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Изследване възможността за подобряване на условията за 

движение на градски пътнически транспорт с използване на 

симулации 

 

Павел Стоянов, Митко Маринов, Даниел Любенов, Свилен Костадинов 

 

Research the possibility of improving the conditions of movement for urban passenger 

transport with the use of simulations: The paper demonstrates the application of two types of movement 

of vehicles from urban passenger transport in microscopic simulation of traffic flow on a fragment of a real 

urban road network. First, the options considered is no separate lane, and then a lot. Have been considered 

both. Have made findings and recommendations. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Изследването на състоянието на градския пътнически транспорт е от важно 

значение за прогнозиране на неговото развитие. Необходимо е да се изследва 

неговото състояние, за да се определят главните проблеми и да се набележат 

основните мерки за неговото развитие. От друга страна, градския пътнически 

транспорт е поставен пред значителни по своя характер предизвикателства: нов 

начин на застрояване на градските територии, уплътняване на централните части на 

градовете и значителното увеличение на тяхната територия; рязко намаляване на 

населението в средните и малките градове и отказ от ползване на градския 

транспорт в тях; промени в екологичните изисквания и повече от два пъти 

увеличение на автомобилния парк, което налага промяна в парадигмата на развитие 

на градския пътнически транспорт. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Планирането и функционирането на градския пътнически транспорт изискват 

оптимизиране и балансиране между привлекателни услуги и стопански дейности. 

Един от начините за планиране и създаването на модел на градския пътнически 

транспорт е чрез симулация. VISSIM е софтуер на фирмата PTV за симулация и 

моделиране на микроскопичен трафик, разработен за интегрирана система на 

трафик, включително и за движение на превозни средства, автобуси, железопътен 

превоз, пешеходци и велосипедисти. Софтуера предлага гъвкавост и удобство за 

определяне на градските маршрути и спирки, точността на моделиране на 

взаимодействието на превозното средство, както например спиране и 

приоритизация, гъвкавостта на автобусният график на тръгване и време на престой 

в 3D демонстрация. По този начин се дава възможност за устойчиво управление на 

качеството на обществения транспорт. 

Целта на нашето изследване е да представи методологията за проучвания на 

въздействието върху трафика на главни кръстовища, булеварди и улици, за да 

оцени текущото изпълнение на трафика и възможните затруднения, за 

идентифициране на възможните подобрения и ефекти от прилагането им. Бъдещите 

генератори на трафик, представени от различни развития в областта може да се 

считат за оценка на бъдещото въздействие върху транспортните потоци. 

За да отговарят на посочената по-горе цел, е необходима следната 

информация: 

- Оформлението на основните кръстовище / улица; 

- Връзки атрибути като дължина, брой на платната, капацитет, скорост; 

- Контрол на трафика: признаци и цикъл за контролирани кръстовища; 
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- Трафик потоци за пиковите часове по категория на превозните средства и от 

движенията. 

Обикновено, симулацията се извършва с модел, който е разработен за 

конкретния случай, за да може да бъде анализиран. В рамките на този доклад, се 

счита VISSIM е софтуер за планиране на транспортни модели. 

За да се постигне целта приложихме следните дейности които обикновено се 

смятат за анализ на кръстовище или улица: 

- Събиране на информация за оформление на кръстовище /улица, обмен и 

изграждане на модел на мрежа и система за зониране; 

- Събиране на информация за трафика в пиковите часове; 

- Разработване на модел за трафика в основните условия; 

- Оценка на основните условия за определяне на изпълнението за трафик; 

- Определяне на мерките за подобрения; 

- Прилагане на мерки и оценка на ефектите. 

 На фигура 1 и 2 са прозорците в които се вавеждат параметрите на 

автомобилният поток и на транспортните средства от градския пътнически 

транспорт. На фигура 2 също така, може подробно да се зададе времето на 

тръгване, дистаницята, времето на пътуване и пътникопотока на даденото 

транспортно средство.  

 

 

Фиг. 1. Работен прозорец в който се въвежда транспортния поток в брой 

единици за една пътна лента. 

 

 

Фиг. 2. Работен  прозорец в който се въвеждат характеристите и броят на 

транспортните средства от градския пътнически транспорт. 
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Фиг.3. Общ поглед на улица „Доростол” без обособена лента за градския 

пътнически транспорт. 

 

 

Фиг. 4. Общ поглед на улица „Плиска” със обособена лента за градския 

пътнически транспорт. 

 

 

Фиг. 5. Резлутати от симулацията за времето на пътуване представени в 

табличен вид в Excel. 
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Фиг. 5. Резлутати от симулацията за транспортните задръжките в Office 

OneNote. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на проведената симулация може да се направи следното 

заключение: 

Визуалният  подход при моделиране на транспортни процеси и системи на 

базата на PTV е приложим в научните изследвания в областа на градския 

пътнически транспорт, а също така е приложим и в практиката на управление на 

работата на големите транспортни превозвачи с оглед взимането на обосновани и 

проверени решения. 
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