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MAKING PROCESS AT MID-BLOCK LOCATIONS
Александар Булајић1, Спасоје Мићић2, Милош Латиновић3
Резиме: Циљ рада је да се истражи прихватање временског растојања надолазећег
конфликтног возила од стране пешака приликом прелажења коловоза на mid-block
локацијама у урбаној средини. За ову сврху, спроведено је теренско истраживање на
неконтролисаној мид-блоцк локацији у Бања Луци. У овом истраживању, процес доношења
одлуке пешака о преласку коловоза је снимљен коришћењем видео камере у реалним
условима саобраћаја. Рад разматра величину размака који је одбијен или прихваћен од стране
пешака. Вероватноћа прихватања растојања од стране пешака зависи од комбинације
различитих независних варијабли као што су фактори саобраћаја, окружења и лични фактори
и ова зависност је моделована коришћењем бинарне логистичке регресије.
Кључне речи: Пешаци, mid-block, прихватање размака, бинарна логистичка регресија.
Abstract: This research aims to investigate pedestrians traffic gap acceptance for mid- block street
crossing in urban areas. For this purpose, a field survey was carried out at an uncontrolled mid-block
location in the Banja Luka. In this survey, pedestrians crossing decisions were recorded by using
video camera in real traffic conditions. The paper discusses about the size of traffic gaps rejected
and accepted by pedestrians. The likelihood of pedestrians accepting gaps between vehicular traffic
as a combination of different influencing independent variables such as traffic, environmental and
personal factors was studied and modelled using binary logistic regression.
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1.

УВОД

Све већи значај се придаје рањивим учесницима у саобраћају, посебно
пешацима. Пешаци представљају најхетерогенију и најбројнију групу учесника у
саобраћају. Познато је да пешаци вишеструко мање уносе ризик него што чине у
структури настрадалих.
Према статистичким подацима Светске здравствене организације у 2012. број
погинулих на годишњем новоу је прешао вредност од 270.000 пешака, који су
изгубили животе на путевима широм света (WHO, 2013). Подаци из студијe која је
спроведена у Индији 2009. године указују да се број саобраћајних незгода повећао
за 8% у урбаним зонама града, при чему од укупног броја саобраћајних незода 60%
чине пешаци као учесници незгоде. (Mohan, et. al., 2009). Када се посматра
просторна анализа на микролокацијама, 85% незгода у Индији се догодило на ''midblock4'' локацијама (Kadali et, al., 2013). Такође је утврђено да се у Америци, на ''midblock'' локацијама догоди преко 70% саобраћајних незгода у којима су настрадала
лица пешаци (US Department of Transportation, 2014). У Републици Српској, у
укупној структури погинулих, у 2014. години пешаци су чинили 22%
(Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, 2015).
Проблем страдања пешака се на ''mid-block'' локацијама се са једне стране може
повезати са неприлагођеним саобраћајним окружењем за кретање пешака, док са
друге стране у условима повољног саобраћајног окружења може се довести у везу
са ризичним понашањем пешака. Због тога је неопходно у потпуности разумети
понашање пешака на овим локацијама, како би се доносиоцима одлука на локалном
нивоу олакшало избор мера за превенцију саобраћајних незгода са учешћем пешака.
У погледу изучавања понашања пешака разликују се два приступа: (1) модели
који анализирају кретање пешака и доношење одлука у погледу избора руте
(стратешки и тактички ниво доношења одлука); (2) модели који анализирају процес
доношења одлука и понашање пешака приликом преласка коловоза (оперативни
ниво доношења одлука) (Papadimitriou, et al., 2009). Овај рад је базиран на другом
приступу и у склопу њега се анализирају два аспекта понашања пешака приликом
прелажења коловоза на ''mid-block'' локацији, а то су процес доношења одлуке о
преласку коловоза и величина прихваћеног временског интервала надолазећег
возила од стране пешака.
Претходна истраживања су разматрала различите аспекте понашања пешака
приликом прелажења коловоза у реалним условима користећи опсервациону методу
и у симулираним условима користећи различите типове симулатора. Тако су Yannis
et al. (2013) у свом раду показали да растојење прихваћено од стране пешака боље
објашњено просторном дистанцом надолазећег возила, него његовом брзином.
Такође, они су показали да присуство илегално паркираних возила, величина
надолазећег возила и присуство других пешака имају значајан ефекат на величину
растојања надолазећег возила прихваћеног од стране пешака. Применом модела
бинарне логистичке регресије моделиран је процес доношења одлуке пешака, а
резултати си показали статистички значајан ефекат просторне дистанце надолазећег
возила и времена чекања пешака. Cherry el al. (2012) испитали илегалне преласке
коловоза од стране пешака на ''mid-block'' локацијама на дугачким урбаним
блоковима (суперблокови) у Кини. Резултати су показали да су временско растојање
4

Микролокација која се налази између два узастопна саобраћајна чвора.
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конфликтног возила, брзина надолазећег возила, време чекања и фаза прелажења
коловоза значајан предиктор вероватноће прелажења коловоза од стране пешака. У
Индији су Kadali & Vedagiri (2013) моделирали понашање пешака на ''mid-block''
локацији применом технике вишеструке линеарне регресије и бинарне логистичке
регресије. Истраживање је показало да карактеристике понашања пешака, као што
су прихваћена парцијална растојања, подстицање возила на успоравање или
заустављање, број покушаја прелажења коловоза и прихваћени временски
интервали играју значајну улогу процесу илегалног прелажења коловоза од стране
пешака. Pawar & Patil (2014) су истражили понашање пешака на пешачком прелазу
на ''mid-block'' локацији у Индији. Вероватноћа доношења одлуке о прелажењу
коловоза од старне пешака је била у функцији типа конфликтног возила. Такође,
брзина конфликтног возила је била значајан предиктор прихваћеног просторног
растојања од стране пешака, али не и временсог растојања конфликтног возила.
Истраживање које су Khatoon et al. (2013) спровели у Делхију описује статистичку
анализу преузимања ризика од стране пешака приликом прелажења коловоза пре
(на црвено пешачко светло) и након конструисања пешачког пасарела
(некориштење пешачког пасарела-слободан ток) на сигналисаној раскрсници.
Резултати указују да вероватноћа прелажења коловоза од стране пешака након
конструисања пешачког пасарела зависи од величине временског растојања
надолазећег конфликтног возила, пола и старости пешака, појединачног прелазења
или у групи и типа конфликтног возила. Koh & Wong (2014) су истражили понашање
пешака приликом прелажења коловоза на пешачком прелажу на седам раскрница у
Сингапуру за време црвеног пешачког сигнала. Резултати показују да су
вероватноћа прелажења коловоза у функцији временског растојања конфликтног
возила, фазе прелажења коловоза и старосне доби пешака.
Циљ овог рада је да истражи факторе који утичу на процес доношења одлуке
пешака о прелажењу коловоза на неконтролисаној ''mid-block'' локацији, као и
факторе који утичу на величину прихваћеног временског растојања конфликтног
возила од стране пешака у урбаној средини у Бања Луци.
2.
2.1.

МЕТОДОЛОГИЈА
Прикупљање података

Истраживање је спроведено 10.11.2014. године у периоду од 06:00 часова до
16:00 часова у улици Булевар српске војске у Бањалуци. Посматрана је
неконтролисана ''mid-block'' локација која се налази између раскрснице Булевар
српске војске – Триве Амелице и раскрснице Булевар српске војске – Ивана Горана
Ковачића. У близини локациј се налази индустријска зона, те пословни објекти као
што су: пијаца, сајам, салон намјештаја “Леснина” итд. Такође у близини локације
налазе се аутобуска и железничка станица. Булевар се састоји од две коловозне
траке које су раздвојене разделним острвом ширине 4,5 метра и са по једном
пешачком стазом са обе стране коловоза. Посматрана је коловозна трака, са две
саобраћајне траке, у којој се возила крећу из правца Лазарева према Ребровцу. Са десне
стране коловозне траке, у непосредној близини салона намјештаја “Леснина”, налази се
аутобуско стајалиште, за возила градског и приградског саобраћаја (Слика 1).
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Снимање је спроведено камером типа ХИКВИСИОН, која има високу
резолуцију од 3 мегапиксела, ИР домет од 30 метара и угао снимања у распону
105.2° - 31.9°. Камера је била постављена на стуб електричне расвете, који се налази
непосредно уз пешачку стазу, на висини од 3,5 метара.
Снимање је обављено у условима добре видљивости, без падавина. Ширина
конфликтне зоне је 8 метара.

Слика 1. Приказ локације са дефинисаном конфликтном зоном

2.2.

Издвајање података

Након спроведеног снимања, видео снимак је преузет и снимљен на рачунар.
Анализа видео снимка је спроведена ручно, на монитору чија је величина 21 инч, а
за репродукцију видео записа је кориштен софтверски пакет ''Kinovea''. Формирана
је база података у статистичком пакету ''IBM SPSS Statistics 20.0'', у коју је
аналитичар уносио кодиране податке.
У анализи видео записа, посматрани су пешаци који су илегално прелазили
коловоз на ''mid-block'' локацији. Посматрана су два смера кретања пешака, од
разделног острва ка ивици коловоза и од ивице коловоза ка разделном острву. У
истраживању су разматрани само пешаци који су преузимали ризик. Преузети ризик
је дефинисан прихваћеним временским растојањем надолазећег конфликтног
возила у тренутнку доношења одлуке о прелажењу коловоза. Пешаку се приликом
прелажења коловоза нуде различита временска растојања надолазећег конфликтног
возила, које он у зависности од процене ризика може прихватити или одбити.
Laureshyn (2010) у својој докторској дисертацији предлаже показатељ ''Time Gap''
као тренутну меру просторне блискости два учесника у саобраћају изражено у
временским јединицама. У складу са наведеним, ризик (R) се може дефинисати као
функција величине временског растојања прихваћеног конфликтног возила (TG)''.
Ова два показатеља су обрнуто пропорционална, тј. уколико вредност временског
растојања расте, ризик опада и обрнуто:
R
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Величина прихваћеног временског растојања варира, а ова варијабилност је
условљена факторима окружења, ситуационим факторима, демографским
факторима пешака и карактеристикама саобраћаја који су приказани у табели 1. У
анализу је разматран само последњи одбијени временски интервал. Два возила која
се крећу на малом одстојању у различитим саобраћајним тракама, могу се
посматрати као једно '' дуго'' возило.
2.3.

Модели кориштени у анализи

За процес доношења одлуке о прелажењу коловоза од стране пешака повољан је
модел бинарне логистичке регресије. У циљу једноставног означавања кориштена
је величина
која репрезентује условну вероватноћу настанка догађаја
Y ако се догодио догађај x, у случају кориштења логистичке регресије. Специфичан
облик кориштеног модела бинарне логистичке регресије дат је следећим изразом
(Hosmer et al., 2004):

𝜋 (𝑥 ) =

𝑒 𝛽0+𝛽1𝑥
1 + 𝑒 𝛽0+𝛽1𝑥

(2)

Симболи β0 и β1 представљају регресионе коефицијенте. У анализи је поред бинарне
логистичке регресије кориштена двофакторска АНОВА и т-тест.
Табела 1. Приказ варијабли кориштених у анализи

2.4.

Ограничења истраживања

Истраживање је морало да уважи поједина ограничења. Опсервациона метода је
праћена могућношћу грешке аналитичара приликом процене година старости
пешака. Због ограничења видног поља камере, постоји могућност да су на
посматране пешаке утицали преласци пешака који су били ван видног поља. Такође,
у истраживању није разматрана динамика возила (брзина, убрзање), јер то захтева
шире видно поље које ће да буде покривено са више камера. Такође, у оквиру
анализе нису разматрани мотиви пешака, који су могли утицати на њихово
понашање приликом прелажења коловоза.
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3.

РЕЗУЛТАТИ

У анализи је обухваћено 170 временских растојања, од којих су 92 прихваћена и
78 одбијено.
Процес доношења одлуке од стране пешака је моделиран применом бинарне
логистичке регресије. ''Backward Stepwise (Likelihood Ratio)'' метод селекције
варијабли је примењен у моделу. Након треће итерације три варијабле су преостале
као статистички значајни предиктори вероватноће доношења одлуке (Табела 2).
Модел статистички значајно побољшава резултате основног модела χ2(3)=153.82,
p< .01. Такође, модел описује RN=84,7% варијабилности у зависној променљивој.
Табела 2. Резултати модела бинарне логистичке регресије

B (S.E.)
Constant
Временско растојање (Time Gap)
Прoмена брзине кретања пешака
Фазе прелажења

-6,17 (1,94)
1,12 (0,19)
-2,09 (0,87)
-2,16 (0,86)

95% C.I.for EXP(B)
Lower Exp(B)
Upper
2,10
0,02
0,021

3,07
0,124
0,12

4,49
0,685
0,628

Напомена: R2=.634 (Cox & Snell R Square), .847 (Nagelkerke R Square). Model χ2(3)=153.82, p< .01. *p< .01

Резултати указују да се са повећањем временског растојања надолазећег
конфликтног возила за 1 секунду, вероватноћа доношења одлуке о прелажењу
коловоза се повећава за око три пута. Такође, промена брзине кретања пешака је у
функцији вероватноће доношења одлуке о прелажењу коловоза. Тако да пешаци
који приликом прелажења коловоза нагло повећавају брзину кретања ће осам пута
чешће донети одлуку да прелазе коловоз. Пешаци коловоз прелазе у две фазе,
крећући се од ивице коловоза до разделног острва, где чекају и онда настављају
кретање од разделног острва ка другој ивици коловоза. У оквиру рада посматрана је
једна конфликтна зона (одговара једној коловозној траци), па се разликују прва фаза
прелажења пешака од ивице коловоза до разделног острва у једном смеру кретања
пешака и друга фаза прелажења од ивице разделног острва до ивице коловоза у
супротном смеру. Пешаци који прелазе коловоз од ивице разделног острва до ивице
коловоза је вероватноћа доношења одлуке о преласку коловоза већа за 8,6 пута.
Социо-демографске карактеристике пешака (пол и старост) нису значајан
предиктор вероватноће доношења одлуке од стране пешака. Такође, ни тип возила
није статистицки заначајан предиктор.
Просечна величина прихваћеног временског растојања је 8,99 секунди. У овом
раду је такође испитана зависност између величине прихваћеног временског
растојања као зависне варијабле и појединих независних варијабли које обухватају
следеће факторе: пол, старосне групе, да ли је пешак у групи или сам прешао
коловоз, промена брзине кретања пешака и тип возила. Поред главног ефекта
наведених независних варијабли, испитана је такође и њихова интеракција.
Резултати показују да прихваћено временско растојање не постоје статистички
значајне разлике између модалитета за варијабле као што су пол, старосне групе,
прелазак пешака у групи или сами и тип возила. Постоји статистички значајна
разлика између модалитета када је у питању промена брзине кретања пешака
F (1)=9.48, p< .01, ω2= .13. Пешаци који убрзавају, тј. мењају брзину кретања током
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прелажења коловоза статистички значајно прихватају мања растојања од оних који
не мењају брзину кретања t (90) =4.24, p< .01. У погледу интеракције између
независних варијабли, постоји статистички значајна разлика у прихваћеном
временском интервалу ако се узму у обзир пол и промене брзине кретања пешака F
(1,1)=4.37, p< .05, ω2= .06, као и интеракција пола, кретања пешака у групи или самог
и типа конфликтног возила F (1,1,2)=3.67, p< .05, ω2= .10.
4.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

На основу опсервационог истраживања спроведеног на ''mid-block'' локацији у
Бања Луци, моделиран је процес доношења одлуке о стране пешака. Овај рад
омогућава боље разумевање понашања пешака приликом прелажења коловоза.
Повећавањем временског растојања прихваћеног временског интервала,
повећава се вероватноћа доношења одлуке од стране пешака. Ово је конзистентно
резултатима које су спровели Brewer et al. (2006), Cherry et al. (2012), Yannis et al.
(2013), Kadali & Vedagiri (2013), Khatoon et al. (2013), Koh & Wong (2014), као и
Pawar & Patil (2014).
Када су у питању фазе прелажења коловоза, пешаци у првој фази која
подразумева кретање од ивице коловоза до ивице разделног острва теже доносе
одлуку о прелажењу коловоза него пешаци који се крећу у другој фази, тј. од ивице
разделног острва до ивице клововоза. Ово може да буде последица чињенице да су
свесни да врше илегални прелазак коловоза, па желе што пре да се помере са
разделног острва. Друга могућност је да одлука донешена у првој фази прелажења
утиче на лакше доношење одлуке у другој фази прелажења. Слични резултати су
добијени у истраживању које су спровели Koh & Wong (2014) у Сингапуру.
Посматрано из перспективе возача путничких аутомобила, ова чињеница указује да
они морају обратити посебну пажњу у ситуацијама када се пешаци налазе на
разделном острву, како би на време преузели акцију избегавања у случају да се
пешак одлучи на извођење ризичног прелажења коловоза. Обезбеђујући бољу
видљивост пешака на разделном острву, омогућиће возачима да их на време уоче,
што би требало да смањи њихово страдање у саобраћајним незгодама. Такође,
неопходно је у процесу принуде пешака који врше илегалне преласке бити посебно
обазрив, јер принуда може додатно охрабрити пешаке да преузимају веће ризике.
Такође, неопходно је едуковати возаче у погледу стратегије уочавања и праћења
пешака на разделном острву и упозорити их на потенцијалне ризике који прате
другу фазу кретања пешака.
Пешаци који мењају брзину кретања приликом прелажења коловоза лакше
доносе одлуку о прелажењу. Ово је конзистентно резултатима које су добили Kadali
& Vedagiri (2013) у свом истраживању.
Социо-демограсфке карактеристике, као што су пол, и старост нису били
статистички значајан предиктор вероватноће доношења одлуке о прелажењу
коловоза. Већина истраживања која су раније вршена сматрају да млађе особе
мушког пола лакше доносе одлуку о прелажењу коловоза (Oxley, et al., 2005; Lobjois
& Cavallo, 2007). Koh & Wong (2014) су утврдили да пол није статистички значајан
предиктор вероватноће доношења одлуке о прелажењу коловоза.
Повећање безбедности пешака може се обезбедити кроз епрограме едукације и
кампање за побољшање свести пешака у погледу промовисања безбедног
прелажења коловоза , као и кроз побољшање инфраструктурног окружења за
пешаке.
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ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПЕШАКА ПРИЛИКОМ ПРЕЛАСКА
КОЛОВОЗА НА „MID-BLOCK“ ЛОКАЦИЈАМА

Будућа истраживања треба да обухвате ширу саобраћајну ситуацију. Такође
треба да обухвате и друге факторе, као што су мотиви, навике и ставови пешака који
могу утичу на процес доношења одлуке и на преузимање ризика од стране пешака.
Такође неопходно је уважити и динамику кретања возила.
5.
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