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АПСТРАКТ
Безбедноста на пешаците на крстосниците е важен сегмент во сообраќајното
инженерство. Меѓународните истражувања за преуредувањето на класичните
крстосници во кружни, покажуваат дека безбедноста на пешаците на кружните
крстосници е поголема отколку на класичните кои се управувани со вертикална или
светлосна сигнализација. Исто така, постојат и митови кои се однесуваат на
безбедноста на пешаците во кружните крстосници.
Трендот на преуредувањето на класични крстосници во кружни не ги заобиколи
ниту градовите во Република Македонија. Досега, во Република Македонија не постои
научна анализа за безбедноста на пешаците и влијанието на новата геометрија на
степенот на нивната безбедност. Тоа беше мотив со овој труд да се направи прв обид за
оценка на безбедноста на пешаците на конкретен пример на кружна крстосница во град
Битола. Применети се моќната софтверска алатка PTV VISSIM и во корелација со
софтверската програма SSAM (Safety Surrogate Assessment Model), на интелигентен
начин се испитаа аргументите „за и против“ околу воведувањето на кружните
крстосници, посебно од аспект на безбедноста на пешаците.
Во овој труд е прикажана методологијата на истражувањето, од прибирање и
анализа на податоци за сообраќајните незгоди во град Битола, на видот и големината
на сообраќајните токови за кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко
Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“, до внесување на обработените податоци во
микросимулаторот VISSIM и нивно експортирање во SSAM.
Анализата на излезните резултати за постојна состојба покажа дека оваа
крстосница е безбедна за пешаците. Со тоа се потврди митот дека кружните
крстосници со една коловозна лента во кружниот ток се безбедни за пешаците. Се
изврши и „што-ако“ анализа. За таа цел развиени се две сценарија (анализа при
капацитет и при зголемен број на пешаци на еден од приодите). Во двете сценарија
уште еднаш се потврди висок степен на безбедност на пешаците.
Со ова истражување се постави основа на интелигентните истражувања на
безбедноста на пешаците на кружни крстосници во Р. Македонија. Добиените
резултати се големо значење при донесувањето на одлуки од страна на локалните
власти за натамошна примена на кружните крстосници и нивна промоција пред
локалната заедница како безбедни крстосници за една од најранливите учесници во
сообраќајот – пешаците.
i

ABSTRACT

Pedestrian safety at intersections is an important traffic engineering element. By
redesigning a classical intersection into a roundabout, international research has shown that
pedestrian safety is at a higher level in comparison with one at the intersections controlled by
traffic signs or traffic signals. However, many myths exist about roundabouts and its safety
impact on pedestrains. The trend of redesigning urban intersections into roundabouts has not
bypassed the urban areas in the Republic of Macedonia. Up till now, no any research work
has been conducted investigating the impact of roundabouts on pedestrian safety. This was
exactly the motive to undertake this first reseаrch try – to assess pedestrain safety on a real
roundabout in the city of Bitola. Powerful software tools such as PTV VISSIM and SSAM
are used as intelligent tools to investigate „pros and cons“ of introducing roundabouts
regarding pedestrian safety.
The research methodology including pedestrian traffic accidents, and traffic flow data
for the roundabout between Dovledzik Str., Vasko Karangeleski Str. And 1st May Bul., as
well as input data in VISSIM and data export to SSAM is presented.
The output analysis has shown that this intersection is pedestrian safe. This confirms
the myth that roundabouts with one lane in the circular flow are safe for pedestrians.
A "what-if" analysis was undertaken as well. For this purpose two scenarios were
developed (at capacity, and when increased the number of pedestrians on one of the
approaches). Both scenarios once again confirmed the high level of pedestrians’ safety at the
investigated roundabout.
By this research a basis of intelligent research in respect of pedestrian safety at
roundabouts in Republic of Macedonia is set. Obtained results will be of great relevance in
the decision making process for local authorities in terms of further implementation of
roundabouts. On the other hand, the acquired knowledge will help the local community to
valuate and/or accept roundabouts when traffic safety of the most vulnerable road users
(pedestrians) is questioned.
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1.

ВОВЕД
Една од ранливите групи на учесници во сообраќајот се пешаците на крстосници.

Во светот се прават напори да се зголеми безбедноста на сообраќајот, а со тоа и на
самите пешаци. Тие се состојат од истражувања и анализи на различни начини коишто
секојдневно се подобруваат со цел да се добие пореална слика за безбедноста во
сообраќајот и да се намалат ризиците од незгоди на сите учесници во сообраќајот,
вклучувајќи ги и пешаците.
Со цел полесно, побрзо и поефикасно претставување и решавање на одредени
проблеми, развиен е голем број на математички модели. Од овие математички модели
подоцна се развиени софтверски пакети и алатки, со кои може визуелно, и со
симулација да се прикаже реалната (од терен) или замислената (идејното решение)
ситуација со сите предности или недостатоци.
Секој човек, во зависност од активностите кои ги извршува, барем еднаш во
денот се наоѓа во улога на пешак. Оттука, многу едноставно може да се заклучи дека
пешачкиот сообраќај е најраспространетиот вид сообраќај, што значи дека на него
треба да се гледа со иста сериозност како и на останатите видови сообраќај.
Кога првото возило било конструирано во 1769 година од францускиот
конструктор Кињо (Nicolas-Joseph Cugnot), едно од најважните прашања на коешто се
посвети внимание било безбедното движење. Кога се работи за безбедноста, пешаците
со велосипедистите се најзагрозени учесници.
Една од приоритетните задачи кои ги има сообраќајното инженерство е
безбедностa во сообраќајот. За таа цел, сообраќајните инженери секојдневно и
неуморно работат на подобрување на управувањето и контролата на сообраќајот со цел
зголемување на безбедноста.
Критична точка во сообраќајниот систем (поради бројот на конфликтни точки) се
крстосниците. Како едно од решенијата со цел ублажување на овој проблем е кружната
крстосница.
Кружна крстосница е вид на крстосница во која сообраќајот од неколку правци се
пренесува во еднонасочен тек околу еден централен кружен остров. Кружните
крстосници се користат како алтернативно решение за сигнализирани крстосници или
крстосници кои се регулирани со знак „стоп“. Модерните кружни крстосници се
разликуваат од класичните крстосници според бројот на конфликтни точки. На
примерот од Сл 1.1 може јасно да се види дека на четирикрака класична крстосница со
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2 сообраќајни ленти (една за влез а друга за излез) има 32 конфликтни точки возиловозило и 24 конфликтни точки возило-пешак, во споредба со бројот на конфликтни
точки - 8 меѓу возило-возило и 8 меѓу возило-пешак кај кружните крстосници.

Слика 1.1: Конфликтни точки на класична и кружна крстосница
Извор: http://www.alaskaroundabouts.com/mythfact2.html (Обработено од кандидатот)

Битола е најголем градски центар во македонската котлина Пелагонија. Сместен
на подножјето на планината Баба, оддалечена на само 13 km од грчката граница, градот
зафаќа површина од над 15 кm2 во потесно подрачје, а во пошироко подрачје - околу 24
km2. Дијаметарот на градот е околу 7 km во двата правци. Битола спаѓа во онаа група
на градови кои имаат своја културна и урбана специфичност. Според последниот попис
од 2002 година Битола е трет град според бројот на жители во Македонија, а на петто
место според површина.
Безбедноста на пешаците како корисници на сообраќајниот систем и на
крстосниците, е многу важен момент во сообраќајното инженерство. Во развиените
земји се вршат разни анализи и истражувања со цел зголемување на безбедноста на
пешаците на крстосници. Со алтернативата класичната крстосница да се замени со
кружна, потребно е да се прават нови анализи и истражувања кои се однесуваат на
кружните крстосници. Интернационалните искуства укажуваат на тоа дека безбедноста
на пешаците во кружните крстосници е поголема отколку на класичните крстосници
управувани со знак „стоп“ или со светлосни сигнали.
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Во Германија е направена „пред и потоа“ студија за 25 крстосници кои биле
конвертирани од класични крстосници, управувани со знак „стоп“ или со светлосни
сигнали, во кружни крстосници. Резултатите од оваа студија укажуваат на намалување
на просечниот број на сообраќајни незгоди меѓу пешак и возило од дури 75% (Brilon, et
ai, 1993).
Во Холандија, „пред и потоа“ студијата за 181 конвертирана крстосница од
класична, управувана со знак „стоп“ или со светлосни сигнали во кружна, покажа дека
просечниот бројот на сообраќајни незгоди меѓу пешак и возило бил намален за 73%
(Schoon and Van Minnen, 1994).
Во Шведска, истражувачите направиле споредба на емпириски податоци од
сообраќајни незгоди меѓу пешак и возило на 72 кружни крстосници со очекуваните
вредности од споредливи крстосници управувани со знак „стоп“ или со светлосни
сигнали. За кружни токови со една коловозна лента, бројот на сообраќајни незгоди
меѓу пешак и возило е за 3-4 пати помал отколку на споредливите крстосници, а
ризикот за сообраќајни незгоди меѓу пешак и возило за кружен тек со две коловозни
ленти е сличен со ризикот на споредливите крстосници (Brude and Larson, 2000).
Трендот на заменување на класичните крстосници со кружни се појави и во
нашата земја, така што кружните крстосници стануваат сè побројни. Градот Битола со
сите погоренаведени епитети и карактеристики не може да биде заобиколен од овој
тренд, па така во последните неколку години патната мрежа на град Битола беше
збогатена со неколку кружни крстосници. Како пример можеме да ја споменеме
кружната крстосница која се наоѓа на излезот кон град Охрид т.е составена од ул.
„Довлеџик“, „ул. Васко Карангелески“ и Бул. „1-ви Мај“. Оваа кружна крстосница го
носи товарот на овие три фреквентни улици, во близина се повеќе станбени објекти и
Педагошкиот факултет, што укажува на тоа дека станува збор за фреквентна
крстосница којашто е интересна за анализа на нејзините перформанси и безбедноста на
пешаците. Инаку, досега, во Р. Македонија не се вршени анализи или истражувања за
безбедноста на пешаците на кружните крстосници.

1.1

Досегашни истражувања во светот и кај нас
Една од ранливите групи на учесници во сообраќајот се пешаците на крстосници.

Во светот се прават напори да се зголеми безбедноста на сообраќајот, а со тоа и на
самите пешаци. Тие се состојат од истражувања и анализи на различни начини коишто
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секојдневно се подобруваат со цел да се добие пореална слика за безбедноста на
сообраќајот и да се намалат ризиците од незгоди на сите учесници во сообраќајот,
вклучувајќи ги и пешаците.
Како еднo од гореспоменатите истражувања може да се издвои проектот на
Дирекцијата за патишта на Данска (Danish Road Directorate) (од 1998 год.) којшто се
однесува на анализа и мерки за безбедност на пешаците. Оваа студија е базирана на
проучување литература, анализа на пешачки незгоди кои се случиле во Данска, анализа
на факторите од видот алкохол, брзина, локација на сообраќајни незгоди, како и
истражување и развој на безбедноста на пешаците.
Во 2010 год., Министерството за Транспорт на САД (Federal Highway
Administration FHWA – U.S Department of Transport) направи 15 годишен план за
истражување на безбедноста на пешаците и за трансфер на технологии. Овој
стратегиски план е развиен заради загриженоста за безбедноста на пешаците и со цел
да ги опреми професионалците и другите засегнати страни со соодветно знаење,
ресурси и информации, потребни да се идентификуваат проблемите и да се
имплементираат решенија поврзани со патната околина.
Со цел полесно, побрзо и поефикасно претставување и решавање на одредени
проблеми, развиен е голем број на математички модели. Од овие математички модели
подоцна е развиен голем број софтверски пакети и алатки, со кои може визуелно и со
симулација да се прикаже реалната (од терен) или замислената (идејното решение)
ситуација со сите предности или недостатоци. Софтверската анализа веќе подолго
време се користи во развиените земји во речиси секое истражување.
Софтверот SSAM 2.1.6 (Surrogate Safety Assessment Model) е креиран за
проценка на безбедноста во дадени ситуации, пред сè за потребите на Министерството
за Транспорт на САД (Federal Highway Administration FHWA – U.S Department of
Transport). Покрај проектите и истражувањата на Одделот за сообраќај при
Министерството за транспорт на САД, овој софтвер е употребен и во градот Sungnam
City, Кореа, при изработка на студија за развој на модел за проценка на ризикот од
сообраќајни незгоди за
Во Р. Македонија досега не се вршени истражувања за анализа и оценка на
безбедноста на пешаците во кружни крстосници со примена на овие софтвери.
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1.2 Митови и факти за кружните крстосници
Мит бр. 1: Кружните крстосници предизвикуваат повеќе сообраќајни незгоди
отколку крстосниците управувани со знаци или со светлосни сигнали (Извор:
http://www.alaskaroundabouts.com/mythfact2.html)?!

Факт бр. 1: во согласност со „Insurance Institute for Highway Safety (Arlington,
Virginia)“, модерните кружни крстосници ги намалуваат сообраќајните незгоди.
Според извештајот од јули 2001 год., сообраќајните незгоди со најтешки последици
што се случуваат на класичните крстосници се елиминирани односно не можат да се
случат на кружните крстосници. Ова е последица на тоа дека во кружните крстосници
сообраќајот се одвива со помала просечна брзина. Нивното истражување се однесувало
на 24 крстосници во САД кои биле геометриски променети од класични
(конвенционални) во кружни. На тие крстосници, сите сообраќајни незгоди биле
намалени за 39%. Сообраќајните незгоди со сериозни последици биле намалени за
76%. За време на студијата, на ниту една од новите кружните крстосници не се случила
сообраќајна незгода со фатални последици, со што од студијата се востановило дека
сообраќајните незгоди со фатален исход или со тешки телесни повреди (траен
инвалидитет) ќе се намалат за 90%.
Зошто модерните кружни крстосници се побезбедни? Одговорот се крие во две
причини. Првата е затоа што кружните крстосници ја намалуваат брзината, а втората помалиот број на конфликтни точки - 8 наспроти 32 на класични крстосници.

Слика 1.2: Веројатност за смртност на пешак при судир со возило
Извор:http://www.alaskaroundabouts.com/mythfact2.html (Обработено од кандидатот)

На Сл. 1.2 претставена е веројатноста за смртност на пешак при судир со возило
во зависност од брзината на движење на возилото. Јасно се гледа дека движењето во
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кружните крстосници е со помала брзина односно се движи од 32 до 48 km/h, додека на
класичните крстосници таа изнесува од 48 до 65 km/h. Сообраќајните незгоди со
повисоки брзини најчесто резултираат со сериозни повреди или смрт.
Мит бр. 2: Кружните крстосници создаваат поголеми застои во сообраќајот!!!
(Извор: http://www.alaskaroundabouts.com/mythfact3.html)
Факт бр. 2: Кружните крстосници и при густ сообраќај дозволуваат
континуирано движење. Најголемите временски загуби за време на утринскиот и
попладневниот врвен час произлегуваат од времето на чекање на крстосници со
светлосна сигнализација. Елиминацијата на чекањето на црвено светло ги намалува
временските загуби.
Мит бр. 3: Кружните крстосници се поскапи отколку крстосниците управувани
со светлосни сигнали. (Извор: http://www.alaskaroundabouts.com/mythfact6.html)
Факт бр. 3: кружните крстосници се поефтини за разлика од крстосниците
управувани со светлосни сигнали. Кружните крстосници не бараат скапа опрема за
регулирање на сигналите, ниту пак нејзино одржување. На пример, во градот Енкориџ,
САД, цената за изградба на кружна крстосница е отприлика еднаква со цената за
изградба на крстосница управувана со светлосни сигнали, но само одржувањето на
опремата и трошоците за крстосница управувана со светлосни сигнали на годишно
ниво достигнува 15 000 долари. Со ова се потврдува фактот дека кружните крстосници
се поекономични за разлика од крстосниците управувани со светлосни сигнали.
Мит бр. 4: Кружните крстосници не се погодни за пешаци?! (Извор:
http://www.alaskaroundabouts.com/mythfact7.html)

Факт бр. 4: Кружните крстосници се многу пријателски расположени кон
пешаците. Разделните острови обезбедуваат место за пешаците на средината од
коловозот кога тие преминуваат, што значи дека тие можат да преминат една лента, да
застанат на островот, па да продолжат да ја преминат другата лента. Пешачкките
премини се поставени на должина од најмалку едно возило пред знакот за давање
предност на возилата кои влегле во крстосницата, што за пешаците е поволно затоа
што можат да го искористат чекањето на првото возило и да ја преминат улицата.
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1.3

Идентификација на проблемот
Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во

Република Македонија, секојдневно се случуваат 51,5 сообраќајни незгоди (со
полесни или потешки последици) од кои:


11,4 незгоди со повредени лица/ден



0,4 загинати лица/ден



3,1 е бројот на сериозно повредени/ден



8,3 е бројот на лица со полесни повреди/ден.
Според официјалната статистика на МВР во 2007 година, во Р.Македонија се

случиле 4 040 сообраќајни незгоди со потешки последици или 1 200 повеќе од 2006
година, кога бројот на сообраќајни незгоди со потешки последици бил 2 840. Најмногу
незгоди се случиле во населени места. Најголем број од сообраќајните незгоди се
случуваат при меѓусебни судири на возила во движење – 2 160 или 53,5% од вкупниот
број, бројот на незгоди во кои страдаат пешаци се 958 или 23,7%, излетување на возила
од пат - 462 незгоди или 11,4% и удар во објекти на пат - 203 незгоди. Најголем број
незгоди (3 983 или 92,6%) ги предизвикале возачи, по вина на пешаци имало 237
незгоди или 5,9%, додека патници предизвикале само 5 незгоди.
Според статистиката на МВР во 2012 година, на територијата Р.Македонија се
случиле 4 111 сообраќајни незгоди со потешки последици т.е со загинати, повредени и
со голема материјална штета во споредба со 2011 година, кога се случиле 4 463
сообраќајни незгоди од ваков вид (намалување од 7,9%). Од овие незгоди, 2 116 се
меѓусебни судири на возила односно 47,4%, 960 незгоди биле меѓу возило и пешак, т.е
23,4%, а излетување од пат имало во 523 случаи односно 12,7%.
Анализа за безбедноста на сообраќајот во град Битола е направена како дел од
„Сообраќајната студија за град Битола“ (Технички факултет Битола, јуни 2011).
Според податоците за сообраќајни незгоди во град Битола за периодот од 2005 до 2009
година, епилогот е:
-

Во 2005 година се случиле вкупно 254 сообраќајни незгоди, каде 95 лица или 71%
од повредените се лесно повредени, 32 лица или 24% од повредените се со тешки
телесни повреди и 5% т.е 7 лица завршиле фатално.
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Во 2006 година се случиле вкупно 253 сообраќајни незгоди, каде 94 лица или 72%

-

од повредените се лесно повредени, 31 лица или 24% од повердените се со тешки
телесни повреди и 4% т.е 6 лица завршиле фатално.
Во 2007 година се случиле вкупно 250 сообраќајни незгоди, каде 96 лица или 74%

-

од повредените се лесно повредени, 29 лица или 22% се со тешки телесни
повреди и 4% т.е 5 лица завршиле фатално.
Во 2008 година се случиле вкупно 189 сообраќајни незгоди, каде 85 лица или 77%

-

од повредените се лесно повредени, 28 лица или 22% се со тешки телесни
повреди и 1% т.е 1 лица завршиле фатално.
Во 2009 година се случиле вкупно 185 сообраќајни незгоди, каде 89 лица или 69%

-

од повредените се лесно повредени, 34 лица или 26% се со тешки телесни
повреди и 5% т.е 6 лица завршиле фатално.
Во Табела бр.1.1 претставен е бројот на сообраќајни незгоди во периодот од 2005
до 2009 година според причина за случување и вкупниот број. Конкретните податоци
се преземени од увидната документација на самото место на незгодата. Како најчести
причини за случување на сообраќајни незгоди, посочени од страна на увидните групи,
се: непрописно дејствие (417 незгоди), непочитување на првенство за минување (325
незгоди), недржење на растојание (205 незгоди).
Пешаците како фактор за случување на сообраќајните незгоди во периодот од
2005 до 2009 година се јавиле дури во 81 случај со што респективно го зафаќаат 6-тото
место во табелата.
Табела 1.1: Број на сообраќајни незгоди во периодот од 2005 до 2009 година
според причина за случување
Реден

Причина за случување

број

на незгодата
Година

Број на сообраќајни незгоди
2005 2006 2007 2008 2009

Вкупно

1

Непрописно дејствие

72

85

91

88

81

417

2

Првенство

65

72

77

61

50

325

3

Растојание

49

44

43

31

38

205

4

Неприлагодена брзина

51

53

51

36

9

200

5

Страна и правец

39

34

35

34

32

174

6

Пешаци

20

22

21

11

7

81

8

7

Престигнување

19

15

13

9

6

62

8

Алкохол

9

7

6

5

1

28

19

Разминување

3

2

2

6

1

14

10

Техничка неисправност

1

1

1

3

0

6

11

Добиток

0

2

1

0

2

5

12

Велосипедисти

2

2

0

0

0

4

13

Запрега

0

0

0

1

0

1

14

Останати

59

51

56

51

46

263

Во „Сообраќајната студија за град Битола“ (2011) направена е идентификација и
класификација на опасните места во град Битола. За таа цел, секое од разгледуваните
места беше вреднувано со т.н пондериран број на сообраќајни незгоди (ПБСН). Според
овој ПБСН рангирани се и класифицирани 15 крстосници кои беа предмет на анализа.
Во Табела бр.1.2 е даден приказ на крстосниците според ПБСН.
Според вредноста на ПБСН, сите крстосници се поделени во три ранга, и тоа:
-

Опасно место од прв ранг (ранг I или т.н „црна точка“, каде што вредноста на
ПБСН е поголема од 140)

-

Опасно место од втор ранг (ранг II, каде што вредноста на ПБСН е од 80 до 140)

-

Опасно место од трет ранг (ранг III, каде што вредноста на ПБСН е од 20 до 80)
Табела 1.2: Приказ на крстосниците според вредноста на ПБСН

Реден број

Крстосница

ПБСН

1

И.Милутиновиќ / Е.Кардељ

170

2

Партизанска / В. Карангелевски

93

3

Партизанска / Иво Л. Рибар

90

4

Бул. 1-ви мај / В. Карангелевски

88

5

Солунска / К.Охридски

43

6

Партизанска / Н. Тесла

40

7

И.Милутиновиќ / Столарска

34

8

4-ти Ноември / Б.Кидрич

23

9

Е.Кардељ / Прилепска

21

10

Н. Tесла / Б. Кидрич

21
9

11

Партизанска / К. Охридски

17

12

И.Милутиновиќ / Прилепска

17

13

П.Божиновски / С.Наумов

6

14

Е.Кардељ / Илинденска

6

15

П.Божиновски / Солунска

2

Од Табела 2.1 може да се забележи дека на подрачјето на општина Битола
регистрирана е една крстосница која спаѓа во опасно место од I (прв) ранг, три
крстосници спаѓаат во опасни места од II (втор) ранг и шест крстосници спаѓаат во
опасни места од III (трет) ранг. Крстосницата меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко
Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“, која е предмет на ова истражување, е една од трите
крстосници кои се класифицирани како опасни места од II (втор) ранг. Исто така, во
„Сообраќајната студија за град Битола“ (2011) беше констатирана намалена безбедност
во зоните на училиштата. Токму во непосредна близина на крстосницата меѓу ул.
„Довлеџик“,ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“ се наоѓа Педагошкиот
факултет, со што оваа крстосница се карактеризира со голем број на студенти кои
непрекинато поминуваат од една на друга страна на крстосницата.
Од горенаведените факти, како на национално ниво, така и за град Битола, може
да се каже дека безбедноста на сообраќајот не е на завидно ниво. За таа цел, акцентот
на ова истражување е ставен на оценка на безбедноста на пешаците во кружната
крстосница меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“ со
примена на два напредни софтвери, и тоа:
-

VISSIM 5.40

-

SSAM 2.1.6.

1.4

Предмет на и цел на магистерскиот труд
Предмет на истражување во овој магистерски труд е анализа на постојната

состојба и оценка на безбедноста на пешаците на кружната крстосница меѓу
ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“ во Битола со помош на
микросимулаторот VISSIM 5.40 и софтверот SSAM 2.1.6.
Цел на магистерскиот труд е да се добие вистинска слика за реалната состојба
со безбедноста на пешаците на кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“,
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ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“ - Битола, и врз нејзина основа да се
преземат идни мерки за подобрување и создавање на одржлив систем за безбедно
одвивање на пешачкиот сообраќај.

1.5

Методологија за изработка на магистерскиот труд
Методологијата што се користи во овој магистерски труд се заснова на

систематска анализа на прибраните податоци за потребите на микросимулациското
моделирање заради оценка на безбедноста на пешаците во кружната крстосница.
Заради спроведување на истражувањето, се изврши двечасовно снимање на терен во
интервали од по 15 минути на сите видови учесници во сообраќајот.

1.6

План за работа
Во првиот дел од магистерскиот труд направен е теоретски осврт кон

микросимулаторот VISSIM 5.40 и софтверот SSAM 2.1.6, кој користи траекторија на
податоци од микросимулациски модели.
Вториот дел на трудот опфаќа приказ и опис на подрачјето на опфат - кружната
крстосница меѓу улиците ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“
во Битола. Во овој дел, предмет на проучување е функцијата, местоположбата и
значењето на кружната крстосница.
Третиот дел од овој труд содржи приказ на прибирањето и анализа на
податоците за кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и
Бул. „1-ви Мај“ – Битола. Беше извршено двечасовно броење на сите учесници во
сообраќајот во интервали од по 15 минути (возила и пешаци). Дадени се табеларни
прикази на сообраќајните токови и прикажани се сообраќајните слики. Извршена е
анализа на постојната состојба на кружната крстосница со помош на софтверскиот
пакет VISSIM 5.40. Во овој софтверски пакет внесени се сите податоци од терен, со
што се доби вистинска слика за работата на кружната крстосница. VISSIM 5.40 има
можност да остава т.н траекторија на податоци што ќе користи во наредниот четврт
дел.
Во четвртиот дел на магистерскиот труд прикажана е анализата на излезните
резултати т.е анализата на траекторијата (.tjr екстензија), добиена во VISSIM 5.40. Со
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помош на софтверот SSAM 2.1.6 детално се разгледани излезните резултати, и врз
нивна основа се изврши оценка на безбедноста на пешаците.
Во петтиот дел од магистерскиот труд прикажани се заклучните согледувања.
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2.

ТЕОРЕТСКИ ОСВРТ КОН МИКРОСКОПСКИТЕ МОДЕЛИ ЗА
СИМУЛАЦИЈА НА СООБРАЌАЈОТ
Микроскопските модели за симулација овозможуваат прецизни и детални

анализи на сообраќајот. Овој вид модели вклучуваат само оптовареност, која
вообичаено е симулациско-динамична и го набљудува секое возило поединечно. Освен
класичното моделирање на возила, микроскопската симулација може да се користи и за
моделирање на пешаци (движење на пешаците во пешачки зони, пешачки премини,
коловози, стадиони, трговски центри, како и при симулација на движење на пешаците
во противпожарни ситуации (евакуација)).
Резултатот од микроскопското симулирање (микросимулација) е визуелна
симулација на сообраќајот, која содржи голем број на податоци за ефикасноста на
мрежата, како што се брзината и времето на патување, доцнења, застои на
крстосниците и нивна динамика.
Микрокросимулација е термин што се користи во моделирањето на сообраќајот и
се изведува со софтверски пакети како што се: TransModeler, VISSIM, TSIS-CORSIM,
Cube Dynasim, LISA+, Quadstone Paramics, SiAS Paramics, Simtraffic и Aimsun.
Емпириските софтвери за моделирање, како што се LINSIG, TRANSYT, TRANSYT-7F
или SIDRA INTERSECTION, претставуваат различна класа на модели врз основа на
детерминистички методи.
Моделите за микросимулација на сообраќајот го симулираат однесувањето на
индивидуалните возила на претходно дефинирана патна мрежа и се користат со цел да
ги предвидат можните влијанија што се предизвикани со промена на сообраќајниот ток
или од физичките промени во средината.
Микросимулацијата е најдобра при моделирање на оптоварени патни мрежи
поради можноста од симулација на состојбата на редовите возила. Моделите за
микросимулација продолжуваат да даваат резултати и при висок степен на заситеност,
сè до точка на застој на сообраќајот. Оваа способност ги прави моделите корисни за
анализирање на сообраќајните операции во урбаните средини и градските центри,
вклучувајќи и клучки, сигнализирани и несигнализирани крстосници, кружни
крстосници, сè до патни мрежи. Микросимулацијата ги прикажува и релативно малите
физички промени во средината, како што е стеснувањето на ленти и сл.
Микроскопските модели обично симулираат сообраќајни системи базирани на
модели на следење на возилата, на начин што ажурираат податоци за позиција, брзина,
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забрзување и други променливи како што се интеракцијата меѓу возилата со
сообраќајните сигнали, знаци, со другите возила, и геометриските карактеристики на
патот. Микроскопските симулации генерално вклучуваат и детално моделирање на
работата на светлосните сигнали. Точното моделирање на работата на светлосните
сигнали е еден од условите за добивањето сурогат-мерки за безбедност. Сите
микросимулациски модели се креирани под претпоставка дека возачите се однесуваат
примерно (безбедно), но во согласност со нивните најчести негативни карактеристики
(агресивно возење, невнимание и сл.). Во реалноста, поради погрешни проценки и
грешки, се случуваат сообраќајни незгоди.
Во последните години, микросимулациското моделирање се стреми кон
способност за визуелно предвидување на сообраќајот, приказ преку 3D анимација,
овозможувајќи им презентација на еден поразбирлив (пластичен) начин на сите оние
кои донесуваат одлуки и треба да ги спроведат промените.
2.1.

Теоретски осврт кон VISSIM 5.40
VISSIM 5.40 („Verkehr In Städten – SIMulationsmodell“ (сообраќај во градови –

симулациски модел) е микроскопски мулти-модален софтвер за симулација на
сообраќајните токови. Овој софтвер е развиен од PTV Planung Transport Verkehr AG во
Карлсруе, Германија, и ставен е во комерцијална употреба во 1992 година. Денес е
еден од водечките на пазарот. VISSIM е компонента од еден сеопфатен софтверски
пакет, вклучувајќи модули кои се движат од побарувачка за прогнозирање на
сообраќајот, сè до детална контрола, анализа и симулација на крстосници. VISSIM
може да ги анализира сообраќајните операции под различни законски ограничувања,
што го прави корисна алатка. Исто така, се одликува со способности за квалитетна
анимација. VISSIM го користи моделот на следење на возила на Видеман (Wiedemann)
кој се заснова на психофизичкото однесување на возачите. Овој модел многу добро го
обработува осцилаторното однесување на возачите, кое е клучна детерминанта во
капацитет на патишта. Моделот има неколку параметри кои корисникот може да ги
прилагоди за калибрација.
VISSIM е целосно опремен микросимулациски модел со способност да добива
детални информации за промените на состојбите на секое возило посебно.
Приоритетните правила кои го карактеризираат VISSIM овозможуваат комплексно
моделирање на крстосници, претставувајќи го однесувањето на учесниците во
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сообраќајот, исто како и во реалниот свет. Друга предност на VISSIM е можноста да се
претстават уличните паркирања. VISSIM на располагање има „NEMA“ управувачки
контролери (на пример, со користење на VAP макро јазик); исто така има
прилагодливи алгоритми и управувачите можат да бидат интегрирани и оценети со
интерфејс кој работи во реално време. Постојат комплексни прашања поврзани со
поставување на многу приоритетни правила на секоја крстосница, иако, ова
флексибилност овозможува многу детално моделирање на поврзаноста меѓу возилата и
локацијата.
На Сл. 2.1 претставена е работната површина од VISSIM. Софтверот врши
анализа на сообраќајните операции при ограничувања, како што се: конфигурацијата
на коловозните ленти, структурата на токот, сообраќајните светлосни сигнали,
автобуските стојалишта итн. Со тоа, таа станува корисна алатка за процена на
различните алтернативи засновани на планирање на мерките на ефикасност во рамките
на сообраќајното инженерство.

Слика 2.1: Работна површина во VISSIM
Извор: http://www.youtube.com/watch?v=ZJJNZqulgFc

VISSIM овозможува:
-

моделирање со високо ниво на деталност

-

едноставност во проектирањето на моделот

-

прикажување на функционалноста на објектите на патот
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-

можност за дефинирање на параметрите на возилата според тип/класа како на пр.
забавување, забрзување

-

можност за дефинирање на временски зависните параметри (токовите и
структурата).

-

можност за дефинирање на однесувањето на возачите според линк, а ако е
потребно, и според тип на возило

-

реално ниво на варијабилност меѓу возилата/возачот како објекти.

2.2.

Теоретски осврт кон SSAM 2.1.6
Софтверската алатка за оцена на безбедносните сурогати SSAM 2.1.6 (Surrogate

Safety Assessment Model) е креиран за проценка на безбедноста во дадени ситуации,
пред сè за потребите на Министерството за Транспорт на САД (Federal Highway
Administration FHWA – U.S Department of Transport).
SSAM е софтверска апликација којашто врши статистичка анализа на излезните
податоци за траекториите на возилата од микроскопските модели за симулација.
Софтверот го пресметува бројот на сурогат мерки за безбедност за секој конфликт кој е
идентификуван во траекторијата на податоци, и потоа прави преглед на секоја сурогат
мерка.
SSAM користи техника на комбинирање микро-симулација и автоматска
анализа на конфликти, која ја анализира фреквенцијата и карактерот на тесно
избегнати возило-возило судири, со цел да се процени безбедноста на сообраќајот без
да се чека тоа статистички да се утврди според настанатиот број на незгоди и повреди
кои се случиле.
Методот на конфликтни техники традиционално се користи од персонал обучен
да ги идентификува и евидентира конфликтите во крстосници. Софтверската
апликација SSAM е развиена за да се автоматизира анализата на конфликти со
директна обработка на податоците од траекторијата на возилата. Истражувачите
усвоија стандардизиран, „универзален“ формат на податоци односно „траекторија на
возило“, којшто обезбедува локација и димензии за секое возило приближно на секоја
десетинка од секундата. Форматот на податоци „траекторија на возило“ во моментов е
поддржан како излезна опција од четири сообраќајни микросимулациски софтвери и
тоа: VISSIM, AIMSUN, Paramics, и Texas.
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За да се процени сообраќајот со SSAM, треба прво да се моделира во еден од
споменатите софтвери за микросимулациско моделирање, а потоа да се симулира со
саканите услови. Секоја симулација резултира во соодветна датотека на податоци
„траекторија на возило“ наведена како .tjr екстензија. Потоа, SSAM се користи како
пост-процесор да се анализира серијата на TRJ датотеки. На Сл. 2.2 претставен е
процесот на работа со софтверската алатка SSAM.

Слика 2.2: Процес на работа со софтверската алатка SSAM
Извор: Изработено од кандидатот

SSAM ги анализира интеракциите возило-возило со цел да се идентификуваат
конфликтните настани, и сите овие настани ги каталогизира. За секој таков случај,
SSAM пресметува неколку сурогат-мерки за безбедност, вклучувајќи ги и следниве
(Сл. 2.3):
-

минимум време-на-судир (ttc)

-

минимум време на пост-вмешување во конфликтот (pet)

-

почетна стапка на забавување (dr)

-

максимална стапка на забавување (maxd)

-

максимална брзина (maxs)

-

максималната диференцијална брзина (deltas)

-

класификација на конфликтните настани во зависност од видот

-

промена на брзината на возило која има шанса зголемување незгодата (deltav) и
други.
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Слика 2.3: Табела на сите конфликти идентификувани во серијата на анализираните
TJR датотеки и приказ на сурогат-мерките за безбедност
Извор: Surrogate Safety Assessment Model (SSAM)—SOFTWARE USER MANUAL

SSAM обезбедува табела на сите конфликти што се идентификувани во серијата
на анализираните TRJ датотеки, вклучувајќи го времето, локацијата, идентификацијата
на возила, како и неколку сурогат мерки за одредување на тежината на конфликтот.
SSAM обезбедува опција за да се оцени безбедноста на сообраќајот со користење
микро-симулациски софтвери. Овој пристап ги заобиколува и овозможува проценка на
хипотетичките дизајни и на алтернативните решенија за контрола на сообраќајот, се
применува на места каде што со традиционалните модели за предвидување, базирани
според големината и фреквенцијата на случување на незгоди, истите не биле утврдени.
Истражувањата од оваа област се во тек, и како што симулациските модели и
видео-технологијата се подобруваат, употребата на оваа техника се очекува да расте.
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3.

ПРИКАЗ И ОПИС НА АНАЛИЗИРАНАТА КРСТОСНИЦА

3.1.

Местоположба, значење и функција на опслужување кружната крстосница
меѓу ул. „Довлеџик“,ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“
Крстосница меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“ е

трикрака кружна крстосница која се наоѓа во северозападниот дел од градот Битола.
Како што може да се види на Сл. 3.1, оваа крстосница го поврзува првиот и вториот
реон на градот според поделбата на градското подрачје во ГУП-от на град Битола,
односно тоа се централниот и западниот реон. Поради нејзината местоположба на
регионалниот пат Р-106 кој се поврзува со магистралниот пат М-5, оваа крстосница
има голема улога во поврзувањето на градот Битола со град Охрид и со град Прилеп.
Покрај станбените објекти во близина на оваа крстосница, мора да се нагласи дека
непосредно до неа е лоциран и Педагошкиот факултет при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола.
На Сл. 3.1 прикажана е поделбата на град Битола на реони и сообраќајни зони.
Со црвена точка е прикажана крстосницата која е предмет на истражување крстосница меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“; со
жолти линии претставени се 5-те реони на градот.
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Слика 3.1: Зонска карта на град Битола
Извор: Технички Факултет Битола

На Фот. 3.1 прикажана е локацијата кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“,
ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“.
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Фот. 3.1: Локација на кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик―,
ул. „Васко Карангелевски― и Бул. „1-ви Мај―
Извор: Фотографирано од кандидатот

Според „Основен сообраќаен проект за ул. Довлеџик - потег од крстосница со
ул. В. Карангелевски до пресек со Отворениот канал на р. Курдерес“ (ТФБ, 2011),
кружната крстосница ги има следните геометриски карактеристики:
-

Надворешен радиус на централниот остров – 22,50 м

-

Внатрешен радиус на централниот остров – 13,5 м

-

Коловозна лента во кружниот ток – 10 м

-

Една влезна и две излезни ленти во правец запад (ул. „Довлеџик“)

-

Една влезна и една излезна лента во правец југ (ул. „Васко Карангелевски“)

-

Една влезна и една излезна лента во правец исток (Бул. „1-ви Мај“)
Ширината на приклучоците се движи во маргините помеѓу 5.50 до 6.50 м.
Со овие геометриски карактеристики за интересот на ова истражување кружната

крстосница меѓу улиците ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“
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беше претставена во софтверскиот пакет SIDRA INTERSECTION 6.0 со што се добија
следните перформанси за кружната крстосница:
-

Капацитет – 2 997 возила/час

-

Ниво на услуга – „А“

-

Просечни временски загуби - 4.4 секунди
На Сл. 3.2 прикажана е кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“,

ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“ со своите геометриски карактеристики.

Слика 3.2: Геометриски карактеристики на кружната крстосница меѓу
ул. „Довлеџик―, ул. „Васко Карангелевски― и Бул. „1-ви Мај―
Извор: Основен сообраќаен проект за ул.Довлеџик – потег од крстосницата со ул. Васко Каранѓелевски
до пресекот со Отворениот канал на р.Курдерес – („C―), Технички Факултет Битола, oктомври, 2011
год.
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4.

ПРИМЕНА НА VISSIM И SSAM ЗА АНАЛИЗА НА БЕЗБЕДНОСТА НА
ПЕШАЦИТЕ ВО КРУЖНАТА КРСТОСНИЦА МЕЃУ УЛ. „ДОВЛЕЏИК“,
УЛ. „ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ“ И БУЛ. „1-ВИ МАЈ“
При какво било преземање на активност, мерка, носење заклучок или

спроведување идеја, за да се добие вистинска слика за реалната состојба со
безбедноста на сите учесници во сообраќајот, како прв и основен чекор неопходно е да
се добијат влезни податоци за разгледуваната локација.
За да се постигне целта на ова истражување, потребно беше да се добијат влезни
податоци за кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и
Бул. „1-ви Мај“ во Битола (Сл. 4.1). Еден од најмеродавните влезни податоци е
протокот на возила. За да ги добиеме токовите на возила во кружната крстосница
извршено е снимање на сообраќајот. Во ова снимање беа опфатени моторните возила
(патнички автомобили, автобуси и товарни возила) и пешаците. Добиените податоци
од терен беа внимателно обработени, детално прегледани, поставени во софтвер и
добиени беа излезните резултати.
Покрај токовите на возила, како влезни податоци беа земени геометриските
карактеристики на разгледуваната крстосница, дозволената брзина на движење, како и
правилата за одвивање на сообраќајот.

Слика 4.1: Местоположба на крстосницата во град Битола
Извор: Google maps (Обработено од кандидатот)
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4.1. Процес на прибирање на податоци за кружната крстосница меѓу
ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“
Со цел да ја добиеме големината на токовите на оваа крстосница, 6-члена екипа
со претходно изработени специјализирани обрасци - бројачки ливчиња (Прилог 1,
Прилог 2) излезе на терен и изврши снимање на сообраќајот, при што беа опфатени
моторните возила (патнички автомобили, автобуси и товарни возила) и пешаците.
Снимањето на сообраќајот беше извршено на 22.X.2013, ден - вторник, во
попладневниот период со времетраење од 2 часа (15.00 – 17.00 ч). Бројачките ливчиња
за внесување на бројот на возила (Прилог 1) и за внесување на бројот на пешаци
(Прилог 2), беа прилагодени за броење во 15 минутни интервали, со цел да се добие
појасна и поконкретна слика за ситуацијата на терен.
За потребите на прибирањето на податоците беше изработена Сл. 4.2, во која се
означени приодите А, B и C и пешачките премини. Улицата Бул. „1-ви Мај“ е означена
како приод „А“, улицата „Васко Карангелевски“ - како приод „B“, додека улицата
„Довлеџик“ е означена како приод „C“. На секоја од овие улици, во разгледуваниот дел
има по еден пешачки премин, означен со бројки, со цел да се одреди насоката на
движење на пешаците, и тоа:


На Приод А, насока 1-2 и насока 2-1



На Приод B, насока 2-3 и насока 3-2



На Приод C насока 3-4 и насока 4-3
За секој приод беше ангажиран по еден бројач со чија помош беа снимани влезно-

излезните токови во крстосницата според приоди во 15 минутни интервали. Другите
тројца снимачи беа поставени на пешачките премини и го снимаа протокот на
пешаците според насоки.
После прибирањето на податоците за токовите на возила и пешаци, се премина
кон обработка и анализа.
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Слика 4.2: Преглед на приодите и пешачките премини во кружната крстосница
Извор: Изработено од кандидатот

4.2. Анализа на податоците за кружната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“,
ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“
Како што може да се види од Сл. 4.1, крстосницата меѓу ул. „Довлеџик“, ул.
„Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“ се наоѓа во северо–западниот дел на градот
Битола. Оваа крстосница, од класична Т-крстосница беше геометриски преуредена во
кружна крстосница во 2012 година. Беше поставена хризонтална и вертикална
сигнализација, која сè уште е во добра состојба.
Во Табела 4.1 претставени се обработените податоците за токовите на возила од
2-часовното броење во 15 минутни интервали.
Анализата на обработените податоци од терен покажа дека периодот од 15.30 до
16.30 (во табелата означени со сива боја) е врвниот час.
Од податоците во Табела 4.1, за појасен приказ на резултатите изработени се:
график за број на возила во 15 минутни интервали, графички приказ на
процентуалното учество на видовите возила во токот за време на врвниот час, како и
сообраќајна слика на оптоварувањето на крстосницата изразено во ПАЕ/час.
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Табела 4.1: Проток на возила во 2-часовното броење во 15 минутни интервали
според приоди
Приод А

Временски
период

15.00 15.15
15.15 15.30
15.30 15.45
15.45 16.00
16.00 16.15
16.15 16.30
16.30 16.45
16.45 17.00
Вкупно

Приод В

Приод С

ВКУПНО

ПВ

БУС

ТВ

ПВ

БУС

ТВ

ПВ

БУС

ТВ

57

1

2

77

1

1

43

/

/

182

129

8

4

125

4

5

65

1

3

344

147

13

1

106

4

4

94

3

/

372

117

3

/

132

2

3

76

1

7

341

157

3

3

121

3

2

66

/

6

361

119

5

/

107

4

3

103

1

3

345

114

4

/

129

1

2

110

1

2

363

123

2

/

106

2

3

70

1

6

313

963

39

10

903

21

23

627

8

27

2 621

Извор: Изработено од кандидатот

График 4.1: Број на возила во 15 минутни интервали
Извор: Изработено од кандидатот
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На График 4.1 е претставен бројот на возила во 15-минутни интервали, добиен
од Т. 4.1. Со црвена боја се означени големините, кои се однесуваат на врвниот час,
односно бројот на возила во периодот од 15.30 до 16.30 ч.
Во Табела 4.2, бројот на возила во врвен час од Т. 4.1 беше конвертиран во ПАЕ
(единици на патничкиот автомобил)/час според Webster и Cobbe. Применети се
следните коефициенти за конвертирање:
за Автобус - 2,25; за Средни/Тешки товарни возила - 1,75; за Патничко возило – 1.
Табела 4.2: ПАЕ за врвен час во 15 минутни интервали според приоди
Приод А

Временски
период
ПВ

БУС

Приод В
ТВ

ПВ

ТВ

ПВ

БУС

ТВ

9

7

94

6.75

/

356

132

4.5

5.25

76

2.25

12.25

376.75

5,25 121

6.75

3.5

66

/

10.5

362

2.25

5.25

400.75

28

1 495.5

147 29.25 1,75 106

15.45-16.00

117

6.75

16.00-16.15

157

6.75

16.15-16.30

119 11.25

/

107

540

7

466 29.25

54

ВКУПНО

БУС

15.30-15.45

Вкупно

Приод С

/

9

5.25 103
21

339 11.25

Извор: Изработено од кандидатот

Во Табела 4.3 прикажан е вкупниот број на ПАЕ во врвен час според приоди.
Табела 4.3: ПАЕ во врвен час според приоди
Вкупен број на ПАЕ за врвниот час/видови на возила
Вид на возило

ПВ

БУС

ТВ

Вкупно

Приод А

540

54

7

601

Приод B

466

29.25

21

516.25

Приод C

339

11.25

28

378.75

1 345

94.5

56

Вкупно според
вид на возило
Вкупно

1 495. 5

1 495. 5

Извор: Изработено од кандидатот
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Од Табела 4.2 произлезе График 4.2, во кој е прикажано процентуалното
учество на различни видови на возила.

График 4.2: Процентуално на учество на различни видови возила
Извор: Изработено од кандидатот

Од графикот се гледа дека 90% од учесниците се патнички автомобили, 6% се
автобуси и 4% учество имаат товарните возила.
Микросимулацискиот модел VISSIM има можност при внесувањето на податоци
за пешаците, поради различните физички карактеристики, истите да бидат внесени во
зависност од полот. Оваа можност беше земена предвид, така што при броењето,
бројачките ливчиња (Прилог 2) беа прилагодени за прибирање податоци според полот,
односно беше регистрирано колку машки и колку женски пешаци беа затекнати на
терен.
Во Табела 4.4 претставени се обработените податоци за протокот на пешаци
според насоки на движење и пол од 2-часовното броење во 15 минутни интервали. Со
сива боја е означен периодот на врвниот час од 15.30 до 16.30 часот.
Во Табела 4.5 претставени се податоците за бројот на пешаци за време на
врвниот час според приоди, пол, и вкупниот број на пешаци за тој период.
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Табела 4.4: Обработени податоци за проток на пешаци
Проток на пешаци
Приод А

Временски
период

1-2

Приод В
2-1

2-3

Приод С
3-2

3-4

4-3

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

15.0015.15

/

/

1

/

2

/

1

2

1

1

4

/

15.1515.30

2

/

/

1

1

/

2

1

1

1

2

1

15.3015.45

1

1

5

1

4

3

3

3

4

/

2

6

15.4516.00

3

/

1

4

5

1

8

3

1

2

2

3

16.0016.15

3

2

1

2

5

3

2

4

2

4

5

1

16.1516.30

4

/

1

3

5

5

2

3

3

2

8

1

16.3016.45

1

/

2

/

2

2

1

/

3

2

3

/

16.4517.00

/

/

1

/

1

/

/

/

/

/

2

/

Вкупно

14

3

12

11

25

14

19

16

15

12

28

12

Извор: Изработено од кандидатот

Табела 4.5: Број пешаци во врвен час според приоди, пол и вкупно
Пол

Машки

Женски

Вкупно

Приод А

19

13

32

Приод B

34

25

59

Приод C

27

19

46

Вкупно според
пол

80

57

137

Извор: Изработено од кандидатот
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Од Табела 4.5 се гледа дека најголем проток на пешаци за време на врвниот час
има на Приод „B“ односно при преминување на ул. „Васко Карангелевски“ – 59 (43%)
пешаци. На второ место е протокот на пешаци на приод „C“ т.е при преминување на
ул. „Довлеџик“ – 46 (34%) пешаци, и на улицата Бул. „1-ви Мај“ односно на приод „А“
преминал најмал број на пешаци – 32 (23%). За посликовит приказ, на График 4.3 е
претставено процентуалното учество на пешаци според приоди.

График 4.3: Процентуално на учество на пешаци/приод
Извор: Изработено од кандидатот

График 4.4: Процентуално учество на пешачките токови според полот
Извор: Изработено од кандидатот

На График 4.4 е даден графички приказ на процентуалното учество на полот на
пешаците. Графикот е резултат на обработените податоци во Табела 4.5.
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Од Графикот 4.4 може да се види дека за време на врвниот час, од вкупниот број
на пешаци - 137 кои преминале на некој од приодите од кружната крстосница, 58%
биле од машки пол, дедека останатите 57 т.е 42% биле од женски пол.
Ова е прво истражување во Р. Македонија во кое се изврши анализа на
пешачките токови според полот, со цел добивање подетална и поконцизна слика за
случувањата на терен. Во западните земји ваквата поделба според пол на пешаци или
велосипедисти е честа практика.
Во Табела 4.6 дадени се геометриските карактеристики на кружната крстосница
меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“.
Табела 4.6: Геометриски карактеристики на кружната крстосница меѓу
ул. „Довлеџик―, ул. „Васко Карангелевски― и Бул. „1-ви Мај―
ГЕОМЕТРИСКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИОД „А“
Бул. „1-ви Мај“

ПРИОД „B“
ул. „Васко
Карангелевски“

ПРИОД „C“
ул. „Довлеџик“

ПАРАМЕТРИ

ПОДАТОЦИ

Тип на област

Останато подрачје

Број на ленти

1 лента за влевање
1 лента за излевање

Ширина на приклучоците
(m)

3,75 – 6,5 (m) за влевање
3,75 – 6,5 (m) за излевање

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

Нема

Број на ленти

1 лента за влевање
1 лента за излевање

Ширина на приклучоците
(m)

5,0 (m) за влевање
5,5 (m) за излевање

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

Нема

Број на ленти

1 лента за влевање
2 ленти за излевање

Ширина на приклучоците
(m)

5,0 (m) за влевање
2,25 (m) за излевање

Постоење на посебни
ленти за лево или десно

Нема

Извор: Изработено од кандидатот
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Со цел добивање појасна слика за оптоварувањето на крстосницата, претставена
е сообраќајна слика (Сл. 4.3) во ПАЕ/час во врвен час.

Слика 4.3: Сообраќајно оптоварување во врвен час (ПАЕ/час) на кружната
крстосница меѓу ул. „Довлеџик―, ул. „Васко Карангелевски― и Бул. „1-ви Мај―
Извор: Скицирано од кандидатот

Од Сл. 4.3 може да се види дека најоптоварен е приодот „А“ односно ул. Бул.
„1-ви Мај“, од каде влегле 601 ПАЕ, а излегле 518 ПАЕ во врвен час. Потоа, според
оптовареноста е приодот „B“ т.е ул. „Васко Карангелевски“ со влезни 516,25 и излезни
493,5 ПАЕ, додека на приод „C“ влегле 378,25 ПАЕ, а излегле 484 ПАЕ.
По прибирањето и обработката на податоците од терен, со цел подетална
анализа на работата на крстосницата се премина на следниот чекор - внесување на
обработените податоци во микросимулаторот VISSIM.

32

4.3. Приказ и анализа на постојната состојба
4.3.1 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА НА КРУЖНАТА
КРСТОСНИЦА ВО VISSIM 5.40
Претходно обработените податоци беа употребени како влезни параметри во
микросимулацискиот модел VISSIM.
Кружната крстосница во VISSIM беше претставена со нејзините оригинални
геометриски карактеристики. Покрај тоа, како влезни параметри беа внесени протокот
на возила во врвен час, поставени беа приоритетите на движење на возилата и
пешаците, поставено беше ограничувањето на брзината на движење, и насоките и
процентот на движење на возилата и пешаците.
После поставувањето на параметрите, VISSIM дава можност за вршење
симулација.
Со симулацијата се доби реален визуелен приказ на кружната крстосница.
Симулацијата е претставен на Сл. 4.4.

Слика 4.4: Изглед на кружната крстосница за време на симулацијата во VISSIM
Извор: изработено од кандидатот

Микросимулаторот VISSIM 5.40 има опција симулацијата да ја прикаже во 3D.
(Сл. 4.5).
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Слика 4.5: Изглед на оптоварувањето на кружната крстосница за време на 3D
симулација во VISSIM
Извор: изработено од кандидатот

За подобар приказ на ситуацијата од терен, VISSIM 5.40 дава опција да се
постават и објекти на терен. На Сл. 4.6 е претставен изгледот на кружната крстосница
во 3D симулација со околни објекти.

Слика 4.6: Изглед на кружната крстосница со 3D симулација во VISSIM
Извор: изработено од кандидатот
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За потребите на ова истражување, како излезен резултат од микросимулаторот
VISSIM беше потребен единствено „SSAM Trajectory File“ како влезен параметар при
анализата на кружната крстосница со софтверската алатка SSAM.
4.3.2 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НА ПОСТОЈНАТА СОСТОЈБА НА КРУЖНАТА
КРСТОСНИЦА СО ПОМОШ НА СОФТВЕРСКАТА АЛАТКА SSAM 2.1.6
Софтверската алатка за оцена на безбедносните сурогати (Safety Surrogate
Assessment Model - SSAM) работи според моделот на сурогати. Сурогат - модел е
инженерски метод што се користи кога резултатите од интерес не можат лесно и
директно да се измерат. Место нив, се користат резултати од моделот.
Повеќето проблеми со кои се соочуваат инженерите имаат потреба од
експерименти и/или симулации со цел нивното решение да биде објективно оценето и
за да може да се постави ограничување на функциите. На пример, за да се најде
оптимално сообраќајно решение за подобрување на перформансите за дадена
крстосница, се симулираат повеќе сценарија за таа крстосница (геометриски измени,
начини на управување и контрола и др.).
За повеќето реални проблеми, една симулација може да одземе повеќе минути,
часови, а во некои случаи и денови. Како резултат на тоа, рутинските задачи како што
се оптимизацијата, просторната анализа на проектот, анализата на чувствителност и
„што-ако“ анализата, не се можни, бидејќи бараат илјадници или можеби и милиони
симулациски оценки.
Еден од начините за да се олесни овој товар е со примена на приближни модели,
познати како сурогат-модели. Сурогат-моделирањето е всушност генерирање на
сурогати, кои се попрецизни, користат што е можно помалку симулациски проценки.
Точноста на сурогатот зависи од бројот и локацијата на примероците што се добиени
за време на симулацијата.
Релацијата меѓу VISSIM и SSAM се објаснува на следниов начин. Како излезен
резултат од изведената симулација во VISSIM се добива „SSAM Trajectory File“,
односно тоа е фајл со екстензија .trj. Во овој фајл се запишани траекториите на
возилата и пешаците за време на симулацијата. SSAM може да го прочита и анализира
„SSAM Trajectory File“. Од „SSAM Trajectory File“, SSAM ја анализира интеракцијата
меѓу возилата. Според таа анализа, моделот изработува табела на потенцијални
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конфликти според типот и вредностите на параметрите за безбедноста во сообраќајот
(сурогати).
Во продолжение, претставени се излезните резултати од софтверската алатка
SSAM за постојна ситуација на разгледуваната кружна крстосница (Сл. 4.7, 4.10, 4.11 и
4.12). Заради појасно читање на содржината во сликите, истите ги има во Прилог 3 Прилог 8).
Од излезните резултати може да се види дека при анализа на траекторијата на
движење на возилата и пешаците за постојна состојба, SSAM пронајде 28 конфликти.
Сите конфликти се појавија бидејќи се во границите на претходно поставените
ограничувања (Сл. 4.14, Прилог 7). Секој пронајден конфликт е проследен со 39
сурогат-безбедносни мерки.
На Сл. 4.7 претставена е првата третина од табелата на конфликти „табела на
конфликти 1/3“ како излезни резултати во SSAM за постојна состојба. За секој од
конфликтите може да се видат првите 13 сурогат-безбедносни мерки.

Слика 4.7: Табела на конфликти 1/3 како излезни резултати во SSAM за постојна
состојба
Извор: изработено од кандидатот

Значењето на секој од овие сурогати објаснето е според нивната поставеност во
табелата од лево кон десно, и тоа:
-

trjFile е називот на фајлот со екстензија .trj каде е идентификуван конфликтот

-

tMinTTC е симулациското време, во кое е забележано минималното време до
судир (time-to-collision – „TTC“), вредност за разгледуваниот конфликт. На
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почетокот на секоја симулација времето обично е 0, и се движи од 0.1 до 1.0
секунди во зависност од резолуцијата на симулацискиот софтвер. Се базира на
моментната локација, брзината, и траекторијата на две возила во даден момент.
-

xMinPET е x-координатата којашто ја одредува приближната локација на
конфликтот кога ќе биде забележано минималното време до зоната на судир (post
encroachment time – „PET“). Ова е време меѓу последната позиција на првото
возило и пристигнувањето на истата позиција од страна на второ возило. Ако
оваа вредност е 0, тоа укажува на вистински судар.

-

yMinPET е y-координатата која ја одредува приближната локација на
конфликтот кога ќе биде забележано минимум „PET“.

-

MaxS е максималната брзина на двете возила во текот на конфликтот т.е. додека
TTC е помала од одредената гранична вредност. Оваа вредност е изразeнa во m/s.

-

DeltaS е разликата на брзините на возилото набљудувано според tMinTTC.
Поточно, оваа вредност е математички дефинирана како интензитет на
различните брзини на возилото (или траекториите), така што ако v1 и v2 се
вектори на брзината на првото и второто возило, тогаш DeltaS = || v1 - v2 ||. Да
земеме пример кога двете возила патуваат со истата брзина. Ако тие патуваат во
иста насока, тогаш DeltaS = 0. Ако тие имаат вертикална (нормална) патека на
преминување, тогаш DeltaS = (v2)v. Ако тие приоѓаат едно кон друго (челно),
тогаш DeltaS = 2v.

-

DR е почетната стапка на забавување на второто возило. Оваа вредност е снимена
како моментна стапка на забрзување. Ако возилото сопира, тоа е првата
негативна вредност на забрзување за време на конфликтот. Ако возилото не
сопира (не забавува), ова е најниската вредност на забрзување во текот на





конфликтот. Оваа вредност се изразува во метри во секунда на квадрат m / s 2 .
-

MaxD е максималното забавување на второто возило. Оваа вредност е снимена
како минимална моментна стапка на забрзување, набљудувана во текот на
конфликтот. Негативната вредност укажува на забавување (сопирање или
ослободување на педалот за гас), додека позитивната вредност укажува на тоа
дека возилото не забавувало за време на конфликтот. Оваа вредност се изразува





во метри во секунда на квадрат m / s 2 .
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-

MaxDeltaV е максималната вредност на DeltaV на двете возила во конфликтот.
Постојат FirstDeltaV и SecondDeltaV, во зависност од тоа кое возило се
разгледува.

-

ConflictAngle е приближниот агол на хипотетички судир меѓу конфликтните
возила, базиран на проценетата патека на секое возило (види објаснување за
Сл. 4.10 во текстот за сурогатот „FirstHeading“). Аголот изразен од перспектива
на првото возило да пристигне на конфликтната точка ја изразува насоката од
која второто возило му приоѓа на првото возило (Сл. 4.8). Конфликтниот агол се
движи од -180° до +180° каде што негативниот агол означува пристап од левата
страна, а позитивниот агол е пристап од десната страна. Аголот од 180° (или 180°) претставува директен (челен) пристап, и аголот од 0° (односно -0°)
претставува директен (заден) пристап.

Слика 4.8: Илустрација на „Conflict Angle―
Извор: SSAM User Manual

-

ClockAngle е алтернативен израз на конфликтниот агол од аспект на позицијата
стрелките на часовникот. Аголот е искажан од перспектива на првото возило, со
времето на часовникот коешто го покажува аголот од каде второто возило приоѓа
(Сл. 4.9). Позицијата на 12:00 часот е директен (челен) пристап, 3:00 пристап од
десната страна, 6:00 директен (заден) пристап, и 9:00 пристап од левата страна.
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Слика 4.9: Илустрација на „Clock Angle―
Извор: SSAM User Manual

-

ConflictType го опишува видот на конфликтот. Во некои случаи тој е
класифициран само врз основа на апсолутната вредност на аголот на конфликт.
Видот на конфликт е класифициран како судар одзади („rear-end“) ако аголот на
конфликт е помал од 30°; како конфликт заради вкрстување („crossing“) ако
аголот на конфликт е поголем од 85°; како конфликт заради промена на
коловозната лента („lane-changing“), ако аголот на конфликт е во подрачјето меѓу
30° и 85°.
На Сл. 4.10 претставена е втората третина од табелата на конфликти - „табела на

конфликти 2/3“ со излезните резултати од SSAM за постојна состојба. За секој од
конфликтите може да се види вториот дел од табелата односно втората група од 13
сурогат-безбедносни мерки.
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Слика 4.10: Табела на конфликти 2/3 како излезни резултати во SSAM за постојна
состојба
Извор: изработено од кандидатот

Во продолжение дадено е значењето на секој од овие сурогати според нивната
поставеност во табелата од лево кон десно:
-

PostCrashV е проценката на брзината на двете возила после сударот. Оваа
проценка претпоставува дека возилата се судриле и во проценетиот конфликтен
агол со брзините набљудувани во tMinTTC; се претпоставува и крут судар меѓу
две возила, каде двете возила последователно се одбиваат во истата насока и со
иста брзина

-

PostCrashHeading е проценетата патека на двете возила проследена со
хипотетички судар (објаснето кај PostCrashV). Оваа патека е изразена со агол
измерен спротивно од стрелките на часовникот, почнувајќи од x-оската што
значи дека за 0° е десно, за 90° е горе, за 180° е лево, и за 270° е долу. Аголот се
движи во граници од 0° дo 360°

-

FirstVID е идентификацискиот број на првото возило. Првото возило е возилото
коешто прво пристигнува на конфликтната точка (локација). Второто возило
последователно пристигнува на истата локација. Во ретки случаи (судири) двете
возила можат на локацијата да пристигнат истовремено; во тој случај врската
меѓу првото и второто возило сама посебе прекинува

-

FirstLink е бројот што покажува по кој линк се движи првото возило за tMinTTC
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-

FirstLane е бројот што покажува по која лента се движи првото возило за
tMinTTC

-

FirstLength е должината на првото возило изразено во метри

-

FirstWidth е ширината на првото возило изразена во метри

-

FirstHeading е патеката на првото возило за време на конфликтот. Оваа патека е
усогласена со промената на позицијата од почетокот до крајот на конфликтот.
Може да се каже дека во повеќето конфликти кои не се класифицирани како
конфликти „одзади“, барем едно возило се ротира за време на конфликтот.
Неговата патека во моментот ќе варира во зависност од текот на конфликтот. Ако
возилото не се движи во текот на конфликтот, тогаш насоката кон која тоа е
свртено се зема како патека. Оваа патека е изразена како агол што е измерен
спротивно од стрелките на часовникот почнувајќи од x-оската. Тоа значи дека за
0° е десно, за 90° е горе, за 180° е лево, и за 270° е долу. Аголот се движи во
граници од 0° до 360°

-

FirstVMinTTC е брзината на првото возило за tMinTTC

-

FirstDeltaV е промената меѓу брзината за време на конфликтот (добиена од
брзината „FirstVMinTTC“ и патеката „FirstHeading“) и брзината после сударот
(добиена од брзината „PostCrashV“ и патеката „PostCrashHeading“). Ова е
сурогат за сериозноста на конфликтот, претпоставувајќи хипотетички судир на
две возила

-

xFirstCSP е x-координатата на првото возило во конфликтот со почетна точка
(CSP). CSP е локацијата на возилото за tMinTTC

-

yFirstCSP е y-координатата на првото возило во конфликтот со почетна точка
(CSP). CSP е локацијата на возилото за tMinTTC

-

xFirstCEP е x - координатата на првото возило во конфликтната точка (CЕP Conflict Ending Point). CEP е местоположбата на возилото во последниот чекор,
каде вредноста TTC е под зададениот праг или каде што се проучува последната
гранична вредност, која подоцна се појавува во временската линија на
конфликтот.
На Сл. 4.11 претставена е третата третина од табелата на конфликти „табела на

конфликти 3/3“ како излезни резултати во SSAM за постојна состојба. За секој од
конфликтите може да се види третиот дел од табелата, односно последните 13 сурогат
безбедносни мерки.
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Слика 4.11: Табела на конфликти 3/3 како излезни резултати во SSAM за постојна
состојба
Извор: изработено од кандидатот

Во продолжение е дадено значењето на секој од овие сурогати според нивната
поставеност во табелата од лево кон десно, и тоа:
-

yFirstCEP е y-координатата на првото возило во конфликтната точка (CЕP Conflict Ending Point). CEP е местоположбата на возилото во последниот чекор
каде вредноста TTC е под зададениот праг или каде што последната гранична
вредност се проучува, која што се појавува подоцна во временската линија на
конфликтот

-

SecondVID е идентификацискиот број на второто возило. Првото возило е
возилото коешто прво пристигнува на конфликтната точка (локација). Второто
возило последователно пристигнува на истата локација. Во ретки случаи (судири)
двете возила можат на локацијата да пристигнат истовремено; во тој случај
врската меѓу првото и второто возило сама посебе прекинува

-

SecondLink е бројот што покажува по кој линк се движи второто возило за
tMinTTC

-

SecondLane е бројот што покажува по која лента се движи второто возило за
tMinTTC

-

SecondLength е должината на второто возило изразено во метри

-

SecondWidth е ширината на првото возило изразена во метри
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-

SecondHeading е патеката на второто возило за време на конфликтот. Оваа
патека е усогласена со промената на позицијата од почетокот до крајот на
конфликтот. Може да се каже дека во повеќето конфликти кои не се
класифицирани како конфликти „одзади“, барем едно возило се ротира за време
на конфликтот. Неговата патека ќе варира во зависност од текот на конфликтот.
Ако возилото не се движи во текот на конфликтот, тогаш насоката кон која тоа се
свртено е земена како патека. Оваа патека е изразена како агол што е измерен
спротивно од стрелките на часовникот, почнувајќи од x-оската; тоа значи дека за
0° е десно, за 90° е горе, за 180° е лево, и за 270° е долу. Аголот се движи во
граници од 0° до 360°

-

SecondVMinTTC е брзината на второто возило за tMinTTC

-

SecondDeltaV е промената меѓу брзината за време на конфликтот (добиена од
брзината „SecondVMinTTC“и патеката „SecondHeading“) и брзината после
сударот (добиена од брзината „PostCrashV“ и патеката „PostCrashHeading“).
Ова е сурогат за сериозноста на конфликтот, претпоставувајќи хипотетички
судир на две возила во конфликтот

-

xSecondCSP е x-координатата на второто возило во конфликтот со почетна точка
(CSP). CSP е локацијата на возилото за tMinTTC

-

ySecondCSP е y-координатата на второто возило во конфликтот со почетна точка
(CSP). CSP е локацијата на возилото за tMinTTC

-

xSecondCEP е x - координатата на второто возило во конфликтната точка (CЕP Conflict Ending Point). CEP е местоположбата на возилото во последниот чекор
каде вредноста TTC е под зададениот праг, или каде што последната гранична
вредност се проучува, која што се појавува подоцна во временската линија на
конфликтот

-

ySecondCEP е y-координатата на второто возило во конфликтната точка (CЕP Conflict Ending Point). CEP е местоположбата на возилото во последниот чекор,
каде вредноста TTC е под зададениот праг, или каде што последната гранична
вредност се проучува, која се појавува подоцна во временската линија на
конфликтот.
На Сл. 4.12 претставен е вкупниот број на конфликти во SSAM за постојна

состојба. Исто така, наведен е и видот на конфликт којшто се одредува според
конфликтниот агол (Сл. 4.13), како и опсегот на вредностите на мерните показатели на
SSAM.
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Слика 4.12: Број на конфликти во SSAM за постојна состојба и опсег на вредностите
на SSAM мерните показатели
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.12 прикажани се две табели. Во горната табела се наоѓаат вредностите
на мерните показатели на SSAM, и тоа: минималната вредност, максималната
вредност, средната вредност и варијансата на секој од мерните показатели. Оттука:


Вредноста на TTC за регистрираните конфликти за време на симулацијата се
движи меѓу 1.30[s] (минимална) до 1.50[s] (максимална)



Вредноста на PET се движи од 1.60[s] до 4.60[s]



MaxS се движи во границите меѓу 2.77[m/s] и 10.24[m/s]



Вредностите на DeltaS за регистрираните 28 конфликти се движи од 0.38[m/s] до
6.85[m/s]











Вредностите на DR се движат меѓу -3.01 m / s 2 до -0.01 m / s 2



MaxD вредностите се движат од -5.71 m / s 2 до -1.76 m / s 2



MaxDeltaV за регистрираните конфликти се наоѓа во границите меѓу минимални









0.31[m/s] до максимална вредност од 3.93[m/s].
Од долната табела на Сл. 4.12 може да се види дека за време на симулацијата се
детектирани 28 конфликти, од кои 6 се „одзади“, додека другите 22 се од промена на
коловозната лента.
На Сл. 4.13 е претставен аголниот дијаграм според којшто се одредува видот на
конфликтот.
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Слика 4.13: Дијаграм за одредување на видот на конфликт според аголот
Извор: SSAM User Manual

Од Сл. 4.13 може да се види дека:


ако конфликтот меѓу две возила е детектиран под агол од 0° до 30°, тогаш
станува збор за конфликт „одзади“



ако конфликтот меѓу две возила е детектиран под агол меѓу 30° и 85°, тогаш
станува збор за конфликт заради „промена на лента“



ако конфликтот меѓу две возила е детектиран под агол меѓу 85° и 180°, тогаш
станува збор за конфликт заради „вкрстување“.
На Сл. 4.14 прикажан е прозорецот од софтверската алатка SSAM каде што има

можност за филтрирање на излезните резултати. Тука се поставуваат ограничувањата
за видот на излезните резултати.
Во ова истражување од интерес беа сите конфликти што SSAM може да ги
детектира. Затоа, излезните резултати не беа филтрирани, односно беа оставени
стандардните (default) филтри.
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SSAM има можност детектираните конфликти да ги претстави визуелно, односно
има опција да ја повлече нацртаната мапа од микросимулацискиот софтвер (во
случајов VISSIM). Благодарение на оваа опција може да се види точната местоположба
на детектираните конфликти во зависност од нивниот вид.

Слика 4.14: Филтрирање на излезните резултати
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.15 визуелно е претставена локацијата на претходно добиените 28
конфликти на мапа, која SSAM ја повлекува од VISSIM. На мапата може да се
забележи дека во зависност од видот на конфликтот, конфликтните места се означени
со празни квадрати за конфликтите заради „промена на лента“, односно со полни
геометриски фигури во форма на ромб - за конфликтите „одзади“, кои претходно беа
дефинирани според аголот на случување на конфликтот.
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Слика 4.15: Претставување на конфликтите на мапа
Извор: изработено од кандидатот

Според валидацијата која е извршена од страна на Сојузните патни власти при
Министерството за транспорт на САД (Federal Highway Administration FHWA - US
Department of Transport), врската меѓу конфликтите и незгодите се пресметува според
изразот:
1, 419

незг оди
 конфликти 
 0,119  

г одина
час



Оттука следи дека:
1, 419

 28конфликти 
0,119  

час





13.4незг оди
г одина

Од горната равенка може да се види дека за постојна состојба на крстосницата
може да се предвидат 13,4 сообраќајни незгоди на годишно ниво.
Софтверската алатка SSAM ги препознава пешаците во симулацијата како
возила, но во излезните резултати, покрај другите податоци, прикажана е ширината на
секој од учесниците во конфликтите. Во микросимулацискиот модел VISSIM, при
симулација на пешаците доделена им е ширина што е помала од 1 метар.
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Од излезните резултати на SSAM, односно на Сл. 4.10 има колона „FirstWidth“.
Тука е прикажана ширината на секое возило кое е детектирано како прво возило во
конфликтот. На Сл 4.11 има колона „SecondWidth“, каде е прикажана ширината на
секое возило кое е детектирано како второ возило во конфликтот.
Со анализа на колоните „FirstWidth“ и „SecondWidth“ се доаѓа до заклучок
дека во симулацијата во VISSIM 5.40, софтверската алатка SSAM 2.1.6 не
детектираше ниту еден конфликт во кој како учесник се јавува пешак.
Од Сл. 4.13 се гледа дека за време на симулацијата детектирани се 5 конфликти
во близина на пешачките премини, што укажува на можноста пешаците индиректно да
биле причина за овие конфликти.
Ако се повикаме на равенството за врската меѓу конфликтите и незгодите, ќе се
добие:
1, 419

 5конфликти 
0,119  

час





1.16незг оди
г одина

Оттука следува дека за постојна состојба на крстосницата може да се предвидат
1,16 сообраќајни незгоди на годишно ниво каде како учесник би се јавил пешак.
За да се одреди големината на веројатноста и сериозноста во случај конфликтот
да премине во судар, треба да се анализираат сурогатите TTC, MaxS, и DeltaS.
Вредностите на TTC, MaxS, и DeltaS кои се наоѓаат во првата третина од табелата на
конфликти „табела на конфликти 1/3“ (Сл. 4.7) се наменети за да се покаже
сериозноста на конфликтот настан:
•

ниска TTC вредност покажува поголема веројатност на судир (0=судар)

•

повисока вредност на maxs покажува повисок степен на сериозноста на судирот

•

повисока вредност на DeltaS покажува повисок степен на сериозноста на судирот.
Оттука следува дека оваа крстосница со ваква геометрија и интензитет на

моторни и пешачки токови е безбедна од аспект на пешаците. Но, за потврда на овој
факт, развиени се сценарија.
4.4. Развој на сценарија
Со цел добивање поверодостојна слика за безбедносните перформанси на
кружната крстосница во поглед на пешаците, после анализата на постојната состојба се
пристапи кон развој на сценарија. Развиени се две сценарија, при што геометријата на
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крстосницата остана иста, со исти правила на одвивање на сообраќајот. Беа изменети
само вредностите за токовите, бидејќи во постојна состојба крстосницата работи под
капацитет, а интензитетот на пешачки токови е доста слаб во врвен час.
4.4.1 РАЗВОЈ НА СЦЕНАРИО 1
Првото сценарио се однесува на зголемување на бројот на возила при капацитет
на крстосницата.
Во Табела 4.7 прикажани се влезните параметри на токовите за првото
сценарио.
Табела 4.7: Параметри на токовите за Сценарио 1
Параметар

Коментар
Процентуално е зголемен
бројот на возила на сите

Број на возила/час

2 997

приоди до постигнување на
капацитет
Бројот на пешаци е ист

Број на пешаци/час

137

како во постојна состојба

Извор: Изработено од кандидатот

Капацитетот

на

кружната

крстосница

беше

пресметан

во

SIDRA

INTERSECTION 6.0 и изнесуваше 2 997 возила/час. Во ова сценарио, на приод „А“ му
припаѓаат 40% односно 1 198 возила/час, на приод „B“ му припаѓаат 35% односно 1
049 возила/час и на приод „C“ му припаѓаат 25% односно 749 возила/час. 2 997 возила
беа процентуално распределени според сообраќајната слика прикажана на Сл. 4.3.
Во микросимулацискиот софтвер VISSIM беа внесени горенаведените влезни
податоци за истите правила на одвивање на сообраќајот коишто беа поставени за
постојна состојба. (Сл. 4.16).
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Слика 4.16: Изглед на оптовареноста на кружната крстосница за време
на симулацијата во VISSIM при капацитет
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.16 е претставен изгледот на оптоварувањето на кружната крстосница за
време на симулацијата на токовите во VISSIM при капацитет. Во такви услови, нивото
на услуга на крстосница е ниско (НУ = F), се содаваат колони; во некои моменти се
јавува застој, брзината на движење на возилата е намалена.
После завршената симулација, како излезен резултат од VISSIM, се доби
„SSAM Trajectory File“, фајл со .trj екстензија, во кој се запишани траекториите на
движење на возилата и пешаците.
Следен чекор беше анализа на безбедноста на кружната крстосница во SSAM,
преку податоците од „SSAM Trajectory File“ фајлот.
Од излезните резултати може да се види дека при анализата на траекторијата на
движење на возилата и пешаците за Сценарио 1, SSAM пронајде 31 конфликт. Сите
конфликти се наоѓаат во границите на претходно поставените ограничувања. Тие
ограничувања може да се видат на Сл. 4.17.
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Слика 4.17: Почетни ограничувања во SSAM за Сценарио 1
Извор: изработено од кандидатот

Од Сл. 4.17 може да се види дека ограничувањата се однесуваат на
максималното време до судар (TTC) од 1.5 секунди, на минималното време до зоната
на судир (PET), чија максимална вредност е поставена на 5 секунди, и границите на
конфликтниот агол се поставени меѓу 0° и 180°.
Секој пронајден конфликт е проследен со 39 сурогат-безбедносни мерки.
На Сл. 4.18 претставена е првата третина од табелата на конфликти „табела на
конфликти 1/3“ како излезни резултати во SSAM за сценарио 1. За секој од
конфликтите може да се видат првите 13 сурогат-безбедносни мерки.
На Сл. 4.19 претставена е втората третина од табелата на конфликти „табела на
конфликти 2/3“.
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Слика 4.18: Табела на конфликти 1/3 како излезни резултати од SSAM за Сценарио 1
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.19 претставена е втората третина од табелата на конфликти - „табела на
конфликти 2/3“ со излезни резултати од SSAM за првото сценарио. За секој од
конфликтите може да се види вториот дел од табелата односно втората група од 13сурогат-безбедносни мерки.

Слика 4.19: Табела на конфликти 2/3 како излезни резултати од SSAM за Сценарио 1
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.20 претставена е третата третина од табелата на конфликти - „табела на
конфликти 3/3“ со излезните резултати од SSAM за првото сценарио. За секој од
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конфликтите може да се види третиот дел од табелата односно третата група од 13
сурогат-безбедносни мерки.

Слика 4.20: Табела на конфликти 3/3 како излезни резултати во SSAM за Сценарио 1
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.21 е прикажан прозорецот од SSAM каде што има можност за
филтрирање на излезните резултати. Тука се поставуваат ограничувањата за видот на
излезните резултати.
За првото сценарио од интерес беа сите конфликти што SSAM може да ги
детектира. Затоа, излезните резултати не беа филтрирани, односно беа оставени
стандардните (default) филтри.
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Слика 4.21: Филтрирање на излезните резултати за Сценарио 1
Извор: изработено од кандидатот

Од Сл. 4.21 може да се види во кои граници се движат следните сурогати:


вредноста на TTC за регистрираните конфликти за време на симулацијата се
движи меѓу 1.1[s] (минимална) до 1.5 [s] (максимална)



вредноста на PET се движи од 2.2 [s] до 4.8[s]



MaxS се движи во границите меѓу 2.437[m/s] и 10.299[m/s]



вредностите на DeltaS за регистрираните 31 конфликти се движи од 0.009[m/s] до
6.601[m/s]











вредностите на DR се движат меѓу 2.995 m / s 2 до -0.034 m / s 2



MaxD вредностите се движат од 4.791 m / s 2 до 0.919 m / s 2



MaxDeltaV за регистрираните конфликти се наоѓа во границите меѓу минимални









0.005[m/s] до максимална вредност од 3.49[m/s].
На Сл. 4.22 се прикажани две табели. Во горната табела се прикажани
вредностите на мерните показатели на SSAM, и тоа: минималната вредност,
максималната вредност, средната вредност и варијансата за секој од мерните
показатели.
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Слика 4.22: Број на конфликти во SSAM за Сценарио1
и опсег на вредностите на SSAM мерните показатели
Извор: изработено од кандидатот

Од долната табела на Сл. 4.22 може да се види дека за време на симулацијата
детектиран е 31 конфликт, од кои сите се „одзади“.
На Сл. 4.23 визуелно е претставена локацијата на претходно добиените 31
конфликти на мапа, која SSAM ја повлекува од VISSIM. Конфликтите се претставени
со празни кругови.
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Слика 4.23: Претставување на конфликтите на мапа за Сценарио 1
Извор: изработено од кандидатот

При симулација на пешаците во VISSIM, доделена им е ширина која е помала
од 1 метар. Од излезните резултати на SSAM (Сл. 4.19) во колоната „FirstWidth“
прикажана е ширината на секое возило кое е детектирано како прво возило во
конфликтот. На Сл 4.20, во колоната „SecondWidth“, прикажана е ширината на секое
возило кое е детектирано како второ возило во конфликтот.
Друг начин за да се детектираат пешаците во излезните резултати од SSAM е
според сурогатот MaxS, при што за пешаци MaxS е пониска од 2.2352 [m/s] (што е
всушност просечната брзина на движење кај пешаците).
Со анализа на колоните „FirstWidth“ и „SecondWidth“, MaxS (за првото
сценарио при капацитет) се движи во границите меѓу 2.437[m/s] и 10.299[m/s]), се
доаѓа до заклучок дека при симулацијата во VISSIM 5.40, софтверската алатка
SSAM 2.1.6 не е детектиран ниту еден конфликт во кој како учесник се јавува
пешак.
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Во сценарио 1, како што беше очекувано, нивото на услуга на крстосницата е
намалено (ниво на услуга F), се создаваат колони, во некои моменти се јавува застој,
брзината на движење на возилата е намалена. Споредено со анализата за постојната
состојба каде што беа детектирани 28 конфликти, за сценарио 1 (при капацитет), SSAM
детектира 31 конфликт.
4.4.2 РАЗВОЈ НА СЦЕНАРИО 2
Второто сценарио се однесува на зголемување на бројот на пешаци на приодот
„B“ за 200 пешаци/час. Причината поради која беше донесена оваа одлука е заради тоа
што снимањето на токовите на возила беше извршено за време на попладневниот врвен
час, што не е врвен час за пешаците. Бидејќи влезот во Педагошкиот факултет е на ул.
„Васко Карангелевски“ т.е на приод „B“, се тргна со претпоставка дека врвен час за
пешаците е наутро, кога најголем број студенти одат на факултет.
Во Табела 4.8 прикажани влезните се параметри на токовите за сценарио 2.
Табела 4.8: Параметри на токовите за Сценарио 2
Параметар
Број на возила/час

Коментар
Бројот на возила останува

1 945

ист (постојна состојба)
На приод „B“ се зголемува

Број на пешаци/час

бројот на пешаци за 200

337

пешаци/час
Извор: Изработено од кандидатот

Во VISSIM беа внесени влезните податоци од табелата за истите правила на
одвивање на сообраќајот кои беа поставени за постојната состојба.
На Сл. 4.24 претставено е оптоварувањето на кружната крстосница за време на
симулацијата

на

токовите

во

VISSIM

при

зголемен

број

на

пешаци

за

200 пешаци/час на приод „B“.
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Слика бр. 4.24: Изглед на оптоварувањето на кружната крстосница за време на
симулацијата во VISSIM за Сценарио 2
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.25 е претставен 3D изгледот на кружната крстосница за време на
симулацијата на токовите во VISSIM при зголемен број на пешаци за 200 пешаци/час
на приод „B“.

Слика 4.25: Изглед на кружната крстосница за време на 3D симулацијата
во VISSIM за Сценарио 2
Извор: изработено од кандидатот
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Во услови на зголемување на бројот на пешаци за 200 пешаци/час на приод „B“,
нивото на услуга на крстосницата е намалено. Од симулацијата може да се види дека и
во ова сценарио се јавуваат колони, и во одредени моменти се јавува застој, брзината
на движење на возилата е намалена.
После завршената симулација, како излезен резултат од VISSIM, се доби
„SSAM Trajectory File“, фајл со .trj екстензија, во кој се запишани траекториите на
движење на возилата и пешаците.
Следен чекор беше анализа на безбедноста на кружната крстосница во SSAM,
преку податоците кои ги содржи „SSAM Trajectory File“ фајлот.
Од излезните резултати може да се види дека при анализата на траекторијата на
движење на возилата и пешаците во сценарио 2, SSAM пронајде 51 конфликт. Сите
конфликти се наоѓаат во границите на претходно поставените ограничувања. Тие
ограничувања се исти како претходно (постојната состојба и Сценарио 1) и се
однесуваат на максималното TTC за кое е поставена вредност од 1.5 секунди, на PET,
чија максимална вредност е поставена на 5 секунди, и на границите на конфликтниот
агол коишто се поставени меѓу 0° и 180°.
Секој пронајден конфликт е проследен со 39 сурогат-безбедносни мерки чие
значење е објаснето во точка 4.3.2.
На Сл. 4.26 претставена е првата третина од табелата на конфликти „табела на
конфликти 1/3“. За секој од конфликтите може да се видат првите 13 сурогатбезбедносни мерки.
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Слика 4.26: Табела на конфликти 1/3 како излезни резултати во SSAM за Сценарио 2
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.27 претставена е втората третина од табелата на конфликти „табела на
конфликти 2/3“за второто сценарио, при што за секој од конфликтите може да се види
втората група од 13 сурогат-безбедносни мерки.
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Слика 4.27: Табела на конфликти 2/3 како излезни резултати во SSAM за Сценарио 2
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.28 претставена е третата третина од табелата на конфликти - „табела на
конфликти 3/3“ со третата група од 13 сурогат-безбедносни мерки за сценарио 2.
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Слика 4.28: Табела на конфликти 3/3 како излезни резултати од SSAM за Сценарио 2
Извор: изработено од кандидатот

На Сл. 4.29 е прикажан прозорецот од SSAM за филтрирање на излезните
резултати. Тука се поставуваат ограничувањата за видот на излезните резултати. Исто
како и во првото сценарио, и во второто сценарио од интерес беа сите конфликти што
SSAM може да ги детектира. Затоа, излезните резултати не беа филтрирани, односно
беа оставени стандардните (default) филтри.
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Слика 4.29: Филтрирање на излезните резултати за Сценарио 2
Извор: изработено од кандидатот

Од Слика 4.29 може да се види во кои граници се движат следните сурогати:


Вредноста на TTC за регистрираните конфликти се движи меѓу 0 [s] (минимална)
до 1.5 [s] (максимална)



Вредноста на PET се движи од 0 [s] до 4.8[s]



MaxS се движи во границите меѓу 3.432 [m/s] и 10.937 [m/s]



Вредностите на DeltaS за регистрираните 51 конфликт се движи од 0.169 [m/s] до
6.563 [m/s]











Вредностите на DR се движат меѓу 3.45 m / s 2 до 2.638 m / s 2



MaxD вредностите се движат од 7.425 m / s 2 до 2.638 m / s 2



MaxDeltaV за регистрираните конфликти се наоѓа во границите меѓу минимална









0.086 [m/s] до максимална вредност од 5.287 [m/s].
На Сл. 4.30 се прикажани две табели. Во горната табела се вредностите на
мерните показатели на SSAM, и тоа: минималната вредност, максималната вредност,
средната вредност и варијансата за секој од мерните показатели.

63

Слика 4.30: Број на конфликти во SSAM за Сценарио 2 и опсег на вредностите
на SSAM мерните показатели
Извор: изработено од кандидатот

Од долната табела на Сл. 4.22 може да се види дека за време на симулацијата е
детектиран 51 конфликт, од кои сите се „одзади“.
На Сл. 4.31 визуелно е претставена локацијата на сите 51 конфликти на мапа,
која SSAM ја повлекува од микросимулацискиот модел VISSIM. Конфликтите се
претставени со празни кругови.

64

Слика 4.31: Претставување на конфликтите на мапа за Сценарио 2
Извор: изработено од кандидатот

Од излезните резултати на SSAM (Сл. 4.27) во колоната „FirstWidth“ е
прикажана ширината на секое возило кое е детектирано како прво возило во
конфликтот. На Сл 4.28, во колоната „SecondWidth“, прикажана е ширината на секое
возило кое е детектирано како второ возило во конфликтот.
Друг начин да се детектираат пешаците во излезните резултати на SSAM е
според сурогатот MaxS, каде за пешаци, MaxS е помал од 2.2352 [m/s] (што всушност е
просечната брзина на движење на пешаците).
Со анализа на колоните „FirstWidth“ и „SecondWidth“ и на MaxS која се
движи во границите меѓу 3.43 [m/s] и 10.94 [m/s]), се доаѓа до заклучок дека при
симулацијата во VISSIM 5.40, софтверската алатка SSAM 2.1.6 не детектира ниту
еден конфликт со пешак.
Нивото на услуга на крстосницата во Сценарио 2 е намалено, може да се види
создавање на колони, и во одредени моменти се јавува застој, брзината на движење на
65

возилата е намалена. Споредено со анализата за постојна состојба (28 детектирани
конфликти), а за првото сценарио при максимален капацитет каде беше детектиран 31
конфликт за ова сценарио при зголемен проток на пешаци на Приод „B“ за 200
пешаци/час, SSAM детектираше 51 конфликт.
4.4.3 ДИСКУСИЈА НА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Ова истражување беше извршено за кружна крстосница со едноставни
геометриски карактеристики (три приоди и една коловозна лента во кружниот ток).
Интензитетот на сообраќајните токови за време на врвниот час изнесуваше
1 495.5 ПАЕ/час, додека за пешачките токови беа измерени 137 пешаци/час. Исто така,
треба да се земе предвид дека пешаците најмногу го користат пешачкиот премин на
Приод „B“ (ул. „Васко Карангелевски“), и дека пешачките премини се поставени на
одредено безбедно растојание. Од вкупно 28 детектирани конфликти, SSAM не
детектира ниту еден конфликт меѓу пешаци и возила, од каде што следува дека оваа
крстосница во услови на постојна состојба е безбедна за пешаци.
Бидејќи анализата е извршена за низок интензитет на токови на пешаци и
возила (постојна состојба), најдобар начин за да се видат безбедносните перформанси
на кружната крстосница беше да се направи „што-ако“ анализа. За таа цел развиени беа
двете горенаведени сценарија. Во „Сценарио 1“ се симулираше сообраќај при
капацитет (2 997 ПАЕ/час), а геометријата на крстосницата и интензитетот на
пешачките токови останаа исти. И во овој случај, покрај зголемениот број на вкупниот
број на конфликти (31), и покрај ниското ниво на услуга „F“, SSAM не детектира
конфликти меѓу возила и пешаци. Уште еднаш се потврди високото ниво на безбедност
на анализираната кружна крстосница.
Во „Сценарио 2“ се симулираше сообраќајот на крстосницата при постојниот
интензитет на сообраќајни токови (1495.5 ПАЕ/час), на истата геометрија, но протокот
на пешаци на пешачкиот премин на Приод „B“ (ул. „Васко Карангелевски“) беше
зголемен за 200 пешаци/час. За оваа симулација, излезните резултати од SSAM
прикажаа 51 конфликт. Но, како и во претходните два случаи, не е детектиран ниту
еден конфликт меѓу пешак и возило.
Од резултатите кои произлегоа од примената на микросимулаторот VISSIM и
софтверската алатка SSAM, може да се заклучи дека оваа крстосница е безбедна за
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пешаци. Со ова се потврдува тезата т.е митот дека кружните крстосници со една
коловозна

лента

во

кружниот

ток

се

безбедни

за

пешаците.

67

5.

ЗАКЛУЧОЦИ
Безбедноста на пешаците, како учесници во сообраќајниот систем и корисници

на крстосниците, е многу важен сегмент од сообраќајното инженерство. Едно од
решенијата за зголемување на безбедноста на пешаците на крстосници е
преуредувањето на класичните во кружни крстосници. Меѓутоа, ова налага нови
истражувања со цел да се процени безбедноста за новонастанатата ситуација. Тоа е
познато како „пред и потоа“ анализа. За разлика од земјите каде „пред и потоа“
истражувањата се практика, кај нас, и покрај трендот на менување на класични во
кружни крстосници, има многу скромни сознанија за безбедноста на кружните
крстосници и нивното влијание врз безбедноста на пешаците. Токму ова беше
причината со овој труд да се направи прв обид во Р.Македонија за оцена на
безбедноста на пешаците.
Истражувањето е извршено на реален пример на кружна крстосница во градот
Битола. Пред преуредувањето, анализираната крстосница меѓу ул. „Довлеџик“,
ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“, според Сообраќајната студија за град
Битола (ТФБ, 2011), беше класифицирана како опасно место од втор ранг. После
преуредувањето на крстосницата сè до ова истражување, не постоеја никакви податоци
за безбедноста, а уште помалку податоци околу тоа како преуредувањето би влијаело
врз безбедноста на пешаците.
Со користење на моќните софтверски алатки PTV VISSIM и SSAM, цел беше на
интелигентен начин да се испитаат аргументите „за и против“ воведување на кружни
крстосници, посебно кога акцентот е ставен на безбедноста на пешаците.
Во овој труд е прикажана методологијата на истражувањето. Посебен акцент е
ставен на примената на двата софтвери при оценувањето на безбедноста на кружната
крстосница меѓу ул. „Довлеџик“, ул. „Васко Карангелевски“ и Бул. „1-ви Мај“.
Од добиените излезни резултати, како и поради тоа што пешачките премини
поставени се на одредено безбедно растојание, може да се заклучи дека оваа
крстосница е безбедна од аспект на пешаците. Со ова се потврдува тезата т.е митот
дека кружните крстосници со една коловозна лента во кружниот ток се безбедни за
пешаците.
Овој вид на истражување треба да стане составен дел од секое донесување на
сообраќајни решенија, независно дали тоа решение се однесува на промена во
управувањето со сообраќајот или за геометриски промени. Со развивање сценарија и
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со можноста за проценка на однесувањето на анализираните крстосници во поглед на
безбедноста, а во зависност од нивната геометрија, капацитет или ниво на услуга, може
да се анализира безбедноста на одреден потег или на цела мрежа во еден град.
Со ова истражување се постави основа на интелигентните истражувања
(истражувања со користење на моќни софтверски алатки) на безбедноста на пешаците
на кружни крстосници во Р. Македонија. Само со ваков пристап може да се добијат
научно-базирани резултати кои се од големо значење при донесувањето на одлуки од
страна на локалните власти за натамошна примена на кружните крстосници и нивна
промоција пред локалната заедница како безбедни крстосници
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Прилог 1: Образец за прибирање податоци за проток на возила за кружна крстосница
Локација:
Ден во неделата и дата на снимање:
Временски услови:
Број на лист:
Бројач:
Час:
Од
До
;
(снимањето се врши на 15 минутни интервали во врвниот
час т.е од 15-17ч)

Внеси:
„IIII“ за 5 возила,
Приод А
ПВ

Бус

Приод B
ТВ

ПВ

Бус

Приод C
ТВ

ПВ

Бус

Вкупно
ТВ

Приод
А

Приод
B

Приод
C

Вкупно
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Прилог 2: Oбразец за прибирање податоци за проток на пешаци за кружна крстосница

Локација:
Ден во неделата и дата на снимање:
Временски услови:
Број на лист:
Бројач:
Внеси:
„х“ за машки и „о“ за женски пешаци
Бројачко ливче за броење проток на пешаци
Приод А

Временски
период
1-2

Приод В
2-1

2-3

Приод С
3-2

3-4

4-3

15.0015.15
15.1515.30
15.3015.45
15.4516.00
16.0016.15
16.1516.30
16.3016.45
16.4517.00
Вкупно

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж
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Прилог 3: Табела на конфликти 1/3 како излезни резултати во SSAM за постојна
состојба
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Прилог 4: Табела на конфликти 2/3 како излезни резултати во SSAM за постојна
состојба
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Прилог 5: Табела на конфликти 3/3 како излезни резултати во SSAM за постојна
состојба
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Прилог 6: Број на конфликти во SSAM за постојна состојба и опсег на вредностите
на SSAM мерните показатели
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Прилог 7: Филтрирање на излезните резултати
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Прилог 8: Претставување на конфликтите на мапа
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