както и безопасността на движение на служебните 

автомобили на ТУ-София. 

Научните изследвания, резултатите от които са  

представени в настоящата публикация, са 

финансирани от Вътрешния конкурс на ТУ-

София-2010 г. 
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