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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Актуалност на проблема 

Увеличаването на населението в големите градове и свързаната с това висока 

степен на автомобилизацията създава различни проблеми от градоустройствени, 

социални, икономически и психологически фактори. При разработване на 

мероприятия за решаване на проблемите трябва да се подхожда комплексно, като 

се отчитат всички особености и взаимни връзки за осигуряване на баланс между 

изброените фактори. Тези мероприятия е необходимо да се основават на сериозни 

и задълбочени изследвания и анализи, не само на съществуващите транспортни 

ситуации, но да се основават и на транспортните потребности на населението. Един 

от масово прилаганите методи за решаване на транспортните проблеми е чрез 

реконструирането на конвенционални кръстовища в кръгови кръстовища. Това е 

продиктувано от възможността на кръговите кръстовища да осигуряват по-висока 

безопасност на движение в тях, а в определени случаи да се повиши и 

пропускателната им способност. 

 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

Цел на работата е оптимизация на организацията на движение на 

автомобилите в кръстовища от градски тип за повишаване на пропускателната 

способност и безопасността на движение.  

За постигане на целта е необходимо изпълнението на следните задачи: 

1. Избор и изследване на показатели на движението на транспортни потоци в 

кръгово кръстовище. 

2. Изследване на интензивността на транспортни потоци по направления на 

движение в кръгово кръстовище. 

3. Анализ на влиянието на радиуса на кръгово кръстовище върху параметрите 

на движение на автомобилите. 

4. Разработване на методика за оценка на организацията на движение в 

кръгови кръстовища. 

5. Приложение на методиката при реконструкция на конвенционално 

кръстовище в кръгово. 

 

Научна новост 

Разработени са методика и алгоритъм за оценка на пропускателната 

способност на входовете и изходите на кръгово кръстовище. Установена е 

зависимост между броя на клоновете и съставните транспортни потоци на главния 

поток в кръгово кръстовище. 

 

Практическа приложимост 

Представените методика и алгоритъм дават възможност чрез определяне на 

пропускателна способност де се оценят различни варианти за реконструкция на 

кръстовища от градски тип. 
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Апробация 

Разработеният оптимален вариант за реконструкция на съществуващо 

триклонно кръстовище в кръгово в град София ще бъде предложен за обсъждане и 

реализация на „Столична община“, с което ще се повиши пропускателната 

способност и безопасността на движение. 

 

Публикации 

Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани в 

5 научни публикации. Три от тях са докладвани и обсъждани на Международна 

научно-техническа конференция по ДВГ и моторни превозни средства 

Тrans&MOTAUTO’09, на Шеста национална конференция по пътища с 

международно участие, Варна, Златни пясъци, на Младежки форум – 2010, на 

Научната конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и 

железопътна техника и технологии Бул Транс 2010 и на научно-техническа 

конференция с международно участие “Транспорт, екология - устойчиво развитие” 

Ековарна ‘2014. 

 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 125 страници, като включва увод, 5 глави за 

решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, списък 

на публикациите по дисертацията и използвана литература. Цитирани са общо 176 

литературни източници, като 164 са на латиница и 11  на кирилица, а останалите са 

интернет адреси. Работата включва общо 40 фигури и 15 таблици. Към 

дисертацията са дадени 5 приложения с обем от 68 страници, съдържащи 88 

фигури, и 15 таблици. Номерата на фигурите и таблиците в автореферата 

съответстват на тези в дисертационния труд.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

УВОД 

В увода е обоснована актуалността и мотивите за работа по темата. Обект на 

изследване са кръгови кръстовища от градската улична мрежа на гр. София. 

Предмет на изследване са процесите на движение и взаимодействие на пътните 

превозни средства от транспортните потоци в кръгово кръстовище. 

 

ГЛАВА 1. СЪСТОЯНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЦЕЛ НА 

РАБОТАТА 

Направен е обзор на извършените изследвания, иновации и научни методи 

свързани с показателите на пътнотранспортното движение, методите за тяхното 

изследване, моделирането на движението и използваните формулировки за 

определяне на пропускателната способност на кръгови кръстовища. 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ИЗБОР НА КРЪСТОВИЩЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

2.1 Основни характеристики на кръговите кръстовища. 

Масово разпространените кръгови кръстовища се различават от 

конвенционалното кръстовище основно със следните характеристики: 

- входящите пътни превозни средства са длъжни, да пропуснат 

циркулиращите в кръга пътни превозни средства и не важи правилото за 

предимство на десностоящия; 

всички пътни превозни средства се движат обратно на часовниковата стрелка 

(при дясно движение); 

- кръговото движение намалява конфликтните точки; 

- пешеходните потоци не пресичат пътното платно на кръговото движение; 

- скоростта на транспортните потоци преминаващи през кръстовището се 

ограничава от физическите и геометрични характеристики на кръговото 

кръстовище. 

Практиката в страните от света при реализиране на кръгови кръстовища 

показва голямо разнообразие в конструктивни решения, характеристики и подходи 

в организацията на движение на транспортните потоци, регулирането на 

движението и други. 

 

2.2 Класификация и особености на кръговите кръстовища. 

Различните видове кръгови кръстовища се класифицират по няколко основни 

признака: вида на централния остров; размерите, формата и конфигурацията на 

кръстовището; броят на лентите за движение; начина на регулиране на движението 

и други. Това разделение е условно тъй като няма стандарт, който да определя 

стойности на диаметрите, при които да се класифицират отделните видове 

кръстовища. За нашата страна различните видове кръстовища, начина на 

регулирането и организацията на движение, както и областта им на приложение са 

регламентирани в Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии.  

За осигуряване на безпрепятствено движение на транспортните потоци по 

някои от направленията се пресича централния остров с цел създаване на директна 
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връзка през него или за ляво завиващите потоци. За завиващите надясно се 

изграждат байпасни улици и се отделят от натоварването на кръговото движение. 

Съществуват варианти на изграждане на кръгово кръстовище като отделно ниво от 

пътен възел. Сравнително нов вид кръгово кръстовище е т. нар. Турбо кръговото 

кръстовище, осигуряващо спираловидно движение на транспортните потоци в 

него, което изисква водачите на пътните превозни средства да избират посоката на 

движение преди да навлязат в кръговото движение. 

 

2.3 Избор на кръгово кръстовище като обект на изследване. 

В нашата страна през последните няколко години започна все по-честото 

изграждане на нови или реконструкция на съществуващи кръгови кръстовища. 

Може би едни от най-познатите кръстовища в гр. София са това на „Площад на 

авиацията“, реконструираното през 2015г. на „Руски паметник“, ново изградените 

пътни възли на две нива на „Лъвов мост“ и на „Телевизионната кула“. Основните 

параметри на посочените кръгови кръстовища са представени в таблица 2. 1.  

 
Основни параметри на кръгови кръстовища в гр. София                             Таблица 2. 1 

№ 
Кръгово 

кръстовище  

Dкр nкр Bкр 
Nвх / 

Nизх 

nвх / 

nизх 

Bвх / 

Bизх 
Нива 

Регулиране 

на 

движението [m] [бр.] [m] [бр.] [бр.] [m] [бр.] 

1. 
площад „Лъвов 

мост“ 
87 2 4,5 4/4 2/2 3,5/3,5 2 СУ 

2. 
площад „Руски 

паметник“ 
24 3 4,75 4/4 2/2 4/4 1 ПЗ 

3. 
„Телевизионна 

кула“ 
48 2 4 4/4 2/2 3/3,5 2 ПЗ 

4. 

бул. „България“ и 

бул. „Акад. И. Е. 

Гешов“, (проект) 

45 2 н.д. 4/4 2/2 н.д. 2 ПЗ 

5. 
бул.“Хр. Колумб“ 

и бул.“Н. Бончев“, 
9 2 4,5 4/4 2/2 4/4 1 ПЗ 

6. 
„Площад на 

авиацията“ 
159 3 4 5/5 2/2 3,5/3,5 2 ПЗ 

Dкр - диаметър на централния остров; nкр - брой ленти в кръговото движение; Bкр - широчина на лента в 

кръговото движение; nвх - брой ленти входове; nизх - брой ленти изходи; Bвх - широчина на лента на входа,  

Bизх - широчина на лента на  изхода, Nвх – брой входове; Nизх – брой изходи; ПЗ – пътни знаци; СУ-

светофарна уредба 

 

За обект на изследване и анализ в настоящата работа е избрано кръговото 

кръстовище, намиращо се на „Площад на авиацията“, което е типично за масово 

изгражданите кръгови кръстовища и се характеризира със следните особености: 

- разположено е на голяма площ, което позволява изменения в 

структурата на кръстовището; 

- кръстовището е силно натоварено в пиковите часове на деня, което 

поражда образуването на опашки от чакащи автомобили на отделни входове; 

- на кръстовището са отчетени голям брой на пътнотранспортните 

произшествия. 
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ГЛАВА 3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ В КРЪГОВО 

КРЪСТОВИЩЕ НА ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА 

Изучаването и моделирането на поведението на транспортните потоци се 

предхожда от наблюдения и подробно експериментално изучаване. Основен 

подход в работата за оптимизирането на организацията на движение в 

кръстовищата е изследване и анализиране на кореспонденциите на преминаващите 

транспортни потоци. 

 

3.1 Изследване на кореспонденциите и интензивността на транспортните 

потоци в кръговото кръстовище. 

Измерванията са извършени чрез 

заснемане на движението с 

професионална широкоъгълна 

видеокамера, осигуряваща висока 

резолюция на образите и позволяваща 

заснемане на цялото кръгово кръстовище 

(фиг. 2.12). 

Предварителните проучвания 

показаха, че пиковите часове на 

автомобилния трафик в делничен ден са 

както следва: от 8:30 часа до 9:30 часа, 

12:30 часа до 13:30 часа, 17:15 часа до 

18:15 часа. 

Изследваните показатели на 

транспортните потоци се основават на 

определяне на кореспонденциите между 

отделните входове и изходи на кръстовището за сутрешния, обедния и вечерния 

интервал. 

Кореспонденциите между входовете и изходите в брой преминали 

автомобили за сутрешния час са показани в таблица 3. 2, а транспортното 

натоварване за този час е представено на фиг. 3. 1. 

 
Кореспонденции между входовете и изходите от 08:30 до 09:30ч Таблица 3. 2 

ВХОДОВЕ 

И
З
Х

О
Д

И
 

от 

към 

бул. „Асен 

Йорданов“ 

„Орлов 

мост“ 

бул. „д-р 

Г.М. 

Димитров“ 

Пловдив 

ж.к. 

„Младост – 

1“ О
б

щ
о

 

Брой преминали автомобили от 08:30 до 09:30ч 

бул. „Асен 

Йорданов“ 
8 268 452 417 281 1426 

„Орлов мост“ 95 117 583 235 395 1425 

бул. „д-р Г.М. 

Димитров“ 
194 483 21 341 112 1151 

Пловдив 109 198 381 54 0 742 

ж.к. „Младост – 1“ 124 331 108 58 0 621 

Общо 530 1397 1545 1105 788 5365 
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От данните се вижда, че общото натоварване през сутрешният интервал на 

кръговото кръстовище е около 5300 броя. Три входа: от бул. „д-р Г. М. Димитров“, 

„Орлов мост“ и гр. Пловдив и три изхода: към бул. „Асен Йорданов“, бул. „д-р Г. 

М. Димитров“ и „Орлов мост“ формират около 75% от общото натоварване, като 

само входовете и изходите на бул. „д-р Г. М. Димитров“ (фиг. 3. 2) и „Орлов мост“ 

съставят около 50% от общото натоварване на кръстовището.  

Броят кореспонденции между входовете и изходите, интензивността на 

входящите и изходящи транспортни потоци и транспортното натоварване за 

обедния и вечерния час са показани в таблици 3. 3 и 3. 4 и на фигури 3. 4 и 3. 5. 
 

Кореспонденции между входовете и изходите от 12:30 до 13:30ч   Таблица 3. 3 

ВХОДОВЕ 

И
З
Х

О
Д

И
 

от 

към 

бул. „Асен 

Йорданов“ 

„Орлов 

мост“ 

бул. „д-р Г.М. 

Димитров“ 
Пловдив 

ж.к. 

„Младост 

– 1“ О
б

щ
о
 

Брой преминали автомобили от 12:30 до 13:30ч 

бул. „Асен 

Йорданов“ 
10 281 379 335 230 1325 

Орлов мост 184 196 537 251 226 1394 

бул. „д-р Г.М. 

Димитров“ 
294 427 17 262 127 1127 

Пловдив 199 153 308 116 0 776 

ж.к. „Младост – 

1“ 
113 293 66 49 0 521 

Общо 800 1350 1307 1013 583 5053 

Фиг.3. 1. Картограма на транспортното 

натоварване за сутрешния интервал 

Фиг. 3. 2. Картограма на транспортният поток от 

бул. „Г. М. Димитров“ за сутрешния интервала  
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Кореспонденции между входовете и изходите от17:15 до 18:15ч Таблица 3. 4. 

ВХОДОВЕ 

И
З
Х

О
Д

И
 

От 

към 

бул. „Асен 

Йорданов“ 

„Орлов 

мост“ 

бул. „д-р Г.М. 

Димитров“ 
Пловдив 

ж.к. 

„Младост 

– 1“ О
б

щ
о
 

Брой преминали автомобили от 17:15 до 18:15ч. 

бул. „Асен 

Йорданов“ 
17 238 337 526 208 1326 

„Орлов мост“ 166 169 348 361 461 1505 

бул. „д-р Г.М. 

Димитров“ 
226 281 10 341 53 911 

Пловдив 138 151 205 192 36 722 

ж.к. „Младост 

– 1“ 
175 395 95 185 30 880 

Общо 722 1234 995 1605 788 5344 

 

Получените резултати показват, че както в сутрешния пик, така и в обедния 

и вечерния пик с най-голяма стойност на интензивността са входящите потоци от 

бул. „д-р Г. М. Димитров“, „Орлов мост“ и гр. Пловдив. Прави впечатление, че 

интензивността на транспортния поток от бул. „д-р Г. М. Димитров“ прогресивно 

намалява с течение на времето, като от 1500 броя в сутрешния час достига около 

1000 автомобила за вечерния час. Интензивността на входящият поток от „Орлов 

мост“ се запазва сравнително постоянна и през трите изследвани периода. 

Интензивността на транспортният поток от вход гр. Пловдив през сутрешния и 

обедния интервал също се запазва сравнително постоянна, докато през вечерния 

интервал се увеличава с приблизително 50%. 

 

 

Фиг. 3. 4. Картограма на транспортното 

натоварване за обедния интервал 

Фиг. 3. 5. Картограма на транспортното 

натоварване за вечерния интервал 
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3.2 Изследване на часовата неравномерност на транспортния поток в кръгово 

движение. 

Изменението на транспортните потоци в кръговото кръстовище по часове на 

денонощието влияе на броя на автомобилите, движещи се около централния 

остров. За целта се извърши измерване на броя на автомобилите, движещи се в 

кръга за сутрешния и обедния период през половин минута.  

Броят на автомобилите, движещи се в кръга през половин минута за 

сутрешния период на измерването е показа на фиг. 3. 6. Вижда се, че броя на 

автомобилите, движещи се в кръга се изменя в диапазона от 22 до 50 броя. За 

обедния период на изследване (фиг. 3. 7) изменението на броя на автомобилите в 

кръга е от 20 до 42 броя. 

 

 
Фиг. 3. 6. Изменение на броя на 

автомобилите, движещи се едновременно в 

кръга за сутрешния период 

Фиг. 3. 7. Изменение на броя на 

автомобилите, движещи се едновременно в 

кръга за обедния период 

 

Анализът на резултатите за транспортното натоварване в кръговото 

движение на кръстовището, кореспонденциите между входовете и изходите, 

изменението на броя на автомобилите в транспортният поток, движещ се около 

централния остров позволява да се направят следните изводи: 

1. На основа на изследваните кореспонденции са определени най-

натоварените направления през кръговото кръстовище. 

2. Изследваното кръстовище се характеризира с относително еднакво 

транспортно натоварване в пиковите часове на денонощието. 

3. Натоварването по отделните кореспонденции се различават значително 

през сутрешния и вечерния час на денонощието. Това е основание да се твърди, че 

водачите избират различни маршрути на пътуване през сутрешния и вечерния час. 

4. Основните транспортни потоци преминават през 2/3 от обиколката на 

кръга, което отхвърля необходимостта от пресичане на кръговото движение, в 

която и да е посока. 

5. Съществува силна неравномерност, достигаща до 50% в броя на 

автомобилите намиращи се в кръга. 

Получените резултати могат да послужат за разработване на модели на 

процесите в кръгово кръстовище. 
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ГЛАВА 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ВЛИВАНЕ В КРЪГОВОТО 

ДВИЖЕНИЕ 

Основният показател, определящ пропускателната способност на кръговите 

кръстовища е броят на автомобилите, които могат да се включат в кръговото 

движение. Този брой зависи от времето, което e необходимо на всеки един водач 

да навлезе в движението. Това време е индивидуално за всеки един водач, тъй като 

се състои от две компоненти – време за оценка на пътната обстановка, т. е. време 

за реакция и същинско време за вливане в кръговото движение. Времето за реакция 

зависи от индивидуалните качества на водачите, от психологическите им качества, 

тяхната възраст, способност за преценка на различните условия и ситуации и други 

фактори. Това време не е обект на настоящата работа и се приема средна стойност 

от 1,5 s съгласно [3, 19, 33, 54, 58, 92, 93, 96, 139 и др.]. 

Скоростта на автомобилите от транспортния поток в кръга е регламентирана 

в зависимост от радиусът на централния остров в Наредба № 2 на МРРБ [5]. 

Показаните стойности на скоростите на движение на автомобилите в кръга се 

отнасят за кръстовища с радиуси на кръга от 30 m до 120 m. Тези стойности по-

скоро могат да се отнесат към кръстовища от републиканската пътна мрежа, докато 

в практиката на големите градове се използват кръстовища с по-малки размери. 

Липсват стойности за скорости на движение за кръстовища при радиуси на кръга 

по-малки от 30 m. 

Времето на вливане в настоящата работа е времето от момента на потегляне 

на автомобила до достигане на скоростта на движение на транспортния поток в 

кръга. Времето за вливане в кръстовището зависи от динамичните качества на 

автомобилите, от радиусът на кръга на кръстовището и от скоростта на движение 

на циркулиращия транспортен поток. 

Радиус на движение на автомобилите в кръговото кръстовище в настоящата 

работа се определя като средноаритметична стойност между външния и вътрешния 

радиус на кръстовището, наричан по-нататък радиус на движение Rд.  

Времето за вливане в кръговото движение беше експериментално определено 

на два етапа. В първия етап се измериха скоростите на движение в кръга при малки 

стойности на радиусът на движение, а през вторият етап се измериха времената за 

вливане в движението около централният остров за целият диапазон от радиусите 

на движение Rд = 6 m ÷ 90 m. Измерването на скоростите на движение в кръга и 

времето за вливане в кръговото движение беше извършено на територията на 

учебни полигони в гр. София в сухо и ясно време на равна асфалтова площадка с 

означена траектория за движение чрез хронометриране на движението на три леки 

автомобила от различни класове, управлявани от трима различни водачи. 

Постигнатите скорости на движение в кръга на автомобилите са съобразени с 

безопасното управление при радиуси на движение до 40 m, а тези над 40 m с 

регламентираните скорости съгласно [5]. Получените средни скоростта на 

движение Vкр. дв. и средното времето за вливане tвл в кръстовището от проведените 

139 опита при различни стойности на радиусът на движение са показани в таблица 

4. 1. 
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Скорост и средно време за вливане за различни радиуси на движение              Таблица 4. 1. 

Rд, [m] 6 10 12 20 30 40 50 60 70 80 90 

Vкр. дв., [km/h] 13 20 20 22 30 40 45 45 45 45 45 

tвл, [s] 2,88 2,80 3,15 2,87 3,23 5,42 6,70 6,85 6,58 6,67 6,66 

 

4.1 Определяне на зависимостта на скоростите на движение на транспортните 

потоци от радиусът на движение 

Изследването на скоростта на движение на автомобили в кръга, за различни 

радиуси на движение до 40 m се основава на 88 опита. 

Определянето на скоростта на движение на транспортния поток при малки 

радиуси на кръга до 40 m се налага по две причини. Първата е, че липсват 

нормирани стойности в [5] и второ, че предварителните наблюдения показват рязко 

повишение на скоростта на движение при промяна на радиусите на движение. 

От стойностите на средните скорости се вижда (табл. 4.1), че трендът на 

скоростта при малките радиуси е много по-голям от този при големите стойности 

на радиуса, което наложи статистическа обработка на измерените скорости на 

движение. Обработката на резултатите за скоростта Vкр.дв. при различни радиуси на 

движение Rд ≤ 40 m със софтуерен продукт Statgraphics показа следната 

регресионна зависимост: 

𝑉кр.дв = 8,83271 +  0,740713. 𝑅д,            km/h. (4. 1) 

Това уравнение позволява да се получат проектни скорости за движение в 

кръга при радиуси на движение по-малки от 40 m и да се препоръчат като 

допълнение в настоящата нормативна уредба [5]. Тези стойности са показани в 

таблица 4. 2 и фиг. 4. 1. 
Препоръчвани проектни скорости за движение в кръга   Таблица 4. 2 

Rд, [m] 6 10 14 18 22 26 30 40 

𝑉кр.дв, [km/h] 13 16 19 22 25 28 31 38 

 
Фиг. 4. 1. Линейна зависимост на 

скоростта на движение при Rд = 6 ÷ 40 m 

Фиг. 4. 2. Логаритмична зависимост между 

скорост и радиус на движение за Rд=6 ÷90 m 

 

При обработка на измерените скорости на автомобилите за целия диапазон 

на радиуси на движение Rд = 6 m ÷ 90 m със програмния продукт се установи 

следната логаритмична зависимост: 

𝑉кр.дв = 13,435 𝑙𝑛(𝑅д) − 12,533,            km/h, (4. 2) 

която е показана на фиг. 4. 2. 
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4.2 Определяне на зависимостта на времето за вливане от радиуса на 

движение 

Математичен модел, които описва връзката между времето за вливане tвл и 

радиуса на движение Rд в кръговото кръстовище е изграден на базата на нелинейна 

регресия. Данните от измерването на времето за вливане в кръстовището в 

зависимост от радиуса на движение се обработиха със софтуерен продукт 

Statgraphics и се получи нелинейно регресионно уравнение от вида: 

tвл = e(0,0736146.Rд−0,000954519.Rд
2+0,0000041819.Rд

3),           s. (4. 3) 

 
Фиг. 4.3. Нелинейна зависимост на времето за вливане от радиуса на движение 

 

Апроксимацията на реално измерените стойности на времето за вливане при 

различните стойности на радиуса на движение е показана на фиг. 4. 3. В 

представения модел има скрита връзка между времето за вливане в движението и 

скоростта на движение в кръга, като влиянието и при този модел не се отчита. 

Скоростта на движение се явява, като скрита променлива, която не е включена 

директно в модела, а е във функция от радиуса на движение на автомобилите в 

кръговото кръстовище. 

 

4.3 Определяне на зависимостта на времето за вливане от радиуса и скоростта 

на движение на автомобилите 

На базата на получените експериментални данни за времето на вливане от 

скоростта на движение и радиуса на движение са съставени математични модели, 

които описват зависимостта на времето за вливане от скоростта на главния 

транспортен поток, движещ се около централният остров и радиуса на движение. 

Моделът, който се получава на базата на множествена линейна регресия и 

описва с висока достоверност взаимовръзката между времето за вливане tвл и двете 

променливи Vкр.дв. и Rд се изразява със следната математична зависимост: 

𝑡вл = −0,16534. 𝑅д + 0,00121971. 𝑅д
2 + 0,222931. 𝑉кр.дв. + 0,000956977. 𝑉кр.дв.

2 , s. 

                (4. 4) 

Графичното изражение на този модел описва повърхнина, която е 

представена на фиг. 4. 4. При изчертаване на остатъците, които се получават при 

моделирането от всеки един ред от въведените данни, се забелязва наличието на 

голямо разсейване и наличие на тенденция (фиг. 4. 5.), което налага извършване на 

допълнително доразвиване на модела с цел неговото усъвършенстване.  
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Фиг. 4. 4. Изменение на времето за вливане 

в зависимост от скоростта и радиуса на 

движение 

Фиг. 4. 5. Разпределение на остатъците на 

модела 

 

Уравнението на преработения модел, апроксимиращ опитните данни за 

изменението на времето на вливане tвл от скоростта Vкр.дв и радиуса Rд на движение 

на автомобилите в кръговото кръстовище е линейна зависимост от следния вид: 

tвл = −0,00094686. 𝑅д
2 + 0,00000798657. 𝑅д

3 + 0,381083. Vкр.дв. − 

−0,016718. Vкр.дв.
2 + 0,000277051. Vкр.дв.

3 ,        s. 
(4. 5) 

Постоянна дисперсия и отсъствие на тенденция в остатъците на фиг. 4. 8 

потвърждава адекватността на модела. Полученият модел апроксимира 

резултатите с максимална достоверност и се описва с повърхнината показана на 

фиг. 4. 6. Това е моделът, който може да се използва за теоретичното определяне 

на времето за вливане на автомобили в кръговото движение на кръстовището. 

 
Фиг. 4. 6. Изменение на времето за вливане 

в зависимост от скоростта и радиуса на 

движение в подобрения модел 

Фиг. 4. 8. Разпределение на остатъците от 

подобрения модела  

 

Високите стойности за коефициентите на детерминация 𝑅коригиран
2  за 

разработените модели показват, че те са статистически значими и описват с голяма 

точност изменението на моделираните параметри от променливите показатели 

скорост Vкр.дв. и радиус Rд на движение. 
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4. 4 Моделиране параметрите на движение на автомобилите в кръгово 

кръстовище 

Изследвани са броя на автомобилите движещи се в кръга на всеки 30 секунди 

за сутрешния и обедния период. Предварителната оценка на измерените стойности 

за броя на автомобилите в кръга е извършена в среда на Statgraphics. 

Измерените стойности на броя на автомобилите движещи се в кръга през 

сутрешния период са разпределени по закона на Поасон с 95% достоверност и 

средна стойност 33,41. От проверката за съгласуваност на получените резултати за 

броя на автомобилите в кръстовището през сутрешния период се получава χ2 = 

17,0562 с 21 степени на свобода и P – стойност = 0,707695. Измерените стойности 

на броя на автомобилите в кръга през обедния период са разпределени също по 

закона на Поасон с 95% достоверност и средна стойност 33,52. От проверката за 

съгласуваност на получените резултати за броя на автомобилите в кръстовището 

през обедния период се получава χ2 = 17,7649 с 21 степени на свобода и P – 

стойност = 0,663827. 

На фиг. 4. 9. и фиг. 4. 10 са показани хистограмите на броя автомобили в 

кръговото движение за сутрешния и обедния период на изследване. 

 
Фиг. 4. 9. Разпределение на автомобилите за 

сутрешния период на изследване 

Фиг. 4. 10. Разпределение на автомобилите за 

обедния период на изследване 

 

Движението на автомобилите е стохастичен процес - {X(t), tT }, които се 

представя като множество от случайни променливи, които описват 

пътнотранспортното движение. Това дава основание да се твърди, че 

последователното движение на автомобилите в кръговото кръстовище може да се 

апроксимира чрез авторегресионни (АR) модели и техните разширения (АRX), 

(ARMAX). 

За изграждане на математичен модел, които да описва изменението на 

автомобилите в кръга в зависимост от изменението на входящите и изходящите 

транспортни потоци от получената първоначална оценка за разпределението по 

Поасонов закон на автомобилите, движещи се в кръга на кръстовището е използван 

софтуерен продукт Mathlab. 

Изходен параметър на модела представлява плътността на автомобилите в 

кръговото движение на кръстовището. Входни параметри на модела са: входящите 

транспортни потоци, изходящите транспортни потоци и псевдо- случайна 

последователност, определена от входящите и изходящите от кръстовището 
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автомобили. Псевдослучайната последователност, която се явява допълнителен 

предиктор, като знака му в уравнението на модела се определя от разликата между 

автомобилите в анализираните моменти. 

Моделът на автомобилите движещи се в кръга има вида: 𝐴(𝑧)𝑦(𝑡)  =
 𝐵(𝑧)𝑢(𝑡)  +  𝑒(𝑡) и на базата на определените коефициенти се получава следното 

уравнение, което описва този модел: 

𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡 − 1) + 2,30510−16𝑦(𝑡 − 2) = 𝐼(𝑡) − 𝑂(𝑡) − 4,312. 10−16𝑠𝑖𝑔𝑛∆𝑦(𝑡) 

                 (4.10) 

Времето на дискретизация в изградения модел е равно на интервала, през 

който са измервани автомобилите в кръговото движение, а именно на всеки 30 

секунди. Апроксимацията на модела представена на фиг. 4. 11 показва пълно и 

точно описване на експерименталните данни от него. Остатъците от модела са 

изобразени на фиг. 4. 12, които се отчетоха при моделирането и са представени при 

апроксимацията на модела на фиг. 4. 13.  

Представеният авторегресионен модел описва със задоволителна 

достоверност броя на автомобилите в кръговото кръстовище от проведеното 

изследване на автомобилите в кръговото движение. Това означава, че този модел 

може да опише плътността на главния транспортен поток, на база на информацията 

за входящите и изходящите транспортни потоци в кръговото кръстовище. 

 
Фиг. 4. 11. Апроксимация на модела.              Фиг. 4. 12. Изследване на остатъците. 

 
Фиг. 4. 13. Апроксимация на модела с отчитане на остатъците. 

 

От получените математични модели, които описват взаимовръзките между 

изследваните показатели на транспортното движение и геометричните 

характеристики на кръговото кръстовище могат да се направят няколко извода: 

1. Представеният математичен модел за определяне на скоростта на 

движение на главния поток в зависимост от радиусът на движение на автомобилите 
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в кръговото кръстовище позволява да се получат проектни скорости за движение в 

кръга при радиуси по-малки от 40 m и да се препоръчат като допълнение в 

настоящата нормативна уредба. 

2. Изграден е математичен модел, основан на нелинейна регресия за 

определяне на времето на вливане в кръговото движение в зависимост от радиусът 

на движение на автомобилите в кръговото кръстовище, който описва с достатъчна 

достоверност експерименталните данни. 

3. Разработен е регресионен модел, представящ линейна зависимост на 

времето за вливане в кръговото кръстовище от скоростта и радиусът на движение 

на главния транспортен поток в кръговото кръстовище. 

4. Създаденият авторегресионен модел, отразяващ изменението на броя на 

автомобилите в кръговото кръстовище може да опише плътността на главния 

транспортен поток, на база на информацията за входящите и изходящите 

транспортни потоци в кръговото кръстовище. 

5. Доказано е, че автомобилите в кръговото движение са разпределени по 

Поасонов закон, което означава, че те се движат независимо един от друг и 

позволява да се приеме, че интервалите между автомобилите в транспортния поток 

са равномерно разпределени. 

 

ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА 

КОНВЕНЦИОНАЛНО КРЪСТОВИЩЕ 

Методиката е разработена за оценка на транспортните ситуации след 

преобразуване на движението на автомобили през конвенционално – триклонно, 

четириклонно и т. н. кръстовище в движението им по кръгово кръстовище. 

При организацията на кръгово движение в кръстовището се спазват следните 

ограничения: 

- определената площ и размерите на участъка; 

- запазване на броя и местоположението на входовете и изходите; 

- движението се запазва на едно ниво; 

- през кръстовището преминават само автомобили като движещите се в 

кръга са с предимство. 

Изходните данни на методиката включват: 

- разпределение на кореспонденциите между входовете и изходите на 

съществуващо кръстовище с последващо преобразуване в кореспонденции на 

кръгово кръстовище;  

- времена за вливане на автомобили в потока от автомобили движещи се 

в кръга; 

- зависимости на скоростите на движещите се автомобили от радиуса на 

движение; 

- безопасното разстояние за вливане в зависимост от скоростта на 

движение на автомобилите в кръга, така наречен пространствен празен интервал. 

Критерият за оценка на организацията на движение е осигуряване на 

необходимата пропускателна способност на отделните входове на кръговото 

кръстовище. Този критерии се реализира чрез определяне на броя и големината на 

интервалите от време между движещите се в кръга автомобили преминаващи пред 
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всеки вход на кръговото кръстовище, които позволяват безопасно вливане на 

автомобили в кръга. Това определя максималния възможен брой автомобили 

вливащи се в кръговото движение. 

5.1 Трансформация на движението от конвенционално кръстовище в 

движение в кръгово кръстовище 

На фиг. 5. 1 е показано кръстовище с n клона ( n = 4 ), за което за време Tизм 

са измерени Nij броя на кореспонденциите между входовете и изходите. При 

условие, че всички клонове на кръстовището се състоят от вход и изход, то 

множеството от кореспонденции представлява квадратна матрица, показана в 

таблица 5. 1. 
Кореспонденции, бр.автомобили                                Таблица 5. 1 

Вход 

Изход 
1 2  I  N 

1 N11 N21  Ni1  Nn1 

2 N12 N22  Ni2  Nn1 

       

j N1j N2j  Nij  Nnj 

       

n N1n N2n  Njn  Nnn 

Общия брой на преминалите за време Tизм през кръстовището автомобили N е: 

𝑁 = ∑ 𝑁𝑖𝑗

𝑛

𝑖,𝑗=1

 (5. 1) 

Кръстовището показано на фиг. 5. 1 е трансформирано в кръгово по схема 

показана на фиг. 5. 2. Диаметърът на кръга D и местоположението на клоновете се 

избират според поставените ограничения – предоставени площи за изграждане и 

параметри на свързаната с кръстовището улична мрежа. 

 
Фиг. 5. 1 Конвенционално кръстовище с n = 4 Фиг. 5. 2. Реконструирано конвенционално 

кръстовище в кръгово кръстовище 

 

5.2 Определяне на интервалите между автомобилите от входящите 

транспортни потоци 

Приема се, че за изследвания период от време Tизм автомобилите преминават 

през кръстовището равномерно, при което времевите интервали Pij между Nij 

автомобилите се изчисляват по: 
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𝑃𝑖𝑗 =  
𝑇изм

𝑁𝑖𝑗
,            s  (5. 2) 

Стойностите на интервалите от време между автомобилите не зависят от 

приетия радиуси и ленти за движение на кръга и представляват също квадратна 

матрица. 
 Интервали между автомобилите в отделните потоци                Таблица 5. 2 

 1 2  I  n 

1 P11 P21  Pi1  Pn1 

2 P12 P22  Pi2  Pn1 

       

j P1j P2j  Pij  Pnj 

       

n P1n P2n  Pjn  Pnn 

 

5.3 Определяне на интервалите между автомобилите от главния транспортен 

поток 

Главният транспортен поток преминаващ пред всеки вход може да се 

представи като сума от транспортни потоци свързващи останалите входове и 

изходи, като тези съставни потоци са различни за всеки вход. Броят на 

съставляващите транспортни потоци преминаващи пред всеки вход зависи от броя 

n на клоновете на кръговото кръстовище. Чрез математична индукция и използване 

на метода на Гаус за сума на последователни числа, може да се докаже, че броят на 

съставляващите транспортни потоци К преминаващи пред всеки вход е: 

𝐾 =  
𝑛. (𝑛 − 1)

2
,                    брой. (5. 3) 

Полученият резултат е валиден за кръгово кръстовище, при което съвпадат 

входовете и изходите на всеки клон. Броя на възпрепятстващите транспортни 

потоци трябва да се коригира в зависимост от разстоянията между два 

последователни клона на кръстовището. В случай, че това разстояние е по-малко 

от критичния пространствен празен интервал Lc, то към стойността на К е 

необходимо да се добави и броя на изходящите транспортни потоци към тези два 

клона. Критичния пространствен празен интервал Lc се определя в зависимост от 

скоростта на движение в кръга и критичния празен интервал от време tc: 

𝐿𝑐 = 𝑉кр.дв.. 𝑡𝑐   (5. 4) 

Интензивността на транспортния поток, преминаващ пред всеки вход е сума 

от интензивността на К броя съставляващи транспортни потоци, а празните 

времеви интервали tm, т.е. интервалите между автомобили е комбинация от празни 

интервали от време на тези транспортни потоци. Минималната стойност от 

комбинацията от последователни празни интервали Pij, определя моментния празен 

интервал tm за навлизане на автомобили от подчинения поток в кръговото 

движение: 

∆𝑡𝑚 = 𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑖𝑗𝑚
,                       s, (5. 5) 

където 𝐼𝑖𝑗𝑚
 е празния интервал на един възпрепятстващ поток от i-вход към изход 

j. Тази минимална стойност се определя за всяко m изчисление чрез наслагване на 

комбинация от празни времеви интервали на няколко транспортни потока, 

преминаващи пред един вход съгласно принципна схема, показана на фиг. 5.3.  
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Фиг. 5. 3. Принципна схема на наслагване на интервалите във времето 

 

Празните интервали t1, t2…. tm определят в зависимост от времето за 

безопасно вливане възможния брой автомобили, които могат да се влеят в 

кръговото движение. 

 

5.4 Определяне на критичния празен интервал между автомобилите в главния 

поток и пропускателната възможност на всеки вход 

Времето за безопасно вливане т.е. критичния празен интервал tс зависи от 

скоростта на движение на автомобилите в кръга Vкр.дв. и времето за вливане tвл. 

Скоростта на движение на автомобилите в кръга се определя в зависимост от 

радиуса на движение в кръговото кръстовище по формула (4. 1). Минималното 

време за вливане на автомобил и достигане на скоростта Vкр.дв. на автомобилите в 

кръг с радиус на движение Rд се определя съгласно формула (4. 5). 

За определяне на критичния празен интервал от време tc се разглежда 

пространственото разположение между автомобилите от главния и подчинения 

транспортен поток (фиг. 5. 4).  

 
Фиг. 5. 4. Принципна схема за определяне на критичния празен интервал в главния транспортен 

поток 
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При вливане на автомобил А2 от подчинения транспортен поток, движещ се 

равноускорително със скорост от 0 до Vкр.дв. в главния транспортен поток, той 

изминава разстояние S2 за време на вливане tвл (фиг. 5. 4 а). Достигнатото 

положение представлява конфликтната точка с автомобил А1 от главния 

транспортен поток. Разстоянието, което автомобилът А1 е изминал за време на 

вливане tвл, движещ се равномерно със скорост Vкр.дв е равно на S1, т. е. разстоянието 

между двата автомобила А1 и А2 е ΔS = S1 - S2. Така разгледан процесът не отчита 

габаритната дължина на автомобилите La и времето за реакция tp, на водачите от 

подчинения транспортен поток. За избягване на конфликт разстоянието между 

двата автомобила А1 и А2 трябва да бъде La + ΔS (фиг. 5. 4 б).  

Разстоянието S1, което ще измине автомобилът А1 от главния поток е с 

равномерно движение с постоянна скорост Vкр.дв. в km/h и за време tвл в секунди е: 

𝑆1 =  
𝑉кр.дв.. 𝑡вл

3,6
 , m. (5. 6) 

Движението на автомобила А2 от подчинения поток е равноускорително със 

скорост от 0 km/h до Vкр.дв. и за време tвл ще измине разстояние S2: 

𝑆2 =  
𝑉кр.дв.

2.3,6
. 𝑡вл , m. (5. 7) 

Критичният празен интервал tc между пътните превозни средства от главния 

транспортен поток се изчислява по:  

𝑡с = 3,6.
𝐿𝑎 + ∆𝑆

𝑉кр.дв.
+ 𝑡р = 3,6.

𝐿𝑎 +  0,5.
𝑉кр.дв.. 𝑡вл

3,6
𝑉кр.дв.

+ 𝑡р =     

= 3,6.
𝐿𝑎 

𝑉кр.дв.
+  0,5. 𝑡вл + 𝑡р , s. 

(5. 9) 

Всеки моментен празен интервал tm между движещите се в кръга 

автомобили по-голям или равен на критичния празен интервал tc позволява 

вливането на автомобили в кръговото движение, като броя на автомобилите е: 

𝑁вл𝑚
= ⌊ 

∆𝑡𝑚

𝑡𝑐
⌋ , брой автомобили. (5. 10) 

Периодът на моделиране се получава от сбора на отделните последователни 

моментни празни интервали tm, определени от mmax изчисления и се изразява със 

следната зависимост: 

𝑇мод = ∑ ∆𝑡𝑚

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑚=1

 , s, (5. 11) 

където mmax е брой на извършените изчисления. 

Общият възможен брой автомобили за целия период на моделиране се 

определя, като се сумират получените по (5. 10) стойности за възможния брой 

автомобили за отделните моментни празни интервали: 

𝑁вл = ∑ 𝑁вл,𝑚  ,           авт.

𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑚=1

 (5. 12) 
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Пропускателна способност на съответния вход на кръговото кръстовище се 

определя от: 

𝐶 =  60 .
 𝑁вл 

𝑇мод
 , авт/min. (5. 13) 

Обобщена блок схема на разработения алгоритъм за изчисляване на 

пропускателната способност е показана на фиг.5. 5. 
 

Входни данни Pi, k, Tмод

m = 1

Цикъл за i = 1÷k

Iim = Pi

Цикъл за изчисляване при i = 1÷k на  

минималния празен интервал

 Δtm = min Iim 

Iim+1 = Iim - Δtm Iim+1 = Iim

НЕ ДА

Проверка за 

за брой изчисления

m < mmax

m = m +1

ДА

Цикъл за изчисляване броя на автомобилите в моментните празните интервали 

НЕ

Цикъл за изчисляване пропускателната способност на входа 

Проверка за 

остатъци при i = 1÷k

Iim - Δtm = 0

Изчисляване на периода за моделиране

 
Фиг. 5. 5. Обобщена блок схема на алгоритъма 
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5.5 Проверка адекватността на алгоритъма 

За проверка адекватността на алгоритъма са използвани кореспонденциите 

на транспортните потоци между входовете и изходите на кръгово кръстовище на 

„Площад на авиацията”. Кореспонденциите за период от 8:30 часа до 8:45 часа от 

извършеното преброяване са показани в таблица 5. 3. 
Кореспонденции между входовете и изходите от 08:30 до 08:45ч           Таблица 5. 3 

ВХОДОВЕ 

И
З
Х

О
Д

И
 

От 

Към 

бул. „Асен 

Йорданов“ 

(1) 

„Орлов 

мост“ 

(2) 

бул. „д-р 

Г.М. 

Димитров“ 

(3) 

Пловдив 

(4) 

ж.к. 

„Младост 

– 1“ (5) 

О
Б

Щ
О

 

Брой преминали автомобили от 08:30 до 08:45ч 

бул. „Асен Йорданов“ 

(1) 
2 64 103 99 71 339 

„Орлов мост“ (2) 17 29 142 49 106 343 

бул. „д-р Г.М. 

Димитров“ (3) 
42 117 6 91 27 283 

Пловдив (4) 23 43 97 14 0 177 

ж.к. „Младост – 1“ (5) 32 81 19 17 0 149 

ОБЩО 116 334 367 270 204 1291 

При липса на кореспонденции т. е. стойност 0 между отделните входове и 

изходи на кръговото кръстовище с цел спазване на аритметичните ограничения в 

алгоритъма се приема стойност 0,0001 за периода на измерване. 

Празните интервали Pij между автомобилите в транспортните потоци с 

направление от i – тия вход към изход j са определени по уравнение (5. 2) и 

получената матрицата на интервалите на движение между автомобилите е показана 

в таблица 5. 4. 
Матрица на интервалите на движение Pij     Таблица 5. 4 

От 

 

 

Към 

бул. „Асен 

Йорданов“(1) 

„Орлов 

мост“ 

(2) 

бул. „д-р 

Г.М. 

Димитров“

(3) 

Пловдив 

(4) 

ж.к. 

„Младост 

– 1“ (5) 

Празни интервали между автомобилите, s 

бул. „Асен Йорданов“ (1) 450,0 14,1 8,7 9,1 12,7 

„Орлов мост“ (2) 52,9 31,0 6,3 18,4 8,5 

бул. „д-р Г.М. Димитров“ (3) 21,4 7,7 150,0 9,9 33,3 

Пловдив (4) 39,1 20,9 9,3 64,3 9000000,0 

ж.к. „Младост – 1“ (5) 28,1 11,1 47,4 52,9 9000000,0 

За всеки отделен вход са определени главните транспортни потоци в 

кръговото кръстовище, които възпрепятстват безопасното вливане в кръговото 

движение на подчинения транспортен поток от съответния вход в кръстовището. 

Броят на възпрепятстващите транспортни потоци пред всеки отделен вход съгласно 

уравнение (5. 3) K = 10 съставни (възпрепятстващи) потока. 

Поради несъвпадане на входовете и изходите на някои от клоновете на 

кръговото кръстовище, възпрепятстващите транспортни потоци се определят 

индивидуално за всеки отделен вход. 

Определена е средната скорост на движение на автомобилите от главния 

транспортен поток в кръговото кръстовище на Vкр.дв. = 38 km/h = 10,56 m/s за 
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измервания период от 8:30 часа до 8:45 часа. Съгласно уравнение (4. 5) за скорост  

Vкр.дв. = 38 km/h и радиус на движение на автомобилите в кръстовището Rд = 85,5 

m, времето за вливане в кръговото движение на един автомобил е tвл = 3, 61s. Чрез 

стойностите на тези параметри по уравнения (5. 6) и (5. 7) са определени 

разстоянията S1 и S2, които ще изминат автомобилите от главния подчинения 

транспортен поток за време на вливане tвл = 3, 61 s:  

𝑆1 =
𝑉кр.дв.

3,6
. 𝑡вл =

38 

3,6
. 3,61 = 38,10 m;    𝑆2 =

𝑉кр.дв.

2.3,6
. 𝑡вл =  

38

2.3,6
. 3,61 = 19,05 m. 

Критичния празен интервал съгласно (5. 9) за стойност на надлъжния габарит 

на автомобила La = 4,5 m и време за реакция на водача tр = 1,5 s e: 

𝑡с = 3,6.
𝐿𝑎 + ∆𝑆

𝑉кр.дв.
+ 𝑡р =   3,6.

4,5 +  19,32

38
+ 1,5 = 3,73  s. 

Възпрепятстващите транспортни потоци за входа от бул. „Асен Йорданов“ 

по източник и цел са представени в таблица 5. 5, със съответните интервали на 

движение Pij между автомобилите. 
                   Таблица 5. 5 

Възпрепятстващи 

транспортни потоци 
2-2 3-2 3-3 4-2 4-3 4-4 4-5 5-2 5-3 5-4 5-5 

Pij, [s] 31,0 6,3 150,0 18,4 9,9 64,3 14,7 8,5 33,3 9.106 9.106 

Посредством формула (5. 8) са определени възможния брой автомобили 

𝑁вл𝑚
, които могат да се влеят в движението на главния транспортен поток за всеки 

моментен празен интервал Δtm и са показани в таблица 5. 6. 
                   Таблица 5. 6 

     m 

Pij,[s] 1 2 … … 111 112 113 

P22 31,0 24,7 … … 20,8 19,4 17,2 

P32 6,3 6,3 … … 6,3 5,0 2,8 

P33 150,0 143,7 … … 103,5 102,2 100,0 

P42 18,4 12,0 … … 5,6 4,2 2,0 

P43 9,9 3,6 … … 1,3 9,9 7,7 

P44 64,3 57,9 … … 60,7 59,3 57,1 

P45 14,7 8,4 … … 9,3 8,0 5,8 

P52 8,5 2,2 … … 7,3 6,0 3,8 

P53 33,3 27,0 … … 3,5 2,2 33,3 

P54 9000000 8999993,7 … … 8999803,5 8999802,2 8999800 

P55 9000000 8999993,7 … … 8999803,5 8999802,2 8999800 

Δtm 6,3 2,2 … … 1,3 2,2 2,0 

𝑁вл𝑚  1 0 … … 0 0 0 

Периода на моделиране за всички mmax = 113 изчисления, установен по 

уравнение (5. 11) е Tмод=202 s. Общият брой на автомобилите 𝑁вл𝑚
, които се вливат 

в движението на главния транспортен поток за периода на моделиране Tмод се 

определя по уравнение (5. 12) и за входа от бул. „Асен Йорданов“ е Nвл = 14 авт. 

Общият брой на автомобилите Nвл, които могат да се влеят в кръстовището за 

периода на моделиране Tмод определя максималната пропускателна способност на 

този вход на кръстовището. За една минута от входа от бул. „Асен Йорданов“ 

съгласно уравнения (5. 13) в кръстовището ще могат да навлязат: C = 4,16 авт/min. 
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По описаната методика са определени автомобилите, които могат да се влеят 

в кръговото движение от останалите четири входа на кръстовището. 

Изчислената пропускателна способност и измерен брой на вливащите се 

автомобили за минута от всеки вход на кръстовището са представени в таблица 5. 

7, от което се вижда, че разликите между тях за всеки отделен вход е около 6 

авт/min. 
                Таблица 5. 7 

От Вход 

Изчислена пропускателна 

способност C Измерен брой 

автомобили за една лента 

на входа 

за реалните 

характеристики 

авт/min авт/min авт/min 

бул. „Асен Йорданов“ (1) 4,16 8,32 7,73 

ул „Орлов мост“ (2) 9,46 18,92 22,27 

бул. „д-р Г.М. Димитров“ (3) 9,18 18,36 24,47 

Пловдив (4) 

за десен завой 9,24 9,24 6,6 

всички 

останали 
4,28 12,83 11,4 

Общо - 22,07 18,0 

ж.к. „Младост – 1“ (5) 7,11 14,22 13,6 

ОБЩО  82,87 86,07 

Автомобилите в реалното разположение на кръстовището за входа от гр. 

Пловдив, извършват безпрепятствено десен завой към бул. „Асен Йорданов“, 

поради което изчисляването на пропускателна възможност за този вход е разделeна 

на завиващите на дясно към бул. „Асен Йорданов“ и на вливащите се в кръговото 

движение. В таблицата в скоби са представени и номерата на отделните входове на 

кръговото кръстовище. 

Разликата от изчислените и измерените средни стойности за общото 

натоварване е по-малка от 4%, което доказва адекватността на предложения 

алгоритъм. 

Разработените методика и алгоритъм, позволяват да се моделира 

пътнотранспортното движение в кръгови кръстовища при изменение на 

кореспонденциите в транспортните потоци, промяна в диаметъра на кръговото 

кръстовище, броя на лентите за движение, както в кръга, така и на входовете на 

кръстовището, с което да се изберат оптимални параметри за създаване на нова 

организация на движението. 

 

5. 6 Оптимизиране на организацията на движение на съществуващо 

кръстовище в уличната градска мрежа  

Оптимизирането на организацията на движение в съществуващо кръстовище 

в уличната градска е извършено чрез приложение на методиката и разработения 

алгоритъм, с който да се определи пропускателната му способност след 

реконструкция. 

За оптимизиране на организацията на движение е избрано триклонното 

кръстовище в гр. София, което свързва бул. „св. Климент Охридски“ и бул. „Андрей 

Ляпчев“, показано на фигура 5. 6. Това кръстовище е избрано, защото в сутрешните 

часове се наблюдава голямо натоварване на транспортното движение, при което се 
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образуват опашки на входа от ул. „Околовръстен път“, затруднено преминаване на 

транспортните потоци по направлението от ж. к. „ Младост“ към ул. „Околовръстен 

път“, както и по направлението от ж. к. „Дървеница“ към ж. к. „ Младост“. В 

отделни случаи опашките от ж. к. „Дървеница“ затрудняват и функционирането на 

разположеното в съседство светофарно регулирано кръстовище.  

Кръстовището осигурява 

транспортната връзка между столичните 

жилищни комплекси ж. к. „Дървеница“, 

ж. к. „Младост“, ж. к. „Студентски град“ 

и кв. „Малинова долина“ и се 

осъществява връзката им с ул. 

„Околовръстен път“. Клонът по бул. 

„Климент Охридски” в посока ул. 

„Околовръстен път“ е оформен с по една 

пътна лента за входа и изхода, докато 

другите два клона имат по две ленти за 

всеки вход и изход на кръстовището. 

Широчината на отделните ленти е по 3,5 

m, а движението по бул. „Андрей Ляпчев” 

в двете посоки е разделено с пътен остров. 

Необходимата информация за кореспонденциите на транспортните потоци, 

преминаващи през триклонното кръстовище е получена чрез видеозаснемане през 

делничен ден от 8:35 до 9:35 часа.  

Кореспонденциите от всички входове и изходи, както и общото натоварване 

на кръстовището са показани в таблица 5. 8. От получените данни се вижда, че 

кръстовището е с натоварване над 3600 авт/h, отделните входове и изходи са с 

приблизително еднакво натоварване, а най-големия транспортен поток е от ж. к. 

Дървеница – 1440 авт/h. 
Кореспонденции между входовете и изходите от 08:35ч до 09:35ч        Таблица 5. 8 

ВХОДОВЕ 

И
З
Х

О
Д

И
 

От 

към 

ж. к. 

„Дървеница“ (1) 

ул. „Околовръстен 

път“ (2) 

ж.к. 

„Младост“ (3) 

О
Б

Щ
О

 Брой преминали автомобили от 08:30 до 09:35ч 

ж. к. Дървеница(1) 0 720 758 1478 

Околовръстен път(2) 909 0 269 1178 

ж.к. Младост(3) 531 397 101 1029 

ОБЩО 1440 1118 1128 3687 

При съществуващото кръстовище не е измерено извършване на обратен 

завой от клоновете ж. к. „Дървеница“ и ул. „Околовръстен път“ като за тези 

кореспонденции се приема аритметична стойност 0,0001. 

Извършена е трансформация на триклонното кръстовище в кръстовище с 

кръгово движение, за което е приложена разработената методика за три варианта 

на радиуси на движение Rд = 8 m, 12 m, 16,5 m. 

Варианта с радиус на движение Rд = 16,5 m е ограничен от външните граници 

на съществуващото кръстовище (допускащ габаритен външен диаметър на 

кръговото кръстовище 40 m) и осигуряване на двулентово движение в кръга с 

широчина на всяка пътна лента от 3,5 m. 



27 

 

Съгласно методиката в точка 5. 3 и 5. 4 са определени за различните радиуси 

на движение стойностите на скоростта в кръговото движение Vкр. дв., критичния 

празен интервал tc и критичния пространствен празен интервал Lc, като стойностите 

са показани в таблица 5. 9. Разстоянията Lij между клоновете при различни радиуси 

са показани в таблица 5. 10. 
           Таблица 5. 9 

Параметър Rд= 8, m Rд= 12, m Rд= 16,5, m 

Vкр. дв. [km/h] 14,76 17,72 21,10 

tc [s] 4,00 3,87 3,76 

Lc [m] 15,72 19,04 22,03 

           Таблица 5. 10 

 

Разстояния между клоновете Lij, m 

ж. к. “Дървеница”(1) 

и ул. „Околовръстен 

път“ (2) 

Ул. „Околовръстен път“ 

(2) и ж.к. „Младост“ (3) 

ж.к. 

„Младост“(3)  

и ж. к. 

„Дървеница“(1) 

Rд= 8 m 18,8 16 10,80 

Rд= 12 m 28,20 24,00 16,20 

Rд= 16,5 m 47,00 40,00 27,00 

 

Броят на възпрепятстващите транспортни потоци пред всеки вход, изчислен 

по (5. 3) е K=3 броя. От стойностите в табл. 5.9 и 5.10 се вижда, че при радиусите 

на движение на автомобилите в кръговото кръстовище Rд = 8 m и Rд = 12 m 

разстоянията Lij между клоновете ж.к. „Младост“ и ж. к. „Дървеница“ са по-малки 

от съответните критични пространствени празни интервали Lc, За тези радиуси при 

определянето на съставните потоци от главния транспортен поток, които 

възпрепятстват вливането на автомобилите от входа от ж. к. „Дървеница“ по 

уравнение (5. 3) трябва да се прибавят и транспортните потоци извършващи 

обратен завой от ж. к. „Дървеница“ и по направленията от ул. „Околовръстен път“ 

към ж.к. „Младост“ и от ж.к. „Младост“ към ж. к. „Дървеница“. 

През входа на ж. к. „Дървеница“ е измерено да преминават 1440 автомобила 

за един час, което определя необходима пропускателна способност от Cизм. = 24 

авт/min. За възможните радиуси на движение в диапазона Rд = 8 m ÷ 16,5 m 

изчислените стойности на пропускателна способност съгласно методиката за една 

и за две ленти на входовете са показани в таблица 5. 11.  
Изчислени стойности на пропускателна способност          Таблица 5. 11 

вход ж. к. „Дървеница“ Rд= 8 m Rд= 12 m Rд= 16,5 m 

Изчислена 

пропускателна 

способност 

Cизч. [авт/ min] за една лента на входа 5,10 6,65 9,63 

Cизч. [авт/мин] за две лента на входа 10,20 13,30 19,26 

Необходима пропускателна способностCизм. [авт/мин] 24 

 

Пропускателната способност при радиуси Rд = 8 m и 12 m на кръгово 

движение е значително по-малка от необходимата дори и с организиране на две 

ленти за вливане. 

При поставените ограничения най-близко до търсеното оптимално решение 

по пропускателна способност е избор на радиус на кръгово движение Rд=16,5 m.  
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Скоростта на автомобилите при радиус на движение Rд = 16,5 m, определена 

по уравнение (4. 1) е Vкр. дв. = 21,10 km/h, времето на вливане по уравнение (4. 5) е 

tвл = 2,98 s. Разстоянията, които ще изминат автомобилите от главния и подчинения 

поток за времето на вливане съгласно (5. 6) и (5. 7) са S1  = 17,46 m и S2 = 8,73 m. 

Критичния празен интервал tc за среден надлъжен габарит на автомобил 

La=4,5 m, времето за реакция на водача tр = 1,5 s, и разликата в изминатото 

разстояние от двата автомобила ΔS = 8,73 m е tc = 3,76 s, определено по (5. 9). 

Интервалите Pij за период на измерване Tизм = 60 min между автомобилите в 

съставните транспортните потоци на главния транспортен поток с направление от 

i – тия вход към изход j са определени по уравнение (5. 2) и показани в таблица 5. 

12. 
Матрица на интервалите на движение в [s]            Таблица 5. 12 

Вход 

Изход 

ж. к. „Дървеница“ (1) Околовръстен път (2) ж.к. „Младост“ (3) 

ж. к. „Дървеница“(1) 36000000,0 5,0 4,7 

Околовръстен път(2) 4,0 36000000,0 13,4 

ж.к. „Младост“(3) 6,8 9,1 35,6 

 

Пропускателната способност на входовете на кръгово кръстовище от фигура 

5. 6 е изчислена за 113 моментни интервали Δtm и възможния брой автомобили от 

подчинения транспортен поток 𝑁вл𝑚
, които могат да се влеят в движението при 

съответните празни интервали Δtm и е показана в таблица 5. 13. 
Изчислена и измерена пропускателна способност за Rд=16,5 m               Таблица 5. 13 

Вход 

Изчислена пропускателна способност Необходима 

пропускателна 

способност 
за една лента 

на входа 
за две ленти на входа 

авт/min авт/min авт/min 

ж. к. „Дървеница“ (1) 9,63 19,26 24,00 

ул. „Околовръстен път“ (2) 8,66 17,32 18,62 

ж.к. „Младост“ (3) 8,54 17,08 18,80 

 

От таблицата се вижда, че при два от входовете ж. к. „Дървеница“ и ул. 

„Околовръстен път“ изчислената пропускателна способност е по-малка от 

необходимата съответстваща за съществуващите транспортни потоци.  

Стойността на пропускателната способност на входа от ж. к. „Дървеница“ е 

изчислена с включване на възпрепятстващите транспортни потоци на 

направлението ж. к. „Младост“ към ж. к. „Дървеница“. Това се налага поради 

относително малкото разстояние между изхода и входа близко до критичния 

пространствен интервал Lc, т.e, всеки автомобил в зоната на вход ж. к. „Младост“ 

допълнително възпрепятства вливането на автомобили от ж. к. „Дървеница“ в 

кръговото движение. Това налага отделянето на транспортния поток от 750 авт/h 

от ж. к. „Младост“ към ж. к. „Дървеница“ извън кръговото движение, което ще 

осигури безпрепятствено преминаване на този транспортен поток по това 

направление. По този начин пропускателната способност на входа от ж. к. 

„Дървеница“ се увеличава от 9,63 авт/min на 13,2 авт/min в една пътна лента за 

движение съответно за две ленти – на 26,4 авт/min.  
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При изчисленията на пропускателната способност на входа от ж. к. 

„Младост“ се приема по подобен начин влиянието на 298 авт/h завиващи от ул. 

„Околовръстен път“ към ж. к. „Младост“. Този брой автомобили е отчетен при 

изчисляване на пропускателната способност на входа от ж. к. „Младост“.  

Изчислените стойности за входа от ул. „Околовръстен път“ показват, че 

пропускателната способност е 8,66 авт/min при необходими 18,62 авт/min, което 

означава, че на този вход ще се образуват в определени моменти опашки с 

нарастване около 10 авт/мин. Това налага този вход да се организира с две ленти за 

вливане. 

Крайното оптимално решение за организиране на кръговото движение в 

условия на поставените ограничения е показано на фиг. 5. 8, а основните параметри 

на решението са показани в таблица 5. 14. 

Предложеното решение за реконструкция на реално конвенционално 

триклонно кръстовище в ж. к. „Дървеница“, регулирано с пътни знаци в кръгово 

кръстовище при спазване на приетите ограничения от съществуващите улични 

площи ще позволи безпрепятствено движение на автомобилите от всички 

транспортни потоци в най-натоварените в транспортно отношение часове на деня. 

 
Фиг. 5. 8. Предложение за реконструкция в кръгово кръстовище 

Оптимално решение              Таблица 5. 14 

ПАРАМЕТРИ Брой ленти 

Изчислена 

пропускателна 

способност 

[авт/min] 

Необходима 

пропускателна 

способност 

[авт/min] 

вход ж. к. „Дървеница“ 2 26,40 24,00 

вход ул. „Околовръстен път“ 2 17,32 18,62 

вход ж.к. „Младост“ 

1 8,54 6,30 

Самостоятелна лента 

за завиване надясно 
13 13 

Външен диаметър [m] 40 

Вътрешен диаметър [m] 26 

Брой ленти за движение [m] 2 

Широчина на лента за 

движение [m] 
3,5 
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От представеното в тази глава могат да се направят следните основни изводи: 

1. Разработена е методика за определяне на броя на съставните транспортни 

потоци на главния поток, който въздейства на вливането в кръговото движение на 

автомобили от подчинения поток от всеки вход. 

2. Доказано е, че при малки радиуси на кръговото кръстовище разстоянието 

между клоновете е по-малко от критичния пространствен празен интервал, което 

налага към предварително определения брой на съставните потоци на 

възпрепятстващия транспортен поток да се добавят и изходящите транспортни 

потоци към клоновете, при които разстоянието е по-малко от критичния 

пространствен празен интервал. 

3. Разработена е методика за оценка на пропускателна възможност на 

отделните входове на кръгово кръстовище като нейната адекватност е доказана 

върху съществуващо кръгово кръстовище в уличната градска мрежа. 

4. Предложена е реконструкция на съществуващо триклонно кръстовище в 

кръгово, с което да се подобри организацията и безопасността на движението и ще 

се повиши пропускателната възможност на кръстовището. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Един от начините за реконструкция на едно конвенционално кръстовище е 

чрез преустройството му в кръгово кръстовище за подобряване на организацията 

на движение. Критерият за оценка на организацията на движение е осигуряване на 

необходимата пропускателна способност на отделните входове на кръговото 

кръстовище. 

За удовлетворяване на поставения критерии е разработената методика за 

определяне на пропускателната способност на кръгово кръстовище, осигуряваща 

прогнозиране на характера на движението и дава възможност за предварителна 

оценка на извършената реконструкция. Методиката се основава на математични 

модели на времето за вливане и скоростта на движение в зависимост от радиуса на 

кръговото кръстовище. Получени са проектни скорости за движение в кръга при 

радиуси по-малки от 30 m, които могат да се препоръчат като допълнение в 

настоящата нормативна уредба. 

Адекватността на разработената методика е проверена чрез прилагането и 

върху реално кръгово кръстовище. На база тази методика е предложено решение за 

реконструкция на съществуващо конвенционално кръстовище от уличната мрежа 

на гр. София в кръгово кръстовище при спазване на приетите ограничения от 

съществуващите улични площи. Това ще подобри организацията на движение и ще 

позволи безпрепятствено движение на автомобилите от всички транспортни 

потоци в най-натоварените в транспортно отношение часове на деня. 

 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

Научно-приложни приноси: 

1. Разработена е методика за оценка на пропускателна способност на 

входовете на кръгово кръстовище на основата на кореспонденциите на 

транспортните потоци. 

2. Изведена е зависимост за влиянието на скоростта на движение на 

автомобилите в главния транспортен поток и на радиуса на движение на 
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автомобилите в кръговото кръстовище върху времето за вливане на автомобили, за 

което са получени уравнения на регресия. 

3. Установена е зависимост между броя на клоновете на кръгово 

кръстовище и броя на съставните транспортни потоци, влияещи на 

пропускателната способност на входовете му. 

4. Разработен е алгоритъм за определяне на интервалите между 

автомобилите от главния транспортен поток на основата на наслагване на 

интервалите в съставните транспортни потоци. 

 

Приложни приноси: 

1. Изследвани са параметрите на транспортните потоци на съществуващо 

кръгово кръстовище в гр. София. Анализирани са получените резултати относно 

транспортното натоварване, плътността и неравномерността на главния 

транспортен поток. 

2. Установени са кореспонденциите между входовете и изходите на 

кръговото кръстовище за различни часове на деня. Установено е несъвпадане на 

направленията на движение през сутрешния и вечерния пик.  

3. Определени са скорости за движение в кръгови кръстовища с малки 

радиуси, с които може да се допълни съществуващата нормативна уредба. 

4. Експериментално е доказана адекватността на разработената методика и 

алгоритъм за организация движението на автомобилите в кръгово кръстовище. 

5. Предложена е реконструкция на съществуващо триклонно кръстовище в 

кръгово, с което ще се подобри организацията и безопасността на движението и се 

повишава пропускателната способност на кръстовището. 

 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Маджарски Е., Младенов Г., Салиев Д., Драганов Д. “Изследване и 

анализ на транспортните потоци на сложно кръгово кръстовище”, 

Международна научно-техническа конференция по ДВГ и моторни превозни 

средства Тrans&MOTAUTO’09 -сборник доклади. Слънчев бряг, Септември 2009 г. 

2. Маджарски Е., Салиев Д., Младенов Г., Дамянов И., Стоянов Д., 

„Изследване и анализ на транспортните потоци на кръговото движение на 

Руски паметник в гр. София”, Научна конференция с международно участие по 

авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии Бул Транс 2010 - 

сборник доклади. Созопол, Септември 2010 г. 

3. Младенов Г., „Възможности за използване на gps за наблюдение, 

анализ и оценка на параметрите на транспортни потоци”, Младежки форум – 

2010, Научно-технически съюз гр. София, 2010 г. 

4. Младенов Г., „Изследване на транспортните потоци между входа и 

изхода на кръговите кръстовища”, Шеста национална конференция по пътища с 

международно участие, Варна, Златни пясъци, Октомври 2013 г. 

5. Велинов Б., Младенов Г., „Изследване на транспортните потоци и 

анализ на вариантите за реконструкция на кръстовището на площад "Лъвов 

мост" в София”, XX научно -техническа конференция с международно участие 

“Транспорт, екология - устойчиво развитие” Ековарна ‘2014 - сборник доклади, 

Варна, Май 2014 г. 



32 

 

SUMMARY 

Dissertation: OPTIMIZING THE ORGANIZATION OF MOVEMENT IN THE 

JUNCTIONS OF URBAN TYPE  
Author: M.Sc. Eng. Georgi Dragiev Mladenov 

 

The basis of the submitted thesis is the idea of optimizing the organization of 

movement in areas of intersections in cities in order to increase throughput and improve 

traffic safety. Population growth in urban areas and associated high automobilization 

creates various problems of urban, social, economic and psychological factors. When 

developing activities to solve problems should be approached complex, taking into 

account all the characteristics and interconnections to ensure a balance between the above 

factors. These measures should be based on serious and in-depth research and analysis, 

not only to existing transport situations, but also be based on the transport needs of the 

population. One of the widely used methods for solving transport problems is through 

reconstruction of conventional intersections roundabouts. This is dictated by the ability 

of roundabouts provide greater safety of movement in them, and in some cases to increase 

throughput and power. Studying and modeling the behavior of traffic flows is preceded 

by detailed observations and experimental study. Basic approach in working to optimize 

the organization of movement at intersections has been researching and analyzing the 

origin/destination of passing traffic flows. 

Chapter I - "Status of research and objective work" includes an overview presented 

by the author used literature indicators of the traffic movement, methods of research, 

modeling the movement and organization of traffic. As a result of the review justified the 

purpose of work and tasks to achieve it. 

Chapter II - "Analysis and Selection of intersection Research" - presents the main 

features of roundabouts and their classification. Based on preliminary observations and 

analysis on several criteria chosen a specific intersection in the city. Sofia to conduct the 

necessary studies related to the thesis. 

Chapter III - "A study of traffic flows in the roundabout of" Ploshtad na aviaciata"- 

describes the studies of certain indicators of traffic flows and present their results. 

Chapter IV - "Determining the merging time in the roundabout" - presents a 

mathematical model to determine the time, which is subject to certain parameters 

roundabout and indicators of traffic flows. 

In Chapter V is proposed methodology for assessing transport situations after 

transformation the movement of vehicles throughout conventional intersection in 

roundabout. 

 


