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ABSTRACT 
Bayesian Networks (BNs) are well suited tool for uncertain knowledge representation and 

probabilities inference.  In present work BN model is presented for assessing the risk of an 

accident in the context of Bulgaria. To estimate parameters of the model created  with 

AgenaRisk software, available statistics on road accidents in our country are used.  The 

application  of the model to quantify the risk in different scenarios is shown.  
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I. Въведение 

Безопасността  на движението  е важен социален проблем. Най-високата цена, която 

обществото заплаща, е загубата на човешки животи, но с пътните  инциденти са свързани и 

редица други  значителни разходи.  Автомобилните катастрофи са резултат от комбинацията 

на голям брой фактори: на околната среда, човешки, социални, икономически,  технически,   

организационни.  Намаляването им  изисква анализ на голям обем информация, която трудно 

може да бъде обработена без помощта на компютри. От друга страна, моделирането на  

сложни системи, каквато е пътното движение, включва случайности, произтичащи от 

вероятностния характер на много от влияещите фактори.  

Ефективен и  компактен начин за представяне на знания, свързани с неопределеност, са 

Байесовите мрежи (BNs). BNs са мощно средство за моделиране и анализ поради 

възможностите за разглеждане на вероятностните колебания в значенията на данните  и за 

изпълнение на двупосочни логически разсъждения.  

I.1.  Кратко въведение  в Байесовите мрежи 
BNs [1-5] са вероятностни графични модели, които се изграждат на базата на причинно-

следствените връзки между променливите. BN се представя от двойката <G,P>, в която: 

 G e структурата на BN,  G = <V, A>  e насочен ацикличен граф (DAG), в който 

възлите  V представят случайни променливи, а А е колекция от дъги, описващи 

връзките между тях 

 P  е параметърът  на модела, който представлява колекция от условни вероятности. 

Всеки възел Vi  в G притежава таблица на условните вероятности (CPT),  която описва 

връзките между Vi  и родителските му възли Pa(Vi):  P(Vi|Pa(Vi).    

Структурата на графа задава множество от  условни  независимости - всеки възел е 

условно независим от своите не-наследници при зададени непосредствени родители. Така 

съвместното разпределение на вероятностите в мрежата се определя по израза:  
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BN могат да изпълняват логически извод в две направления: прогностичен и 

диагностичен. Разпределението на вероятностите за  възела Vi   в първия случай се определя 
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на базата  наблюденията за възли, свързани с  Vi  посредством родителските му  възли, а във 

втория – на базата на наблюдения за възли, свързани с Vi посредством дъщерните му възли.  

I.2.  Свързани изследвания 

BNs са използвани от много  автори за моделиране и анализ  на различни аспекти  на 

пътните инциденти. Juan de Oña  at all.[6]  разработват BN модел за класификация на 

катастрофите в зависимост от тежеста на получените травми. Класификацията е основана на 

данни от 1536 инцидента по магистрали на Испания. В следващата си работа [7] те използват 

байесови мрежи съвместно с LCC (latent class cluster) анализ за определяне на основните 

фактори, водещи до тежки инциденти.  Ozbay at all. [8]   предлагат BN за извличане на данни 

от реални инциденти. Установените връзки между променливите се използват за качествен и 

количествен анализ. Sun[9] прилагат  BN за създаване на модел за прогнозиране на трафика. 

Davis и Pei [10]  разглеждат  инцидентите по пътищата като проблем, който може да бъде 

решен с вероятностни разсъждения.  Zhang and Taylor [11]  предлагат алгоритъм за откриване 

инциденти, основан на BN.   William Marsh at all. [12]  използват  BN модел за описване на 

организационните причини за пътни инциденти.  Deublein M at all. [13]  предлагат 

методология за прогнозиране на пътните инциденти, основана на използване на 

многовариантен регресионен анализ и BN. Mbakwe [14] разработва  BN с цел снижаване на 

инцидентите с тежък изход по пътищата на Нигерия.   
В  настоящата работа се предлага BN модел за оценка на риска от пътен инцидент, в 

който са отчетени множеството вътрешни и външни фактори, цитирани в научната 

литература. При разработването на модела са взети предвид статистическите данни за 

инцидентите в България.   

II. Байесова мрежа за оценка на риска от пътен инцидент 

Създаването на мрежовия модел влючва три момента:  определяне на входните 

параметри, дефиниране на структурата на мрежата и задаване на параметрите .  

III.1. Входни параметри на модела 

Влиянието на различните фактори върху честотата и тежестта на пътните инциденти е 

изучавано от редица изследователи [15]. Независимите входни променливи могат да бъдат 

разделени в следните групи: 

 Променливи, характеризиращи водача на МПС: възраст, пол, психологически 

характеристики, квалификация и опит 

 Характеристики на превозното средство:  години на експлоатация, изправност на 

спирачките, светлините,  износеност на гумите, наличие на съвременни  защитни 

средства в случай  на катастрофа  (по време и след катастрофата) 

 Характеристики на пътищата и времето на пътуване – при избора на възможните 

значения на тези възли е отчетена статистиката за пътните инциденти в България 

 Фактори,  характеризиращи икономическото състояние на обществото и  усилията му 

за контролиране и обезпечаване на безопасността на движението 

 Възел, задаващ честотата на различните видове инциденти в България 

III.2. Структура на модела 

Причинно-следствените връзки между входните величини и крайните възли на мрежата 

са показани на фиг.1. За създаването на модела и изпълнението на логически изводи с него е 

използван софтуера AgenaRisk[17].  В  три колони са обособени отделните съставки, 

определящи безопасността на движението: състоянието на превозното средство, човешкия 

фактор и околната среда. В розово са означени отделните компоненти на риска,  които в 

съвкупност определят общия риск при пътуването: възела overal risk. В зелено са 

представени основните фактори, влияещи положително върху намаляване на инцидентите и 

смекчаване на негативния изход от тях.  В три реда (условно) са групирани етапите, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457510002733
http://scholar.google.bg/scholar_url?hl=bg&q=http://lmp.zozlak.org/ZlozoneModeleSkalowaniaLiiniowego/HagenaarsMcCutcheon_2002_AppliedLatentClassAnalysis.pdf%23page%3D113&sa=X&scisig=AAGBfm14A6evYROxGlTa4TD9i0lSFCRTWQ&oi=scholarr&ei=6iCOU4LzIuzQ4QSbi4DAAQ&ved=0CCUQgAMoADAA
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определящи  изхода от евентуален инцидент: (А)  -  взаимодействие между факторите преди 

инцидентa,  ( B) -  по време на инцидента, и (C)  - след инцидента.  

 
Фиг.1.  Байесова мрежа за определяне на риска и изхода от пътен инцидент  

II.3. Дефиниране на параметрите на модела 

 АgenaRisk[16] предлага възможност за дефиниране на CPT на възлите чрез функции,   

чиито възможен набор зависи от типа на възела. В предложения модел голяма част от 

възлите са дефинирани като Ranked. На възлите от тип  Ranked се съпоставя числова скала в 

диапазона от  0 до 1. За да се използва тази скала по правилен начин, етикетите на 

състоянията на съответния възел трябва да подредени от най-неблагоприятното, т.е. водещо  

до най-голям риск  от инцидент, към най-благоприятното значение. Например,  значенията 

на възела „контрол на техническото състояние - roadworthiness control” са изброени в реда 

{low, medium, high}, докато значенията на възела „възраст на колата -  аge of the car”  –  в 

обратния ред {high, medium, low} .  Поради факта, че към възлите от тип Ranked e прикрепена 

числова скала,  за дефиниране на СPT могат да се използват статистически функции. Най-

използваната поради удобството си е функцията TNormal (truncated Normal distribution). За 

разлика от нормалното разпределение Normal,  ТNormal e дефинирана в краен интервал, по 

подразбиране в интервала [0,1]. Също като при Normal, видът на кривата на разпределение 

на вероятностите на TNormal се  определя от два параметъра: средна стойност (mean) и  

стандартно отклонение (variance). Задаването на тези параметри позволява да се дефинират 

 

Kола Човешки фактор Околна среда 
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разпределения с различна форма. В най-простия случай параметърът  mean се задава  като 

претеглено средно значение  на родителските възли Xi с тегла 
0iw и брой n:  

n

Xw

WMEAN
i

n

i

i
 1          (2) 

 
Фиг.2.  Постериорно маргинално разпределение на вероятностите при два възможни сценария   

Друга функция за дефиниране на CPT, използвана в настоящата работа е  MIXMINMAX- 

смес от две функции  WMIN и WMAX с тегла  wmin и  wmax, съответно:  

maxmin

maxmin

ww

WMAXwWMINw
MIXMINMAX




       (3)  

чийто синтаксис  в AgenaRisk е:  mixminmax (wmin,  wmax,  parent1,  parent2,..,.parentN)  

Чрез задаване на по-голямо значение на wmax    максимумът на условната крива на 

разпределение на вероятностите се измества към значенията в края на скалата.  Такова 

разпределение е подходящо за някои от възлите в предлагания модел, например  CPT  на 

възела risk environment factors  е зададен с израза:  

ТNormal(mixminmax (1,  2, risk_travel_time, risk_driving_conditions), 5e-4) (4) 
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За определяне на CPT болшинството от  възлите параметърът mean  на функцията  е 

използвана WMEAN.  Значенията и теглата на отделните фактори са зададени на базата на 

статистическите данни, публикувани на сайта на държавно-обществената консултативна 

комисия по проблемите на безопасността на движението в България [16]. В настоящата 

работа са използвани данните за 2013 година.  

III. Използване на модела 

На фиг. 2 е представено постериорното маргинално разпределение на вероятностите 

при два сценария. Значенията на наблюдаваните възли са показани на диаграмата. Сценарий 

1 е благоприятен вариант на пътуване – опитен шофьор на възраст 25-64 години,  

благоприятно време и по-безпопасни пътища, по-модерна кола с нови гуми. За сценарий 2 са 

зададени най-неблагоприятните от гледна точка на риска значения на същите  възли.  

Пресметнатото постериорно разпределение на вероятностите за възела overall  risk в първия 

случай е {high=0.36%, medium = 36.06%, low= 63.58%), а във  втория – {high=8.82%, medium 

= 69.86%, low= 21.33%}.  Следователно, според  модела опасното поведение  на пътя и 

другите неблагоприятни фактори водят до увеличение на риска от сериозен инцидент около 

24 пъти. Респективно, от приетите мерки за обезопасяване по време  и  след  евентуалния  

инцидент зависят получените травми при катастрофата и изхода от нея - разпределението по 

значения на възела crash severity със значения  severe injury, mild injury и lucky се изменя от  

{0.13, 19.04, 80.83) на {3.12, 44.22, 52.66} , а на възела outcome със значения bad, average и 

good от {0, 0.97, 99.03} на {1.2, 40.43, 58.37}.  Teзи резултати съответстват на изследванията, 

че около 90% от инцидентите по пътя се дължат на човещки грешки, които могат да се 

избегнат.  

Изводи 

Предложеният модел - Байесова мрежа позволява да се направи обобщена вероятностна 

оценка на  влияението на множеството фактори върху пътните инциденти. При задаване на 

параметрите на модела са отчетени статистическите данни за силата на влияние на отделните 

фактори според  условията в нашата страна. Моделът може да се използва за прогнозни цели 

– т.е. за пресмятане на количественото изменение на риска при пътуване при едни или други 

усповия, както и с цел диагностициране на комплекса от фактори, довели до eвентуално  

увеличение на инцидентите. За  по-точното пресмятане на абсолютния риск е необходимо 

обучение на параметрите и структурата на модела. 
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