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Povzetek
V diplomskem delu so analizirane zamude motornih vozil pred semaforiziranimi
križišči, ki so posledica človeškega faktorja. Ta naloga na osnovi podatkov iz terenskih
raziskav pred semaforiziranim križiščem v centru mesta Maribor prikazuje dejanske
zamude motornih vozil ter jih primerja z zamudami po mednarodno priznanih
standardih za modeliranje krmiljenja svetlobnih signalnih naprav v križišču.
Uporabljena metodologija za izračun zamud in meritev na terenu je Highway Capacity
Manual 2000 (HCM 2000).
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Abstract
This work analizes traffic delays in signalized intersection which are caused by a
human factor. Field research of traffic delays was done in signalized intersection in
CBS of Maribor and was compared to international standards of traffic signal timing.
Metodology used in this work for calculating traffic delays and measurements on field
is Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000).
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POMEN IZRAZOV

Prometni tok
Pod pojmom prometni tok razumemo urejeno gibanje vozil na prometnici. Za opis tega
gibanja potrebujemo določene pokazatelje, ki jih v teoriji prometnega toka imenujemo
osnovni parametri prometnega toka.
Ključna razlika med gibanjem vozil v prometnem toku in gibanjem posameznega vozila
je v tem, da v prometnem toku prihaja do medsebojnega vpliva med posameznimi
vozili.

Kapaciteta
Kapaciteta prometnega pasu je maksimalno število vozil na uro v koloni z minimalnim
časom sledenja, ki prevozijo STOP črto in predstavlja realno možno vrednost pod
dejanskimi prometnimi, geometrijskimi in signalnimi pogoji.

Povprečna kontrolna zamuda
Povprečna kontrolna zamuda je čas, ki ga v povprečju porabi posamezno vozilo, da
prevozi določeno križišče ob znanih cestnih, prometnih in signalnih pogojih.

Reakcijski čas
Ko se na semaforju prižge zelena luč, se vozila v koloni ne premaknejo naenkrat,
temveč prihaja do časovnih zamikov – reakcijskih časov. Reakcijski čas je čas voznika
od zaznave do ukrepa. Povprečni reakcijski čas voznika je od 0,8 do 1 sekunde.

Izguba ob speljevanju
Izguba ob speljevanju je vsota začetnega reakcijskega časa prvega vozila in dodatnega
časa, ki ga potrebujejo prva štiri vozila, da dosežejo povprečno potovalno hitrost
prometnega toka.

XII

Časovni razmak med vozili
Osnovna predpostavka, ko govorimo o časovnem razmaku med vozili, je, da opazujemo
neprekinjen prometni tok. To pomeni, da mora biti med prihodom dveh zaporednih
vozil na obravnavani prerez primerno majhen časovni interval – do 4 sekunde, v
nasprotnem pa se šteje, da prometni tok ni neprekinjen.
Časovni razmak vozil v nasičenem prometnem toku je razmak med vozili šele od
četrtega vozila dalje, ker je nasičeni prometni tok definiran od četrtega vozila do konca
neprekinjenega prometnega toka oziroma v semaforiziranem križišču do konca svetenja
zelene luči.
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UVOD

Zaradi svojih vsakodnevnih aktivnosti in potreb večina meščanov vsakodnevno potuje. Za
realizacijo potovanj izbirajo različna prevozna sredstva, v mestih največ osebna motorna
vozila.
Z rastjo stopnje motorizacije, ki se v Sloveniji že bliža stopnji v razvitih evropskih
državah, je teh potovanj iz dneva v dan več. Če k tem potovanjem z osebnimi vozili znotraj
mesta prištejemo še promet, ki izvira ali ponikne izven mest ali mesto pasira, je
razumljivo, da že prihaja do preobremenitev mestnega cestnega omrežja, ki se odraža v
zmeraj večjih zastojih v ključnih elementih prometnega omrežja – v križiščih.
V mestih je vedno več križišč, ki jih je potrebno zaradi prevelikih zastojev na podrejenih
dovozih semaforizirati. Tudi v semaforiziranih križiščih, ki se bližajo svoji kapaciteti, se
zastoji povečujejo, poseben problem pa predstavljajo primarne mestne prometnice z nizom
križišč, opremljenih s svetlobnimi signalnimi napravami (SSN), ki delujejo v medsebojno
koordiniranem delovanju, t. i. »zelenem valu«. Omenjeni zastoji bistveno vplivajo na to
koordinirano delovanje, ki ga programsko definiramo prometni inženirji.
Zadnje čase je vse več kritik na koordinirano delovanje. Vprašanje je, ali so z vidika
izračuna zamikov koordiniranega delovanja v izračunih pravilno upoštevane dejanske
zamude v posameznih križiščih, ki jih povzročajo sami vozniki.

1.1

Problem raziskave

Kakšno znanje in predvsem obnašanje premoremo slovenski vozniki glede na ostale
voznike v Evropi, je prikazala EuroTest-ova anketa o znanju in obnašanju voznikov [1].
Opravljena je bila poleti 2005 v 12 evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji.
Slovenija je zasedla zadnje mesto. Vprašalnik je bil razdeljen na več sklopov, vseboval pa
je vprašanja o teoretičnem in praktičnem znanju voznikov in voznic. Teoretična vprašanja
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so spraševala o splošnih prometnih pravilih, varnosti v prometu, obnašanju voznikov v
določenih situacijah, prometni zakonodaji in poznavanju osnovnih tehničnih lastnosti
avtomobila. Praktični del ankete je zahteval od anketirancev praktični prikaz njihovega
znanje.
Osnovni problem naše raziskave, ki jo nakazuje že prej omenjena anketa, je obnašanje
voznikov pred semaforiziranim križiščem, kar bo dober prikaz kulture slovenskih
voznikov.

1.2

Namen in cilji raziskave

Namen naloge je temeljito raziskati in spoznati vlogo ter pomen obnašanja voznikov v
križišču. Opisan problem še ni bil analiziran niti za območje Slovenije niti za območje
Maribora, zato ga je potrebno natančno definirati. Za vsakodnevno prakso izračunavanja
elementov krmiljenja SSN in določitve dejanskih kapacitet bodo podatki, pridobljeni z
meritvami na terenu, zelo uporabni.
Temeljni cilj raziskovanja je spoznati vplive obnašanja voznikov na nastajanje zamud pred
semaforiziranim križiščem.
V raziskavi smo se omejili na eno tipično semaforizirano križišče v Mariboru, v katerem se
odvijajo vse vrste prometa (notranji, ciljno-izvorni in tranzitni promet) in ga uporabljajo
vse vrste voznikov.

1.3

Znanstvene metode

Naloge smo se lotili empirično, ker raziskovanega problema, ki smo si ga zastavili, ne
moremo razrešiti s proučevanjem spoznanj v literaturi. Podatke smo zbrali z opazovanjem
križišča in obnašanjem voznikov v križiščih.
Uporabljali smo primerjalno metodo, predvsem pri primerjavi med teoretičnim in
praktičnim primerom, da smo lažje izpostavili dejavnike, ki vplivajo na zamude pred
semaforiziranim križiščem.
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S pomočjo deduktivne in induktivne metode smo povezali pridobljeno in kompilacijsko
znanje v univerzalno logično celoto.
Statistična in grafična metoda predstavitve podatkov s programom Excel deskriptivno in
vizualno prikazuje zbrane podatke z meritev na terenu.
Semantična metoda s pomočjo kompilacije tujega znanja in njihove prezentacije
predstavlja osnovne pojme zbiranja podatkov o nasičenem prometnem toku in izgubah ob
speljevanju.
Z vrednostmi zamud iz tujine in izmerjenimi vrednostmi smo kapacitetno preanalizirali
obravnavano križišče pod enakimi pogoji krmiljenja svetlobnih signalov.
Parametri, ki vplivajo na zamude v semaforiziranih križiščih, so določeni na osnovi
znanstvenih raziskav, ki so jih opravili v tujini (Nemčija, ZDA, Nizozemska) in se kot
teoretične empirične vrednosti uporabljajo v vseh najbolj razširjenih programskih orodjih
za izračune izgub v križiščih. Z njimi je bil objektivno potrjen vpliv voznikov na zamude,
vendar ti niso enaki v vseh okoljih in družbah.

1.4

Struktura naloge

Diplomsko delo smo vsebinsko razdelili na štiri dele: uvod, pregled stanja, jedro dela,
rezultati in sklep.
Naslov prvega poglavja je UVOD. V tem delu smo podali problem, namen in cilje
raziskave. Prikazane so znanstvene metode, s katerimi smo si pomagali. Na kratko je
opisana struktura celotnega dela.
Drugi del, ki nosi naslov TEORETIČNE ZNAČILNOSTI PREKINJENEGA
PROMETNEGA TOKA, nam opredeljuje in pojasnjuje osnovne pojme prekinjenega
prometnega toka ter prometne parametre, ki vplivajo na zamude pred semaforiziranimi
križišči. Navedene so standardne vrednosti prometnih elementov, ki se uporabljajo v
prometnem inženirstvu.
Jedro dela je prikazano v tretjem, četrtem in petem poglavju. Tretje poglavje je
PREDSTAVITEV PROGRAMA SYNCHRO 6. V tem poglavju smo na kratko opisali
ter predstavili programsko opremo, ki smo jo uporabljali pri raziskavi.
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OPIS PRAKTIČNEGA DELA je naslov četrtega poglavja. To poglavje opisuje križišče,
na katerem smo izvajali meritve. Prikazan je podroben opis postopkov pridobivanja
podatkov, oprema, ki je bila uporabljena pri zajemanju podatkov iz križišča, postopek
raziskave ter izračuni, uporabljeni v nalogi.
Zadnje poglavje jedra in peto poglavje celotnega dela nosi naslov ANALIZA MERITEV.
Tukaj so prikazane vrednosti, ki so bile pridobljene z meritvami v križišču.
Rezultati so prikazani v šestem poglavju z naslovom REZULTATI SYNCHRO 6. V tem
poglavju so prikazani izsledki raziskav na podlagi podatkov s terenskih meritev in s
predpostavljenimi standardnimi vrednostmi.
Sedmo poglavje z naslovom UGOTOVITVE opisuje končne rezultate in ugotovitve
naloge.
V zadnjem delu, SKLEPU, je podana sinteza rezultatov raziskave, s katerimi je dokazana
postavljena hipoteza.
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TEORETIČNE ZNAČILNOSTI PREKINJENEGA PROMETNEGA
TOKA

2.1

Parametri prekinjenega prometnega toka

Prometni tok glede na pogoje, v katerih se promet odvija, delimo na [2]:
neprekinjeni prometni tok,
delno prekinjeni prometni tok,
prekinjeni prometni tok.
Neprekinjeni prometni tokovi so tokovi, pri katerih na razmere med vožnjo vpliva
medsebojna odvisnost med vozili, ki je odvisna od gostote prometnega toka. Predstavlja
osnovo za definiranje osnovnih teoretičnih odvisnosti med parametri prometnega toka.
Pojavljajo se na odprtih odsekih brez priključkov. To pomeni, da mora biti med prihodom
dveh zaporednih vozil na obravnavani prerez primeren časovni interval – do 4 sekunde, v
nasprotnem se šteje, da prometni tok ni neprekinjen. Pri opazovanju neprekinjenega
prometnega toka je potrebno natančno določiti dolžino odseka in razdaljo v obe smeri do
prve prekinitve neprekinjenega prometnega toka.
Delno prekinjeni prometni tokovi so tisti, pri katerih poleg medsebojne odvisnosti med
vozili na gibanje teh vozil vplivajo tudi elementi ceste:
sprememba števila voznih pasov,
vpletanje tokov,
izpletanje tokov.
Taki prometni tokovi se pojavljajo na izvennivojskih priključkih na avtocestah.
Na prekinjeni prometni tok poleg medsebojne odvisnosti med vozili vplivajo tudi zahteve
po uporabi istih prometnih površin za vozila, prihajajoča iz različnih smeri, ki se med seboj
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križajo [3]. Takšne prometne tokove zasledimo na mestnih cestah, in sicer v nivojskih
križiščih. Prej ali slej postanejo vsi neprekinjeni prometni tokovi prekinjeni. Avtocesta se
vedno nekje konča in medkrajevna cesta pride do naselja ter tako prekine neprekinjeni
prometni tok. Ustavitev, ker se je celoten neprekinjen prometni tok ustavil, ne prištevamo k
prekinjenemu prometnemu toku, ampak k neprekinjenemu.
Parametri prekinjenega prometnega toka so naslednji [3]:
pretok vozil (q) [vozil/h],
nasičeni prometni tok (s) [vozil/h/vozni pas],
način regulacije prometa (odvzem prednosti, STOP, SSN),
zamude (d) [s/vozil].

2.2

Nasičeni prometni tok

Najpomembnejši element, ki opisuje prekinjeni prometni tok semaforiziranega križišča, je
nasičeni prometni tok (s). Definiran je kot največja urna obremenitev križišča iz strjene
kolone ob upoštevanju zelenega intervala skozi celoten čas. Enota nasičenega prometnega
toka je vozil/h.
Nasičeni prometni tok je mikro merilo za zmogljivost križišča kar pomeni, da se nanaša na
vsako vozilo v opazovanem prometnem toku. Je indikator potencialne kapacitete križišča
pod idealnimi pogoji [4].
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Slika 2.1: Temeljne lastnosti nasičenega prometnega toka v semaforiziranem križišču [5]
Osnovni model temeljnih lastnosti nasičenega prometnega toka (sl. 2.1) prikazuje gibanje
vozila ob prižigu zelene luči na semaforju [5]. V trenutku prižiga zelene luči se začne
vozilo pospešeno premikati iz mirovanja skozi križišče. Prvemu vozilu sledijo ostala v
koloni. Stopnja nasičenega toka se dviguje do največje konstantne vrednosti, ki ostane
konstantna do izpraznitve kolone oz. do tedaj, ko ugasne zelena luč na semaforju. Na
začetku zelenega intervala je stopnja nasičenosti toka manjša zaradi pospeševanja iz
mirovanja. Tudi konec zelene luči zmanjša stopnjo, ker nekateri vozniki ustavijo pri
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rumeni, drugi pa ne. Iz slike je razvidno, da vrednost nasičenega toka določa največje
število vozil, ki lahko prevozi STOP črto, torej križišče, v času zelene luči. Vrednost
nasičenega prometnega toka dobimo s pomočjo računskega modela prikazanega v enačbi
2.1 [5].

s = s O ·N · f W · f HW · f g · f p · f bb · f a · f LU · f LT · f RT · f Lpb · f Rpb

[vozil/h],

(2.1)

kjer je:
s

– nasičeni prometni tok,

sO – nasičeni tok pod idealnimi, cestnimi in prometnimi pogoji,
N – število voznih pasov na dovozu,
fW – faktor vpliva širine voznega pasu,
fHW – faktor vpliva težkih vozil v prometne toku,
fg

– faktor vpliva vzdolžnih sklonov,

fp

– faktor vpliva parkiranj,

fbb – faktor vpliva avtobusnega blokiranja voznega pasu,
fa

– faktor vpliva območja križišča,

fLU – faktor vpliva izkoriščenosti voznega pasu,
fLT – faktor vpliva deleža levih zavijalcev na dovozu,
fRT – faktor vpliva deleža desnih zavijalcev na dovozu,
fLpb – faktor vpliva pešcev in kolesarjev za leve zavijalce,
fRpb – faktor vpliva pešcev in kolesarjev za desne zavijalce.
Izračun nasičenega prometnega toka se začne z vrednostjo idealnega nasičenega toka, ki je
standardiziran. Odvisen je od območja, kjer se nahaja križišče ter od smeri voznih pasov.
V našem primeru je osnovni nasičeni tok 1900 vozil/h/vozni pas, kar je standardna
vrednost določena po HCM 2000. Ampak ta vrednost je za naše razmere vprašljiva zaradi
različnega vpliva obnašanja voznikov, ki vozijo skozi obravnavano križišče, kar bomo
skozi nalogo tudi poskušali dokazati.
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Faktor vpliva širine voznega pasu (2.2) ima negativni učinek na ožje vozne pasove ter
dovoljuje naraščajočo stopnjo na širokih pasovih. Definiran je na intervalu od 0,867 do
1,132. Standardna širina voznega pasu po HCM 2000 je 3,6 m.
fW =

(W − 3,6)
9

(2.2)

kjer je:
W – širina voznega pasu [m],

2,4 ≤ W < 4,8 .
Težka vozila se razlikujejo od osebnih vozil po večjih zunanjih dimenzijah, počasnejšem
speljevanju, pospeševanju in tudi ustavljanju, zato so v enačbi zastopana s faktorjem vpliva
težkih vozil v prometnem toku (2.3). Za težka vozila smatramo vsa tista vozila, ki se s
štirimi ali več osmi dotikajo cestišča. Faktor deleža težkih vozil v računskem modelu
pretvori težka vozila v opazovanem prometnem toku v osebna vozila.
f HV =

100
100 + % HV ·( ET − 1)

(2.3)

kjer je:
%HV – odstotek težkih vozil v prometnem toku [m],
ET = 2 ov/HV.
Faktor vpliva vzdolžnih sklonov (2.4) prikazuje vpliv naklona cestišča na nasičeni
prometni tok in je definiran na intervalu od 0,950 do 1,130. Pozitivna vrednost vzdolžnega
sklona pomeni, da se priključek križišča vzpenja navzgor. Priključek, ki se spušča navzdol,
ima negativno vrednost vzdolžnega sklona.
fg = 1−

%G
200

kjer je:
%G – odstotek naklona priključka križišča,
− 6 ≤ %G < +10 .

(2.4)
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Vpliv blokiranja voznega pasu zaradi parkiranih avtomobilov, ko je parkirišče ob
obravnavanem priključku, prikazuje faktor vpliva parkiranja (2.5). Parkiranje vpliva na
prometni tok na tistem voznem pasu, ki je najbližji parkirišču, s tem, da z vsakim
manevrom blokira tok za povprečno 18 s. Upošteva se parkirišče, ki meji na vozni pas, v
dolžini 75 m od STOP črte priključka.

fp =

N − 0,1 −

18· N m
3600

N

(2.5)

kjer je:
N – število voznih pasov na priključku,
Nm – število parkirnih manevrov/h,
0 ≤ N m ≤ 180 ,
f p ≥ 0,050 ,
f p = 1 ko ni parkirnih manevrov.
Zaradi ustavljanja in speljevanja avtobusov iz postajališč ob priključku upošteva faktor
vpliva avtobusnega blokiranja voznega pasu (2.6). Enako kot vozila s parkirnimi manevri,
tudi avtobusi blokirajo vozni pas z ustavljanjem ob voznem pasu za izstopanje in vstopanje
potnikov.

f bb =

N−

14,4·N B
3600
N

kjer je:
N – število voznih pasov na priključku,
NB – število ustavljenih avtobusov/h,
0 ≤ N B ≤ 250 ,

f bb ≥ 0,050 ,
f bb = 1 ko ni ustavljanja avtobusov.

(2.6)
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Na nasičenost prometnega toka križišča vpliva tudi okolje, v katerem je križišče. Območje
centralnih in poslovnih dejavnosti vpliva na križišče drugače kot podeželje. Razlika se
kaže v voznih pasovih za določene tipe vozil, frekvenčni parkirni manevri, blokiranje s
strani vozil, taksi in avtobusne aktivnosti, majhni radiji zavijanja, omejena uporaba
zavijalnih pasov, veliko pešcev, gosta naseljenost, pogreznjeni robniki cestišča. Vse te
lastnosti, ki jih zasledimo v območjih centralnih in poslovnih dejavnostih, imajo velik
vpliv na pretočnost križišča in so zajete v faktorju vpliva območja, kjer se nahaja križišče.
Ta faktor lahko uporabljamo tam, kjer nam geometrija križišča, prometni tok in tok pešcev
ali vse skupaj povečuje časovni razmak med vozili do točke, ko se to odraža v kapaciteti
križišča. Za križišča, ki se nahajajo v območju centralnih in poslovnih dejavnosti se
uporabi faktor vpliva 0,9, za vsa ostala križišča pa 1.
Faktor vpliva izkoriščenosti voznega pasu (2.7) predstavlja neenako mero porazdelitve
prometa vzdolž voznih pasov na dovozu z več kot enim pasom. Zagotavlja nam poravnavo
za osnovni nasičeni tok in temelji na tistem voznem pasu, ki ima največji tok. Uporablja se
pri prometnem toku na individualnih pasovih na dovozu navzdol ali navzgor ob
spremembah števila voznih pasov ali lastnostih prometnega toka kot tudi pri spremembi
prometa znotraj dovoza za zavijanje. Za ločene vozne pasove se uporabi faktor vpliva 1, za
združene vozne pasove pa 0,95.

f LU =

qg
(q g1 ·N )

(2.7)

kjer je:
N – število voznih pasov na priključku,
qg – obremenitev voznega pasu na priključku [vozil/h],
qg1 – največja obremenitev voznega pasu na priključku [vozil/h].
Faktor vpliva deleža desnih zavijalcev v prometnem toku je posredno odvisen od
geometrije, vendar je prvotni pogoj prometni. Odvisen je od naslednjih spremenljivk:
ali je desni zavijalec zavijal iz ločenega voznega pasu za desne zavijalce ali iz
skupnega pasu na dovozu in
razmerja desnih zavijalcev na skupnih pasovih.
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Združeni vozni pas za vse tri smeri (2.8):
f RT = 1,0 − (0,135)·PRT

(2.8)

kjer je:
PRT – delež desnih zavijalcev.
f RT ≥ 0,050

Združeni vozni pas za naravnost in desno (2.9):
f RT = 1,0 − (0,15)·PRT

(2.9)

kjer je:
PRT – delež desnih zavijalcev.
f RT ≥ 0,050

Ločeni vozni pas za desne zavijalce (2.10):
f RT = 0,85

(2.10)

Osnova faktorja vpliva deleža levih zavijalcev je enaka osnovi faktorja vpliva desnih
zavijalcev.
Združeni vozni pas za vse tri smeri (2.11):
f LT =

1
1 + 0,05·PLT

(2.11)

kjer je:
PLT – delež levih zavijalcev.
Ločeni vozni pas za leve zavijalce (2.12):
f LT = 0,95

(2.12)
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Postopek za določitev prilagoditvenega faktorja pešcev in kolesarjev za leve zavijalce in
tudi desne zavijalce je sestavljen iz 4 korakov:
določitev povprečne zasedenosti pešcev, ki ga dobimo s količnikom med stopnjo
peščevega toka in številom 2000 ,
določitev konfliktne površine pešcev in kolesarjev z vozili, ki zavijajo,
določitev primerne zasedenosti konfliktne površine pešcev in kolesarjev z vozili, ki
zavijajo,
razmerje zelenega časa, ko je konfliktna površina pešcev z vozili polno zasedena.
Faktor vpliva pešcev in kolesarjev za leve zavijalce (2.13):
f Lpb = 1,0 − PLT ·(1 − A pbT )·(1 − PLTA )

(2.13)

kjer je:
PLT – delež levih zavijalcev, ki so v konfliktu s pešci in kolesarji,
ApbT – faktor vpliva konfliktne površine, ko ta ni zasedena,
PLTA – delež levih zavijalcev, ki uporabljajo varovano fazo.
Faktor vpliva pešcev in kolesarjev za desne zavijalce (2.14):
f Rpb = 1,0 − PRT ·(1 − A pbT )·(1 − PRTA )

(2.14)

kjer je:
PRT – delež desnih zavijalcev, ki so v konfliktu z pešci in kolesarji,
ApbT – faktor vpliva konfliktne površine, ko ta ni zasedena,
PRTA – delež desnih zavijalcev, ki uporabljajo varovano fazo.

2.2.1

Meritve na terenu. Ob računskem modelu stopnje nasičenega prometnega toka

poznamo tudi meritve nasičenega prometnega toka na terenu [5]. Glavna pomanjkljivost
uporabe izračunanega nasičenega toka proti izmerjenemu je v tem, da računski model
temelji na povprečnih faktorjih vpliva, ki morda niso ustrezni v določenih situacijah. Prav
zaradi tega je priporočljivo, da se določi stopnja nasičenega prometnega toka s pomočjo
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terenskih raziskav (2.15), čeravno so le-te zamudne. Terenska meritev nasičenega
prometnega toka je razvidna iz slike 2.2.
s=

3600
th

[vozil/h],

(2.15)

kjer je:
s – nasičeni prometni tok (vozil/h),
th – najmanjši možni časovni razmak med vozili v nasičenem
prometnem toku (s).

th

th

th

Slika 2.2: Meritev nasičenega prometnega toka na terenu
Literatura [6] navaja (2.15) kot osnovno enačbo za izračun kapacitete.

2.3

Skupni izgubljeni čas

Drugi pomemben dejavnik, ki nastopa pri izračunih elementov krmiljenja svetlobnih
signalov, je skupni izgubljeni čas (Total Lost time) prikazan na sliki 2.3. Sestavljen je iz
izgube ob speljevanju (Startup Lost time) ter izgub časa ob zaključku faze (Unused
clearence time).
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Slika 2.3: Skupni izgubljeni čas [7]
Na sliki je razvidna razlika med dejanskim in efektivnim zelenim časom. Efektivni zeleni
čas se uporablja za razmerje med zeleno lučjo in dolžino ciklusa ter pri izračunih drugih
zamud. Čas izpraznitve križišča vsebuje celotni rdeči čas varovanja [7].
Če hočemo izračunati izgubljeni čas ob speljevanju, moramo najprej znati izračunati
razmak med vozili, prikazan v (2.16). Omenjene enačbe se nanašajo na izračune
individualnih časovnih razmakov v nasičenem prometnem toku [8].
H 1 = t r1 + H 4

[s],

(2.16)

Ti − Ti − 4
4

[s],

(2.17)

Hi =

kjer je:
i

– položaj v koloni, i = 5, 6, 7, 8,…

tr1 – začetni reakcijski čas prvega vozila,
H i – povprečni časovni zamik od četrtega do i-tega vozila,
Ti – izmerjeni čas i-tega vozila od začetka zelene do prevoza STOP
črte s prvo osjo vozila.
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Časovni razmak v nasičenem prometnem toku (th) dosežemo s povprečnimi časovnimi
razmaki za prvimi štirimi vozili (2.18), kar je grafično prikazano na sliki 2.4 in 2.5.
th =

TN − T4
n−4

[s],

(2.18)

kjer je:

th

– časovni razmak med vozili v nasičenem prometnem toku,

n

– zadnje vozilo v koloni.

Nasičeni prometni tok

th+

e4

th+

e3

th+

e2

th+

e1

T0

H1

H2

H3

H4

th

th

th

th

T0 - čas prižiga zelene luči
e1, e2, e3, e4 - izguba ob speljevanju
th - najmanjši možni časovni razmak med vozili
H1 - povprečni časovni razmak

Slika 2.4: Časovni razmak v nasičenem prometnem toku in izguba ob speljevanju
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TN
TN-1
T7
T6
T5
T4
T3
T2
T1
T0

T0 - čas prižiga zelene luči
T1 - čas, ki ga potrebuje prvo vozilo, da prevozi STOP črto iz mirovanja
th - najmanjši možni časovni razmak med vozili

Slika 2.5: Čas i-tega vozila od prižiga zelene do prevoza STOP črte
Izguba časa ob speljevanju, prikazana v (2.19), je vsota začetnega reakcijskega časa prvega
vozila in dodatnega časa, ki ga potrebujejo prva štiri vozila, da dosežejo povprečno
potovalno hitrost prometnega toka (sl. 2.6). Meri se od prižiga zelene luči do prečkanja
STOP črte s prednjo osjo vozila (prednja kolesa) [8]. To je vsota izgubljenih časov ob
speljevanju prvih štirih vozil e1, e2, e3, in e4 kar je razvidno iz slike 2.4 ter 2.6.

t iz1 =t r1 +4·( H 4 − t h )

[s],

kjer je:

tiz1 – izgubljeni čas ob speljevanju (Startup Lost Time),
tr1 – začetni reakcijski čas prvega vozila,
H 4 – časovni zamik četrtega vozila.

(2.19)
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Slika 2.6: Izguba ob speljevanju [9]
Največja izguba ob speljevanju je pri prvem vozilu v koloni. Drugo vozilo začne
pospeševati v istem trenutku, ko se je začelo prvo premikati. Zaradi večje razdalje za
pospeševanje ima tudi večjo hitrost pri prečkanju čez STOP črto. Enako je z vsakim
naslednjim vozilom. Hitrosti pri prečkanju se izenačijo po četrtem vozilu.
Izguba časa ob zaključku faze (2.20) je vsota rumenega in rdečega intervala (varovanje), ki
ji odštejemo dovoljen čas prevoza rumene luči.

t iz 2 = t RU + t R − E

[s],

kjer je:

tiz2 – izguba časa ob zaključku faze,
tRU – rumena faza varovanja dovoza,
tR – rdeča faza varovanja dovoza,
E

– podaljšanje efektivne zelene.

(2.20)
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Avtorji v literaturi pojmujejo skupni izgubljeni čas neenotno. V Synchro zasledimo
izgubljeni čas (Lost time), v HCS in Transyt 7f pa ga imenujejo skupni izgubljeni čas
(Total Lost time) kot vsoto izgub ob speljevanju in izgub ob izpraznitvi (2.21). Čeprav je
poimenovanje v različnih programskih orodjih različno, gre za enak skupni izgubljeni čas.

t iz = t iz1 + t iz 2

[s],

(2.21)

kjer je:

tiz – skupni izgubljeni čas,
tiz1 – izgubljeni čas ob speljevanju,
tiz2 – izgubljeni čas ob zaključku faze.
Priporočljiva vrednost skupnega izgubljenega časa po HCM 1994 je 3 s, po HCM 2000 pa
vsota rumene in rdeče faze varovanja. Razlika v uporabi ene oziroma druge priporočljive
vrednosti skupnega izgubljenega časa lahko zmanjša ali poveča kapaciteto križišča od 5 %
do 20 % [10].

2.3.1

Druge metodologije. Nemške smernice (RILSA) imajo enak pristop, ki so ga

prilagodili svojim specifičnim značilnostim. Njihov pristop uporablja reakcijski čas vozila
od prižiga zelene luči na semaforski glavi do trenutka premika vozila [11]. Takšne meritve
zahtevajo posebno opremo, ki jo sestavljajo laserski merilec, računalnik in programska
oprema. Rezultati meritev so prikazani na sliki 2.7. Nagib krivulje v časovno-potnem
diagramu predstavlja po definiciji hitrost, ki je odvod poti po času.
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Slika 2.7: Primerjava časovno-potnega diagrama po nemških smernicah

2.4

Obnašanje voznikov

Za krmilom se vsak voznik obnaša drugače: glede na svoj karakter, status, spol, starost,
kontinent, državo bivanja, principe regulacije prometa, prometno kulturo ožjega in širšega
območja, lokalne šole vožnje. Ni jih možno poenotiti v nekaj specifičnih tipov. Te lastnosti
moramo upoštevati, če hočemo doseči varno in učinkovito gibanje vozil v prometnem
toku. Le z razumevanjem voznikovega obnašanja je možno zaščititi voznike skozi čedalje
večji labirint svetlobnih signalnih naprav (inženirstvo), ustrezno naučiti voznike
previdnosti (izobraževanje) in izboljšati obnašanje kršiteljev (uveljavljanje) [12].
Razumevanje obnašanja voznikov je pomemben dejavnik v razvoju modeliranja prometa.
Faktorji, ki vplivajo na voznika med vožnjo, so nezbranost voznika, kajenje, pogovori s
sopotnikom ali uporaba mobilnih telefonov.
Vrsta pospeševanja vozil iz mirovanja neposredno vpliva na zamude, ki se ustvarjajo pred
križiščem. Velikost, teža in moč motorja vozila vpliva na največji pospešek, ki ga je vozilo
sposobno. Normalni pospeški vozil so le malokdaj enaki največjim možnim, saj se le-ti
uporabljajo v nujnih primerih. V praksi je normalen pospešek odvisen od voznikovih
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sposobnosti kot pa od sposobnosti vozila. Slika 2.8 prikazuje tipične pospeške in hitrosti
pri speljevanju, ki se uporabljajo pri modeliranju prometa.

Slika 2.8: Štirje različni modeli pospeška: (a) konstantni, (b) dvofazni, (c) linearni in (d)
polinomski [13]
Raziskovalci so v študiji o lastnostih pospeševanja osebnih vozil iz mirovanja v križišču
[13] prišli do zaključka, da konstanten in dvofazni model pospeševanja ne odražata
realnega obnašanja voznikov pri pospeševanju v križišču. Ugotovljeno je tudi, da
pospeševanje v križišču ne upada linearno in da je najbolj primeren polinomski model.
Dejansko tudi polinomski model, ki sta ga razvila Akcelik in Biggs, najboljše ne ponazarja
rezultatov raziskave. Normalni pospešek za osebno vozilo, ki pelje naravnost, je 1,25 m/s2,
za zavijalce pa 1,16 m/s2.
Na reakcijski čas voznika vpliva tudi pogovarjanje po mobilnem telefonu. Spodnji tabeli
nam prikazujeta povprečne vrednosti in vrednosti standardne deviacije med samo vožnjo in
vožnjo s pogovarjanjem po mobilnem telefonu (prostoročno), ki je vgrajen v avto.
Reakcijski čas voznika med vožnjo je bil od 0,61 s do 0,77 s. Po enostavnem pogovoru
med vožnjo se je reakcijski čas voznika podaljšal na 0,85 s. Enostaven pogovor je potekal
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med voznikom in raziskovalcem preko mobilnega telefona o trenutnih pogojih vožnje in
navigacije. Pogovor je trajal 2 minuti. Še bolj se je povečal reakcijski čas pri kompleksnem
pogovoru voznika, in sicer na 0,99 s. Tudi kompleksen pogovor je potekal med voznikom
in raziskovalcem. Raziskovalec je voznika spraševal matematična vprašanja (primer: 7 + 1
– 1 + 1 + 1). Po dveh takih vprašanjih si je voznik moral zapomniti obe rešitvi. Potem je
raziskovalec vozniku zastavil še eno vprašanje. Dolžina pogovora je bila enaka prejšnjemu
[14].

Tabela 2.1: Povprečje in standardna deviacija reakcijskih časov mladih voznikov
Mladi vozniki (povp. 23,95 let)

Čas (s)
Vožnja (S–J)

Vožnja (J–S)

Enostaven pog.

Kompleksen pog.

Povprečje

0,63

0,66

0,85

0,97

SD

0,20

0,26

0,40

0,35

Povprečje + SD

0,83

0,92

1,25

1,32

Povprečje - SD

0,43

0,40

0,45

0,62

Število meritev

19

19

19

19

Tabela 2.2: Povprečje in standardna deviacija reakcijskih časov starejših voznikov
Starejši vozniki (povp. 62,75 let)

Čas (s)
Vožnja (S–J)

Vožnja (J–S)

Enostaven pog.

Kompleksen pog.

Povprečje

0,76

0,61

0,82

0,99

SD

0,32

0,16

0,22

0,08

Povprečje + SD

1,08

0,77

1,04

1,07

Povprečje - SD

0,44

0,45

0,60

0,91

Število meritev

10

10

10

10
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Izračun zamud v signaliziranem križišču

Zamude so glavni pokazatelj uspešnosti prekinjenih prometnih tokov v prometnih sistemih.
Poznamo več tipov zamud. V priročniku Transportation Research Board's, (HCM 2000) je
kontrolna zamuda glavno merilo za izračunavanje nivojev usluge (LOS) za semaforizirana
in nesemaforizirana križišča. Čeprav je definicija za kontrolno zamudo enaka za
semaforizirana in nesemaforizirana križišča, je uporaba, vključno z vrednostmi nivojev
uslug, različna.
Kontrolna zamuda vključuje gibanje pri zmanjšani hitrosti in ustavljanje na priključkih, ko
se vozila v koloni premikajo naprej ali zaustavljajo pred priključkom. Vozniki pogosto
zmanjšajo hitrost, ko vidijo na semaforju rdeč signal ali kolono pred križiščem. Kontrolna
zamuda zahteva realne povprečne hitrosti za vsak cestni segment. Predstavlja razliko v
potovalnem času, ko prevozimo odsek ceste s križiščem oz. ko prevozimo odsek ceste brez
križišča. Vsaka ocena povprečne potovalne hitrosti na urbanih cestah pokaže vpliv na
kontrolno zamudo.
S pomočjo prej omenjenega priročnika se povprečna kontrolna zamuda izračuna iz (2.22).

d = d1 · (PF ) + d 2 + d 3

[s/vozil],

(2.22)

kjer je:
d1

– enotna kontrolna zamuda ob predpostavki enakomernih
prihodov (s/vozil),

PF

– faktor enotne kontrolne zamude, ki se nanaša na signalne
pogoje in možnost napredovanja,

d2

– dodatna zamuda zaradi neenakomernosti prihodov in
prenasičenja čakalnih vrst (s/vozil),

d3

– začetna zamuda (s/vozil).
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2

⎛ ⎛ t Ze ⎞ ⎞
⎜⎜1 − ⎜ ⎟ ⎟⎟
⎝ ⎝ C ⎠⎠
d1 = 0,5 · C ·
⎛ ⎛ t Ze ⎞
⎞
⎜⎜1 − ⎜ ⎟ · min ( X ,1)⎟⎟
⎝ ⎝C ⎠
⎠

[s/vozil],

(2.23)

kjer je:
C – dolžina ciklusa (s),
tZe – efektivni zeleni čas (s),
X – stopnja nasičenosti prometnega toka –

PF =

(1 − P ) · f PA
⎛t ⎞
1 − ⎜ Ze ⎟
⎝C ⎠

v
.
c

[s/vozil],

(2.24)

kjer je:
P – delež vozil, ki prispejo med časom trajanja zelene luči,
fPA – faktor prihoda niza vozil med časom trajanja zelene luči.

⎛
d 2 = 900 · T · ⎜⎜ ( X − 1) +
⎝

⎞

( X − 1)2 + 8 · k · u · X . ⎟⎟
c ·T

⎠

[s/vozil],

kjer je:
T – trajanje analitičnega postopka,
C – kapaciteta, prepustnost (vozil/h),
k

– dodaten faktor, odvisen od signalnih nastavitev,

u – parameter zamude (1.0 za samostojna križišča).

(2.25)
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Ob upoštevanju (2.23), (2.24) in (2.25) se (2.22) preoblikuje v:
⎛ t ⎞
0,5 · C · ⎜1 − Ze ⎟
C ⎠ (1 − P ) · f PA
⎝
+
·
d = 0,5 · C ·
t Ze
t Ze ⎞
⎛
1−
1 − ⎜ min ( X ,1) · ⎟
C
C ⎠
⎝
⎛
⎜
+ 900 · T · ⎜ ( X − 1) +
⎜
⎜
⎝

⎞
⎟
8 · k · X ⎟ 1800 · Qb · (1 + u )
2
( X − 1) +
+
t Ze
t
⎟
·T ⎟
s·
s · Ze
C
C
⎠

kjer je:
Q – začetna kolona vozil na določenem priključku na začetku T.
Povprečna kontrolna zamuda (sl. 2.9) je čas, ki ga posamezno vozilo v povprečju porabi,
da prevozi križišče v določenih cestnih, geometrijskih in prometnih razmerah.

Slika 2.9: Grafični prikaz kontrolne zamude
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HCM-metoda je mednarodno priznani standard za dimenzioniranje semaforiziranih križišč.
Raziskava Sprejemljivost metodologije za prometno dimenzioniranje semaforiziranih
križišč po HCM 2000 v slovenskem urbanem okolju [15] je pokazala, da je mogoče
omenjeno metodologijo za izračunavanje zamud uporabiti tudi v slovenskem realnem
prometnem okolju.
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PREDSTAVITEV PROGRAMA SYNCHRO 6

Synchro 6 (sl. 3.1), proizvajalca Trafficware Inc., je celosten programski paket za
modeliranje in optimiranje prometno signalnih nastavitev. Njegovo orodje za določanje
kapacitete križišč je Intersection Capacity Utilization (ICU) 2003. Omenjena metoda
primerja trenutni pretok vozil z maksimalnim možnim pretokom vozil v križišču.

Slika 3.1: Programska oprema Synchro 6 proizvajalca Trafficware Inc.
Drugo orodje, ki ga uporablja programski paket, je metodologija predstavljena v Highway
Capacity Manual 2000 (HCM 2000). Vključuje Urban Streets (poglavje 15), Signalized
Intersection (poglavje 16) in Unsignalized Intersection (poglavje 17). Synchro zagotavlja
rešitev, enostavno za uporabo, za kapacitetno analizo in časovno optimizacijo
samostojnega križišča.
Ob izračunavanju kapacitete lahko optimiramo tudi dolžine ciklusov z eliminacijo potrebe
po več faznih načrtih za iskanje najprimernejšega faznega načrta.
Vsi vhodni podatki, potrebni za modeliranje in optimiranje, se vnašajo v enostavnih
obrazcih. Izračuni in vmesni rezultati so prikazani v istih obrazcih kot vnešene vrednosti.
V primeru koordiniranega križišča program Synchro izračuna samostojno in natančno
progresivni faktor. Dovoljuje hitro izvedbo optimalnega faznega načrta. Prilagaja dolžino
ciklusa in zamike v tej smeri, da zmanjša zamude.
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Fazni načrti so prikazani na preglednem poročilu, ki zajema tudi pri izračunih uporabljene
podatke. Omogoča nam modeliranje preskakovanj faze stranske ulice, da na ta način
podaljša zeleno luč na prednostni smeri in razmakov med vozili z upoštevanjem teh
vrednosti pri izračunavanju zamud.

Slika 3.2: Prikaz programskega orodja Synchro 6
Učinkovita in uspešna predstavitev je odvisna od sposobnosti organiziranja, da nazorno
predstavimo zbrane informacije. Synchro vsebuje orodja, s katerimi so predstavitve
nazorne in razumne tudi ljudem, ki se ne ukvarjajo s prometnim inženirstvom. S
fotografskimi ozadji, barvnimi časopotnimi diagrami in razumljivimi poročili je možno
predstavitve še izboljšati.
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Vhodni podatki

Za pravilen izračun zamud v križišču smo ob vrednostih skupnega izgubljenega časa in
nasičenega prometnega toka, ki smo jih dobili z meritvami na terenu, morali uporabiti še
naslednje podatke:
idealni nasičeni prometni tok [vozil/h/pas],
širina pasu [m],
vzdolžni sklon dovoza [%],
vrsta območja,
dolžina zavijalnih pasov [m],
oddaljenost detektorja od STOP črte za prisotnost [m],
oddaljenost detektorja od STOP črte za prevoz [m],
hitrost zavijanja vozil [km/h],
vhodne obremenitve križišča [vozil/h],
odstotek težkih vozil [%],
vrsta krmiljenja,
dolžina ciklusa [s].

3.2

Izhodni podatki

S pomočjo programa Synchro 6 smo uspeli po analiziranju križišča dobiti rezultate za:
povprečno kontrolno zamudo prometnega pasu [s],
nivo usluge prometnega pasu [A-F],
zamudo priključka [s],
nivo usluge priključka [A-F],
kontrolna zamuda križišča [s],
Intersection Capacity Utilization [%],
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OPIS PRAKTIČNEGA DELA

Terenske raziskave so bile opravljene na podlagi opazovanja priključkov križišča v
Mariboru (sl. 4.1). Opazovani so bili vsi štirje priključki križišča Meljska cesta –
Partizanska cesta. Merili smo začetne reakcijske čase prvih vozil, časovne razmake med
vozili v nasičenem prometnem toku in izgube časa ob speljevanju.

Slika 4.1: Makrolokacija obravnavanega križišča Meljska cesta – Partizanska cesta
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Opis izbranega križišča

Križišče se nahaja v centru mesta Maribor ob glavni avtobusni postaji (sl. 4.2). Izbrali smo
ga zaradi tega, ker imajo levi zavijalci na vseh priključkih varovano fazo, da prevozijo
križišče, kar ima pomembno vlogo pri določanju stopnje nasičenega toka in zaradi ugodnih
pogojev za snemanje.

Slika 4.2: Mikrolokacija obravnavanega križišča Meljska cesta – Partizanska cesta
Zgrajeno je kot 4-krako in prometno polno vozlišče dvopasovnih in štiripasovnih mestnih
cest. Meljska cesta je štiripasovna cesta, Partizanska cesta in Mlinska ulica pa sta
dvopasovni mestni cesti (sl. 4.3).
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Slika 4.3: Situacija prometne ureditve križišča Meljska cesta – Partizanska cesta
Prometni tokovi za motorna vozila so kanalizirani na vseh štirih priključkih križišča po
opisu v tabeli 4.1. Dovozni in izvozni pasovi so na vzhodnem in južnem priključku ločeni
med seboj z ločilnimi otoki.
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Tabela 4.1: Opis ureditve prometnih pasov v križišču Meljska cesta – Partizanska cesta
Priključek križišča

Šifra

Ime priključka

Dovozni prometni pasovi

Šifra

Namembnost

pasu
1

2

3

4

%

Širina

pasu

pasu
3,60 m

27 m

13

Naravnost

3,25 m

-

12

Desno

3,75 m

-

21

Levo

3,60 m

-

24

Naravnost

3,10 m

-

23

Desno

3,25 m

64 m

Partizanska cesta,

32

Levo

3,40 m

-

zahod

31+34

Naravnost+desno

3,15 m

48 m

43

Levo

3,25 m

105 m

42

Naravnost

3,35 m

-

41

Desno

3,15 m

44,50 m

Mlinska ulica

skloni

Dolžina

3,15 m

sever

pasovi

pasu
Levo

Partizanska cesta,

Vzdolžni

Širina

14
Meljska cesta

Izvozni

4,24
4,00 m

3,70 m

0,21

4,00 m

-2,22

3,70 m

1,91

Priključke oz. dovoze križišča smo v tabeli in v nadaljevanju naloge oštevilčili od 1 do 4
protiurno, šifro 1 ima vzhodni priključek. Šifre dovoznih prometnih pasov so opisane s
prometnimi tokovi, katerim so namenjeni. Šifra ij ponazarja prometni tok iz dovoza
priključka i na izvoz priključka j.
Preko vozišč vseh štirih priključkov križišča so izvedeni in talno označeni nivojski prehodi
za pešce. Kolesarski prehod je obeležen le na severnem priključku.
Po veljavnem prometnem režimu poteka glavna prometna smer skozi križišče v smeri od
severa proti vzhodu, in sicer po Meljski cesti in po Partizanski cesti - sever ter obratno.
Partizanska cesta - zahod in Mlinska ulica sta stranski prometni smeri in se v križišče
priključujeta prometno podredno preko prometnih znakov II-1 (križišče s prednostno
cesto).
Regulacija prometa v križišču je tekom celotnega dne urejena s svetlobnimi signalnimi
napravami, ki jih krmili mikroprocesorska semaforska krmilna aparatura tipa MSKE 60,
proizvajalca Iskra Sistemi Ljubljana. Trenutno je krmiljenje fiksno, kar nam je ustrezalo
zaradi meritev pod enakimi pogoji. Signalni program delovanja križišča v času opazovanja
in meritev je prikazan na sliki 4.4.
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Tabela 4.2: Opis svetlobnih signalnih naprav in detektorjev v križišču
Meljska cesta - Partizanska cesta
Priključek križišča

Svetlobno signalne naprave

Detektorji

Šifr

Ime

Šifra

Vrsta signalne

a

priključka

pasu

glave

14

Trodelna Ø300

Direkcijska

-

28,0 m

5,0 m

13

Trodelna Ø300

polna

-

60,0 m

5,0 m

12

Trodelna Ø300

polna

Enodelna Ø300 direkcijska

60,0 m

5,0 m

21

Trodelna Ø300

Direkcijska

-

47,5 m

5,0 m

24

Trodelna Ø300

Polna

-

47,5 m

5,0 m

23

Trodelna Ø300

Polna

Enodelna Ø300 direkcijska

47,5 m

5,0 m

Partizanska

32

Trodelna Ø300

Direkcijska

-

44,5 m

5,0 m

cesta, zahod

31+34

Trodelna Ø300

Polna

Enodelna Ø300 direkcijska

44,5 m

5,0 m

43

Trodelna Ø300

Direkcijska

-

44,5 m

5,0 m

42

Trodelna Ø300

Polna

-

44,5 m

5,0 m

41

Trodelna Ø300

Polna

Enodelna Ø300 direkcijska

44,5 m

5,0 m

1

Meljska
cesta

2

Partizanska
cesta, sever

3

4

Mlinska
ulica

4.2

Optika

Dodatna glava

Najava

Prisotnost

Meritve

Terenske raziskave smo izvedli v času popoldanske urne konice križišča, in sicer od 15.15
do 16.15 ure. Urno konico križišča (sl. 4.5) smo pridobili na podlagi Štetja prometa
Maribor z dne 29. 09. 2005. Štetje je bilo opravljeno v časovnem intervalu od 5.00 do
21.00 ure [16].
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KRIŽIŠČE: Partizanska cesta - Meljska cesta

7
15 78
6
78 1
3
22
20 2
35 6
5

Pa
rtiz
an
ska
ce
sta
,

se
ve
r

17
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33 3
6

OBREMENITEV: Štetje prometa z dne 29. 09. 2005 / PK 15.15 - 16.15 / Vozila

Meljska cesta

ahod
sta, z
ka ce
s
n
a
z
Parti

336
335
375

705
1751
1046

222
335
64

Cestno Prometni Institut

95
206
375

411
1087
676

64
263
84

Mlinsk
a ulica

540
1161
621

179
266
95

355
266
84

Slika 4.5: Prometna obremenitev križišča Meljska cesta – Partizanska cesta z urno konico
od 15.15 do 16.15
Obravnavano križišče smo izbrali tudi zaradi ugodnih lokacij snemanj priključkov.
Lokacije snemanj smo izbrali po kriterijih, ki so ustrezali naslednjim pogojem:
vidljivost semaforske glave (posebej zelena luč),
vidljivost STOP črte in prečkanje le-te,
vidljivost zadnjega vozila v koloni.
Vsem pogojem so zadostile naslednje lokacije (sl. 4.6):
nadvoz Meljske ceste za vzhodni priključek (1),
prvo nadstropje zgradbe na Partizanski cesti 46 za severni priključek (2),
prvo nadstropje zgradbe na Partizanski cesti 34 za zahodni priključek (3),
streha Avtobusne postaje Maribor na Mlinski ulici 1 za južni priključek (4).
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Slika 4.6: Lokacije snemanj priključkov v križišču Meljska cesta – Partizanska cesta
Meritve smo izvajali na osnovi snemanja vsakega priključka posebej. Meja, ki smo jo
uporabili za meritve, je bila STOP črta prometnega pasu na priključku. Merili smo
reakcijske čase prvega vozila v koloni, časovne razmake med vozili in izgubo časa ob
speljevanju. Ob snemanju smo si zapisovali zadnja vozila v koloni ob prižigu zelene luči.
Po končanem snemanju priključkov smo ves posneti material pregledali ter si izpisali
potrebne časovne intervale. Izpisali smo čas prvega vozila v koloni od prižiga zelene luči
do premika vozila, čas prehoda tega vozila preko STOP črte v trenutku, ko je opazovano
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vozilo s prednjim parom koles na STOP črti ter čas za vsako naslednje vozilo v koloni do
konca zelene faze, da prevozi STOP črto.

4.3

Oprema

Za zajemanje meritev in opazovanje obravnavanega križišča smo uporabljali digitalno
kamero (sl. 4.7) ter stojalo kamere.
Kamera – osnovni podatki:
800.000-točkovni Advanced HAD CCD,
10-kratni optični zoom,
25 mm premer filtra,
Carl Zeiss Vario-Tessar objektiv F 1,7-2,3,
mini DV format zapisa.

Slika 4.7: Uporabljena kamera Sony DCR-PC107E
Pridobljeni material smo prenesli in si ga ogledali ter analizirali na prenosnem računalniku
HP Nx8220 (sl. 4.8).
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Slika 4.8: Pri analizah uporabljeni prenosni računalnik HP Nx8220
S pomočjo programske opreme Windows Movie Maker (sl. 4.9), ki je del programske
opreme Windows XP, smo izvzeli podatke (reakcijski časi, časovni razmaki) in jih uredili
v orodju Microsoft Office 2003.

Slika 4.9: Uporabljena programska oprema Windows XP in Microsoft Office 2003
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Potek raziskave

Potek raziskave, s katero želimo dokazati v uvodu podano hipotezo, je prikazan na sliki
4.10.

Slika 4.10: Diagram poteka raziskave
Raziskavo smo začeli z meritvami reakcijskih časov, časovnih razmakov in izgub časa ob
speljevanju v obravnavanem križišču Meljska cesta – Partizanska cesta v Mariboru. S
pomočjo rezultatov meritev smo izračunali nasičeni prometni tok in skupno izgubo časa
(vsota izgube časa ob speljevanju in izguba časa ob zaključku faze) za vsak usmerjevalni
pas na priključku. Skupaj z geometrijskimi podatki in obremenitvami obravnavanega
križišča smo ta dva podatka uporabili v programskem orodju za izračun zamud v križišču.
Drugega dela naloge smo se lotili na drugačen način. V prvem delu naloge smo vrednosti
nasičenega prometnega toka in skupne izgube časa izračunali na podlagi realnih meritev v
obravnavanem križišču. Vrednosti osnovnega nasičenega prometnega toka in skupne
izgube časa, ki smo jih uporabili v drugem delu, so povzete po HCM 2000 kot priporočene
vrednosti. S programskim orodjem smo prišli do zamud in izračunanega nasičenega toka v
križišču ter jih primerjali z zamudami in izmerjenim nasičenim prometnim tokom iz prvega
dela.
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V tretjem delu smo na podlagi geometrije križišča in faktorjev vpliva po metodi HCM
2000 izračunali nasičeni prometni tok ter ga primerjali z nasičenim tokom iz prvega in
drugega dela naloge.

4.5

Izračuni

V nalogi je bilo potrebno določiti izgubo ob speljevanju, skupno izgubo ter stopnjo
nasičenosti prometnega toka.
S terenskimi raziskavami smo izmerili začetni reakcijski čas vozila ter čas, ki ga vozilo i v
koloni potrebuje, da prepelje STOP črto. Z (2.18) smo izračunali časovni razmak vozil v
nasičenem prometnem toku. Ob upoštevanju (2.19) in podatkov iz terenskih meritev za
začetni reakcijski čas prvega vozila ter razmak četrtega vozila smo dobili vrednost
izgubljenega časa ob speljevanju.
Drugi del skupnega izgubljenega časa smo dobili iz (2.20). Vsota rumene in rdeče faze
dovoza v križišču Meljska cesta – Partizanska cesta je 6 s. Da smo dobili izgubo časa ob
zaključku faze, smo morali vsoti rdeče in rumene faze varovanja dovoza odšteti
podaljšanje efektivne zelene, kar je 3 s.
Z (2.21) in rezultati (2.19) ter (2.20) smo dobili končno rešitev skupnega izgubljenega
časa.
Nasičeni prometni tok smo izračunali po (2.15) z upoštevanjem rezultata iz (2.18).
Poleg že izračunanega nasičenega prometnega toka po (2.15), smo izračunali še nasičeni
prometni tok po (2.1) s pomočjo vseh faktorjev vpliva. Enako metodo izračuna nasičenega
prometnega toka ima uporabljeno programsko orodje Synchro.
Pridobljene podatke in rezultate iz terenskih raziskav ter izračunov smo uporabili v
programu Synchro 6 za pridobitev končnih rezultatov ter ugotovitev naloge.

