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РЕЗЮМЕ, РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Погледът на водача има решаващо значение за безопасното 

управление на превозното средство. Над 90% от приетата информация 

при шофиране постъпва през визуалния сензорен канал. Анализът на 

поведението на погледа при шофиране представлява съвсем нов метод, с 

който се взима предвид малко изследваният досега 

психофизиологически аспект в системата водач – автомобил – път. 

Поради това, че приемането и обработката на информацията 

представляват основата за взимането на решения за действие при 

движението по пътищата, погледът на водача определя до голяма степен 

поведението му при движение, и чрез това е от съществено значение за 

пътната безопасност. 

Поведението на погледа на водача е високо селективен динамичен 

процес, чрез който се осъществява точното възприемане на подвижни 

или неподвижни предмети, скорости и пространствени изменения. То се 

влияе съществено от геометрията на пътя. От редица научни 

изследвания е известно, че условията по време на шофиране на превозно 

средство в прави участъци и в хоризонтални криви не са еднакви по 

отношение на концентрацията на погледа и на натоварването на водача. 

В хоризонтални криви натоварването е по-високо в сравнение с това в 

прави пътни участъци, което води до повишено внимание. Поведението 

на погледа в леви и десни криви се характеризира с определени 

визуални модели, които се различават значително един от друг. 

Човешкият поглед може да бъде описан опростено като поредица от 

фиксации и сакади. Фиксации са периодите, в които погледът се 

задържа в една точка. При тези движения на очите се възприема 

информацията, необходима за управление на автомобила. 

Продължителността на една фиксация при управление на автомобила 

варира от 300 до 400 милисекунди. Сакадите са много бързи, 

скокообразни движения между две фиксации и пространствено са 



изключително прецизни. По време на сакадите не се възприема 

информация. 

Погледът може да бъде анализиран посредством редица показатели 

за пространствената и времева концентрация на погледа и за 

интензивността на възприемане на информация. В научната литература 

съществуват много такива показатели и някои от тях са показани в табл. 

1.  

 

Показател Описание 

Показатели на визуалното търсене 

Разстояние между 

две последователни 

фиксации (°) 

Пространствен показател, 

дефиниращ оптимално визуално 

търсене. Голямото разстояние е 

индикатор за неефективно визуално 

търсене. 

 

Показател на 

пространствената 

плътност в секунда 

(1/сек.) 

Показател за броя обекти, към които 

е отправен погледът. Малките 

стойности показват концентрирано 

визуално търсене. 

 



Брой сакади в 

секунда (1/сек.) 

Големият брой сакади в секунда е 

показател за разширено визуално 

търсене. 

Стандартно 

отклонение на 

зрителния ъгъл (°) 

При по-малко стандартно отклонение 

е установена по-голяма 

концентрация на погледа. 

Показатели на визуалната обработка 

Брой фиксации (-) 

Показва броя обекти, които водачът 

трябва да обработи визуално, но не и 

дълбочината на визуалната 

обработка. 

Средна 

продължителност на 

фиксацията (сек.) 

Показател за дълбочината на 

визуалната обработка. 

Времеви дял на 

фиксациите (-) 

При съсредоточения поглед, 

времевият дял на фиксациите е по-

голям. 

Отношение 

фиксации/сакади 

Сравнява времето за обработка 

(фиксациите) с времето за визуално 

търсене (сакади). 

Времеви дял на 

фиксациите в 

основната видима 

област   (-) 

Процент време за фиксации в малка 

правоъгълна област (30°х15°) около 

убежната точка на пътя. 

 

  

Таблица 1. Показатели на погледа 



 

В дисертацията са изследвани от една страна, зависимостите между 

избрани характерни параметри на пътя, поведението на водачите при 

движение и безопасността, и от друга страна - зависимостите между 

поведението на погледа на водачите, геометрията на пътя в план и 

видимостта. При това са анализирани промените в поведението на 

погледа в опасни и безопасни пътни участъци и хоризонтални криви по 

автомагистрали. 

За целите на изследването беше избрана автомагистрала А72 между 

гр. Кемниц и гр. Хоф, която е една от най-старите в Германия. 

Построена още през 30-те години, тази магистрала е особено интересна с 

геометрията си. В периода между 1990 и 1995 г. е реконструирана, като 

оста е запазена ситуационно, а е подобрена нивелетата с по-големи 

радиуси на вертикалните криви и по-малки надлъжни наклони. Известно 

е, че такава реконструкция може да доведе до несъгласуваност на 

пространствените елементи на пътя. Особено опасно е недостатъчното 

разстояние за видимост и грешното интерпретиране на 

пространствените елементи. Този проблем е известен в научната 

литература, но не е изследван достатъчно. Така трасирана 

автомагистрала А72 е добре пригодена за целите на изследването, още 

повече че броят на регистрираните пътно-транспортни произшествия по 

нея е над средния за Германия. 

Дължината на изследваната отсечка от автомагистралата е 56 км. 

Измерването на погледа на водача беше проведено с автомобил BMW 

525d Touring с  участието на респонденти. Автомобилът е снабден с 

модерна и свръхточна система "Smart Eye Pro 2.5". Две камери за очите, 

закрепени на предното стъкло, заснемат движението на зениците, а една 

допълнителна камера заснема видимия участък от пътя от гледна точка 

на водача (фиг. 1). Системата за определяне на местонахождението на 

автомобила е APPLANIX и е с много висока точност. Всички данни се 

записват в реално време с 30 Hz (30 данни в секунда) в централен 

сървър, разположен в багажника на автомобила. В заснетото от 



камерата видео (фиг. 2), софтуерът SmartEye записва номер на кадъра и 

изчислената точка на фиксиране. Червената окръжност около 

фиксационната точка показва общата област от последните 5 зрителни 

точки, което отговаря времево на 0,17 секунди. За определяне наличието 

на фиксация беше използван алгоритъма на Якоб (1995), който беше 

модифициран за целите на изследването. Според него една фиксация е 

налице, когато оптичните центрове се намират в окръжност с радиус 

1,6°. 

За изследването бяха използвани следните седем показатели, даващи 

най-ясни и красноречиви резултати: 

1) Средна продължителност на фиксацията (сек.) 

2) Времеви дял на фиксациите (-) 

3) Брой на сакадите в секунда (1/сек.) 

4) Стандартно отклонение на зрителния ъгъл (°) 

5) Показател на пространствената плътност в секунда (1/сек.) 

6) Разстояние между две последователни фиксации (°) 

7) Времеви дял на фиксациите в основната видима област – 
правоъгълник с размери 30°х15° (-) 

 

Фиг. 1. Измервателен автомобил и система за регистриране и обработка на погледа на 

водача „SmartEye” 



 

Фиг. 2. Видео кадър със записана точка на фиксиране, номер на кадъра и обща област от 

последните 5 зрителни точки 

 

Установено е, че по автомагистрала A72 между градовете Кемниц и 

Хоф, радиусът на хоризонтална крива и криволиченето не оказват 

влияние върху скоростта V85. Плавното трасиране очевидно не води до 

значителни колебания в скоростите на моторните превозни средства. 

Както в предишни изследвания, така и в този дисертационен труд се 

потвърждава, че големината на надлъжния наклон има видим ефект 

върху скоростта  V85. При надлъжни наклони по-големи от 4% разликите 

|ΔV85| са двойно по-големи в сравнение с разликите в скоростта при 

наклон под 2%. Затова, от съображения за сигурност, при проектирането 

на автомагистрали е препоръчително да се използват надлъжни наклони 

по-малки от 4%. 

Резултатите от изследванията в тази научна разработка показват, че 

наличната видимост също оказва влияние върху скоростта на V85. При 

нарастване на видимостта до 450 м, се наблюдава ясно увеличение на 

скоростта V85. При по-големи видимости от 450 м тази скорост остава на 

едно ниво почти непроменена. 

В научната литература има редица изследвания относно влиянието 

на радиуса на хоризонтална крива върху скоростта. Всички автори 



стигат до заключението, че радиусът, разглеждан като самостоятелен 

параметър, не оказва влияние върху скоростта на превозните средства 

по автомагистрали. Това се дължи на големите радиуси, използвани при 

автомагистралите, които почти не налагат намаляване на скоростта. 

Относно влиянието на големината на радиуса върху степента на 

сигурност на автомагистралите, голяма част от авторите доказват 

недвусмислена зависимост между радиуса на хоризонтална крива и 

коефициента на аварийност. Доказано е, че с увеличаване на радиуса, 

коефициентът на аварийност намалява, т.е. големината на радиуса 

влияе пряко върху безопасността по автомагистралите. 

Радиусът на хоризонтална крива е основният геометричен елемент, 

формиращ ситуацията на пътя. От научната литература е известно, че 

концентрацията на погледа се различава коренно при движение в прави 

участъци и в хоризонтални криви, но до настоящия момент липсват 

научни разработки относно влиянието на големината на радиуса върху 

параметрите на погледа. Това прави едно ново изследване особено 

интересно и актуално. 

За изследване на влиянието на радиуса на хоризонталната крива 

върху поведението на погледа на водача, бяха разгледани всички 

съществуващи криви, като минималният радиус по автомагистрала А72 

е 850 м а максималният – 5000 м.  Определени бяха 4 класа с различна 

ширина на интервала: 

 

1. R ≤ 1000 м 
2. 1000 м < R ≤ 1500 м 
3. 1500 м < R ≤ 2500 м 
4. R > 2500 м 

 

От направения в изследването анализ на произшествията е 

установено, че с увеличаване големината на радиуса на хоризонталната 

крива параметрите на произшествията силно намаляват. Пример за 

такава зависимост е показан на фиг. 5. Ясно се вижда, че криви с 



радиуси по-големи от 1500 м са много по-сигурни от криви с радиуси 

под 1500 м. 

 

Фиг. 3. Зависимост между радиуса на хоризонтална крива и коефициента на аварийност, 

изразен чрез икономическите загуби от ПТП 

 

След анализ на показателите на погледа в зависимост от големината 

на радиуса на хоризонтална крива е установено, че водачите фиксират 

по-дълго време в криви с радиуси над 1500 м, като имат повече време за 

интерпретиране на възприетата информация (фиг. 4 и табл. 2). По-

малкият брой сакади в секунда при големите радиуси показват по-

спокойно поведение на погледа (фиг. 5). Погледът е по-концентриран и e 

насочен по-дълго време около убежната точка на пътя в хоризонтални 

криви с радиуси по-малки от 1500 м, което е видимо от стойностите на 

времевия дял на фиксациите в основната видима област (табл. 2). 

 

Фиг. 4. Зависимост между радиус на хоризонтална крива и средна продължителност на 

фиксация 



 

Фиг. 5. Зависимост между радиус на хоризонтална крива и брой сакади в секунда (дясно) 

 

Показателят на пространствената плътност показва увеличение на 

концентрацията на погледа и стесняване на зрителното поле при 

намаляване на радиуса на хоризонталната крива (фиг. 6). 

 

 

Фиг. 6. Влияние на радиуса на хоризонтална крива върху показателя на пространствената 

плътност 

 

Показател на погледа 
Средни стойности 

R ≤ 1500 м R > 1500 м 

Средна продължителност на 

фиксацията (сек.) 
0,280 0,340 



Показател на погледа 
Средни стойности 

R ≤ 1500 м R > 1500 м 

Времеви дял на фиксациите (-) 0,42 0,44 

Брой на сакадите в секунда (1/сек.) 1,51 1,32 

Стандартно отклонение на 

зрителния ъгъл (°) 
17,6 16,6 

Показател на пространствената 

плътност в секунда (1/сек.) 
0,0063 0,045 

Разстояние между две 

последователни фиксации (°) 
4,75 4,73 

Времеви дял на фиксациите в 

основната видима област (-) 
0,23 0,18 

Таблица 2. Средни стойности на показателите на погледа в зависимост от радиуса на хоризонтална 

крива 

 

В изследването е установено, че показателите за аварийност се 

повишават ясно при хоризонтални криви с радиуси под 1500 м. От друга 

страна, показателите на погледа показват ясно изразена концентрация 

на погледа при криви с радиуси по-малки от 1500 м, което е 

доказателство за повишаване на вниманието и увеличаване на 

напрежението на водачите. В тези криви погледът е насочен главно към 

убежната точка на пътя и зрителното поле е стеснено значително в 

сравнение с това в безопасните криви с радиуси над 1500 м. 

Вследствие на резултатите от анализа на поведението на 

погледа на водачите на МПС и с оглед увеличаване на пътната 

безопасност, при проектирането на автомагистрали се препоръчва 

използването на радиуси на хоризонтални криви над 1500 м. 



Постоянно нарастване на показателите на пътно-транспортните 

произшествия се наблюдава при увеличаване на криволиченето. Поради 

малките стойности на криволиченето по автомагистрали (до 75 g/km), то 

не е изследвано в нито една научна работа като самостоятелен 

параметър във връзка с показателите. Резултатите от това проучване 

показват, че при криволичене над 40 g/km, коефициентът на 

аварийност нараства с около 100%. 

 

От резултатите за поведението на погледа могат да се направят 

няколко заключения. Въз основа на показателите на погледа се 

установява, че при увеличаване на видимостта се наблюдават съвсем 

ясни промени в поведението на погледа както в прави участъци, така и 

в хоризонтални криви. При видимости под 350 метра, се доказва 

повишено внимание и значителна концентрация на погледа в по-малка 

област от пътя. При по-големите разстояния за видимост се наблюдава 

поведение на разширено визуално търсене. 

Видимостта, при която настъпват резки промени в поведението на 

погледа на водача, е 350 м. Ефектът на концентрация при по-малки 

видимости е изразен по-силно в десни хоризонтални криви. Взимайки 

предвид психо-физиологическите възприятия и сигурното поведение на 

погледа на водачите, се препоръчва, при проектирането и 

строителството на автомагистрали да се осигурява най-малка видимост 

от 350 м в прави участъци и в хоризонтални криви. Тази предложена 

минимална видимост е по-голяма от изискваната видимост за спиране 

пред препятствие по автомагистрали, изчислена по RAS-L (FGSV, 1995) и 

е в областта на видимостта за ориентиране, която е 1,3 пъти по-голяма 

от нормативната, и за която BERNHARD (1999) прагматично препоръчва 

да бъде осигурена в най-малко 70% от пътя, за да осигури спокойно 

шофиране. 

От разположението на фиксациите в хоризонтална посока е 

установено, че в прави участъци, отклоненията на погледа от 

централната ос са по-големи в дясно, отколкото вляво. Насочването на 



погледа към областта около убежната точка е значително по-малко в 

прави участъци, отколкото в хоризонтални криви. 

В десни криви фиксациите са концентрирани предимно в дясно от 

основната посока на погледа. В леви хоризонтални криви, въпреки 

повишената концентрация на фиксации от лявата страна, погледът е 

разпръснат еднакво от двете страни на главната ос и информацията, 

необходима за управлението на автомобила, се приема от цялата ширина 

на пътя. 

За да се изследва връзката между произшествията на определени 

пътни участъци и поведението на погледа, са приложени други два 

експериментални подхода. 

Левите и десни криви са разделени по нови критерии, които се 

базират отчасти на критериите на ISK (GDV 2000) за идентифициране на 

черни точки, на "опасни" и "безопасни". При изследване на визуалното 

поведение в криви с приблизително еднаква геометрия, се установява, 

че разпределението на фиксациите в десни криви не зависи от степента 

на опасност, а само от посоката на кривата. Точно обратното се 

наблюдава при леви хоризонтални криви. Докато в опасни леви криви 

70.2% от фиксациите са вляво, в безопасните леви криви 

разпределението от двете страни на централната ос е почти еднакво. 

Ясно се доказва, че погледът в десни хоризонтални криви е значително 

по-концентриран, отколкото в леви. Опасните криви обикновено 

изискват по-висока концентрация на погледа и общо насочване на 

погледа към убежната точка на пътя, като концентрацията е изразена 

най-силно в опасните десни криви. 

 

Чрез разделяне на проучваната автомагистрала на опасни и 

безопасни участъци, въз основа на потенциала на сигурност отново се 

потвърждава, че има съществена разлика в поведението на погледа. В 

сравнение с безопасните отсечки, в опасните участъци се установява 

повишено напрежение на водачите на МПС, което се изразява в силно 



увеличено внимание и по-често съсредоточаване на погледа към областта 

около убежната точка на пътя. 

Поведението на погледа на водачите е параметър, който е много 

чувствителен към влиянието на пътната геометрия и видимостта. Чрез 

анализиране на различни показатели на погледа и техните промени 

цикълът водач – автомобил – път може да бъде допълнен със слабо 

проучения досега психо-физиологически аспект. 

В тази научна работа са предложени и използвани много подходящи 

и полезни методи за анализ на зависимостите между поведението на 

погледа на водача, геометрията на пътя и безопасността на движение по 

автомагистрали, а резултатите имат голям принос не само в науката, но 

и в практическото проектиране на автомагистрали. 


