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                               Зоран Јошевски; Стоимко Златковски; Перо Стефановски; Миле Стојменов

Технички факултет – Битола
Безбедност саобраћаја
Стручни рад

Апстракт: Број саобраћајних незгода је у порасту, а 
самим тим и број жртава и повређених у незгодама. 
Кроз анализу статистике незгода може се закључити 
да велики број пешака страда у незгоде. За разлику од 
незгода у које је реч о судару два возила, код саобраћајне 
незгоде између возила и пешака, последице су далеко 
озбиљније јер пешаци су рањљива категорија учесника у 
саобраћају. Велики број незгода између возила и пешака 
дешавају се ноћу када пешаци користе путне површине, 
а као последица када возачи не могу благовремено 
перципирати пешака као опасност.

У овај рад ће бити представљени резултати 
истраживања које се односе на одређивање удаљености 
на којој возачи могу у ноћним увјетима видјети пешака. 
Истраживања су вршена у ситуацији када из супротног 
смера наилази друго возило које смањује видно поље 
возача. У истраживање је направљена компаративна 
анализа могућности перципирања пешака у ситуацији 
када је возач је био заслепљен од светла возила које 
наилази из супротног смера. Такође, анализирана је 
ситуација када возач из супротног смера не врши 
промјену светла од дугачка на кратка.

Кључне речи:   НЕЗГОДА, ПЕРЦЕПЦИЈА, ПЕШАК, 
ЗАСЉЕПЉИВАЊЕ.

МОГУЋНОСТИ УОЧАВАЊА ПЕШАКА НОЋУ  
У ФАЗИ МИМОИЛАЖЕЊА ДВА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
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1. УВОД

Сваки учесник у саобраћају је дужан да поштује правила и прописе предвиђене и 
прописане законом, у циљу постизања „хармонију“ у саобраћају. Број саобраћајних 
незгода је у порасту, а самим тим и број жртава и повређених у незгодама. Многе незгоде 
догађају се ноћу када пешаци користе путне површине, а као последица тога што возачи 
не могу благовремено перципирати пешака као опасност. Конкретно, возач тешко може 
приметити пешака у ситуацији када је заслепљен, те када је његово видно поље смањено 
од светла возила које наилази из супротног смера.

Главна потешко ћа за во за че но ћу је за сље пљи ва ње. За сље пљи ва ње се де фи ни ше као 
при су ство све тло сти у вид ном по љу ко ја до во ди по је ди нач но или исто вре ме но до дви је 
ре ак ци је: сма ње ње ви зу ел них спо соб но сти и не ла год но сти и смет њи. За сље пљи ва ње 
ути че на очи и сма њу је мо гућ ност да се ја сно уочи пре пре ка. За сље пљи ва ње мо же би ти 
ди рект но, као што је све тло сни зрак од во зи ла ко је на и ла зи из су прот ног сме ра и ин ди
рект но ко је до ла зи из пред ме та ко ји од ра жа ва ју ви ше све тло сти. Не ла год ност и смет ње 
ови се од ве ли чи не све тло сног из во ра и око ли не.

Оп ће ни то, пе шак се не сми је кре та ти и за др жа ва ти на пу ту. Ме ђу тим, у од ре ђе ним си ту
а ци ја ма ка да пе шак се кре ће дуж пут, он се мо ра кре та ти што бли же иви ци пу та и ве о ма 
па жљи во и на на чин ко ји не оме та или за у ста вља са о бра ћај во зи ла. На јав ни пут где не 
по сто је тро то а ри или друг про стор по го дан за кре та ње пе ша ка, или јав ни пут на ко ји по
сто ји тро то ар, ме ђу тим пе ша ци не мо гу га ко ри сти ти из би ло ко јег раз ло га, пе ша ци мо гу 
се кре та ти ко ло во зом, али они у та квој си ту а ци ји мо ра ју ко ри сти ти не ви ше од 1 ме тар 
од иви це ко ло во за. Ка да је пе шак на пу ту и кре ће се у истом сме ру као и во зи ло, по себ
но је опа сна си ту а ци ја ка да у кри тич ном тре нут ку из су прот ног сме ра на и ла зи во зи ло 
ко је оме та и сма њу је вид но по ље во за ча, та ко што он не мо же бла го вре ме но при ме ти ти 
пе шак. 

Ра сто ја ње на ко је во зач мо же при ме ти ти пе ша ка као опа сност, ови си од ин тен зи те та 
све тло сти во зи ла ко је на и ла зи из  су прот ног сме ра, као и од ре флек си о не осо би не оде
ће пе ша ка.

Ве ли ки број не зго да из ме ђу во зи ла и пе ша ка ко је се до га ђа ју но ћу, на стао је због не
мо гућ ност да се од мах ви ди пе шак јер је во зач за сле пљен во зи лом ко је на и ла зи из су
прот ног сме ра. У мно гим слу ча је ви ма, уче сни ци не зго де твр де да су пре не зго де би ли 
за сле пље ни во зи лом ко је је на и ла зи ло из су прот ног сме ра и за то ни су мо гли бла го вре
ме но ви де ти пе ша ка, а с ти ме и да ре а гу ју. У овој си ту а ци ји, ве штак ко ји ра ди на тех нич
кој ана ли зи не зго де тре ба ло би утвр ди ти ра сто ја ње на ко је је во зач мо гао објек тив но 
при ме ти ти пе ша ка као опа сност, и на тај на чин пре у зе ти ма не вар из бе га ва ња кон так та 
са пе ша ком. У овом сми слу по треб но је на гла си ти да у ли те ра ту ри не по сто је по да ци о 
уда ље но сти на ко јој во зач мо же при ме ти ти пе ша ка но ћу, у си ту а ци ји ка да из су прот ног 
сме ра на и ла зи во зи ло ко је за сле пљу је во за ча, или сма њу је не го во вид но по ље.

Циљ овог ис тра жи ва ња је да се ана ли зи ра ра сто ја ње на ко је во зач мо же при ме ти ти пе
ша ка као опа сност,  ка да из су прот ног сме ра на и ла зи во зи ло и за сле пљу је во за ча. Ис тра
жи ва ње је ура ђе но у усло ви ма то тал ног мра ка, т.е на ме сто ко је ни је осве тље но са јав ног 
улич ног осве тље ња. У ис тра жи ва ње је на пра вље на ком па ра тив на ана ли за мо гућ но сти 
пер це пи ра ња пе ша ка у си ту а ци ји ка да во зач је био за сле пљен од све тло сти во зи ла ко је 
на и ла зи из су прот ног сме ра. Та ко ђе, ана ли зи ра на је си ту а ци ја ка да во зач из су прот ног 
сме ра не вр ши про ме ну све тла од ду гач ка на крат ка све тла.
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2. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА И ПРИ КАЗ РЕ ЗУЛ ТА ТА

За сље пљи ва ње, т.е сма ње ње вид ног по ља во за ча у но ћи је нај и зра же но ка да се во зи ло 
ми мо и ла зи  са во зи лом из су прот ног сме ра, по себ но ка да во зач из су прот ног сме ра не 
вр ши про мје ну од ду гач ка у крат ка све тла. По себ но опа сна си ту а ци ја у овом слу ча ју је 
ка да се на пут кре ће пе шак ко јег во за чи мо гу вр ло те шко при ме ти ти. У окви ру овог ис
тра жи ва ња фо ку си ра ли смо се на од ре ђи ва ње уда ље но сти на ко јој се мо же при ме ти ти 
пе шак но ћу у то тал ном мра ку, а во зач је за сле пљен од све тла во зи ла ко је на и ла зи из 
су прот ног сме ра. При то ме, оп сер ви ра не су две си ту а ци је, и то ка да во зач из су прот ног 
сме ра не вр ши про мје ну од ду гач ка у крат ка све тла и ка да во зач из су прот ног сме ра 
вр ши про мје ну све тла. Та кве си ту а ци је су ка рак те ри стич не на ро чи то код дво лент них 
пу те ва из ван на се ља. Тест во зи ло из ко јег је вр ше на ана ли за ра сто ја ња на ко јег се мо
же при ме ти ти пе шак за це ло вре ме ко ри сти крат ки све тла. Ис тра жи ва ње је спро ве де но 
по мо ћу два тест во зи ла мар ке «Шко да Ра пид» 1.2 ТСИ. При то ме, ана ли зи ра не су мо гућ
но сти при ме ћи ва ња пе ша ка за раз ли чи те вр сте оде ће пе ша ка. У пр вом слу ча ју, пе шак је 
био об у чен у там ну оде ћу без свој ста ва ре флек си је (Сли ка 1). Сли ка 1 да је пре глед две 
си ту а ци је, на и ме: во зач из су прот ног сме ра на и ла зи, т.е кре ће се по мо ћу крат ка (обо ре
на) све тла и си ту а ци ја ка да се во зи ло из су прот ног сме ра кре ће по мо ћу ду гач ка све тла. 

                                      а)    б)   в)

Сли ка 1. Мо гућ ност при ме ћи ва ња пе ша ка ко ји но си там ну оде ћу 

а) вид но по ље во за ча ни је оме та но, т.е ни је ума ње но

б) во зи ло из су прот ног сме ра се кре ће по мо ћу крат ких све тла 

в) во зи ло из су прот ног сме ра се кре ће по мо ћу ду гач ких све тла

Сли ка 2 при ка зу је си ту а ци ју ка да је пе шак био об у чен у све тлу оде ћу т.е. у оде ће цр ве
ном бо јом. И у овом слу ча ју ана ли зи ра ни су две си ту а ци је, т.е во зач из су прот ног сме ра 
на и ла зи, т.е се кре ће по мо ћу крат ка све тла и си ту а ци ја ка да се во зи ло из су прот ног сме
ра кре ће по мо ћу ду гач ка све тла. Та ко ђе, да би из вр ши ли упо ред ну ана ли зу, утвр ђе но 
је ра сто ја ње на ко је во зач мо же при ме ти ти пе ша ка но ћу, ка да вид но по ље во за ча ни је 
оме та но из вањ ских све тло сних из во ра.
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                                     а)      б)   в)

Сли ка 2. Мо гућ ност при ме ћи ва ња пе ша ка ко ји но си све тлу оде ћу
а) вид но по ље во за ча ни је оме та но, т.е ни је ума ње но
б) во зи ло из су прот ног сме ра се кре ће по мо ћу крат ких све тла 
в) во зи ло из су прот ног сме ра се кре ће по мо ћу ду гач ких све тла

 У тре ћем слу ча ју ана ли зи ра на је си ту а ци ја где пе шак но ћу но си ре фле ти рач ки 
пр слук (Сли ка 3). 

а)      б)         в)

Сли ка 3. Мо гућ ност при ме ћи ва ња пе ша ка ко ји но си ре флек ти рач ки пр слук

а) вид но по ље во за ча ни је оме та но, т.е ни је ума ње но

б) во зи ло из су прот ног сме ра се кре ће по мо ћу крат ких све тла 

в) во зи ло из су прот ног сме ра се кре ће по мо ћу ду гач ких све тла

Из ана ли зе ре зул та та пред ста вље на у та бе ли 1 мо же се за кљу чи ти да је нај о па сни ја си
ту а ци ја или нај ма ње се пе шак мо же при ме ти ти но ћу ка да је об у чен у там ну оде ћу без 
по себ них ка рак те ри сти ка ре флек си је. Ра сто ја ње са ко јег во зач мо же при ме ти ти пе ша ка 
у там ну оде ћу, но ћу из но си 22,0 м. У овом слу ча ју, ка да во зи ло из су прот ног сме ра ко ри
сти крат ка све тла, во зач мо же да де тек ти ра ти пе ша ка на уда ље но сти од 18,0 м (сма ње ње 
ра сто ја ња пер цеп ци је пе ша ка од око 18,1%) и 11,0 м ка да се во зи ло из су прот ног сме ра 
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кре ће по мо ћу ду гач ка све тла (сма ње ње ра сто ја ња пер цеп ци је пе ша ка од око 50,0%).  
Нај по вољ ни ја си ту а ци ја је ка да пе шак но си ре флек ту ју ћи пр слук или оде ћу са ре флек
ту ју ћом осо би ном. Ра сто ја ње на ко је во зач мо же при ме ти ти пе ша ка у ова квом слу ча ју 
из но си 62,0 м. Ка да се во зи ло из су прот ног сме ра кре ће по мо ћу со бо ре них све тла, во зач 
мо же да де тек ти ра ти пе ша ка на уда ље но сти од 55,0 м (сма ње ње ра сто ја ња пер цеп ци је 
пе ша ка од око 11,3%) и 30,0 м ка да се во зи ло из су прот ног сме ра кре ће по мо ћу ду гач ка 
све тла (сма ње ње ра сто ја ња пер цеп ци је пе ша ка од око 51,6%).

Та бе ла 1. Ра сто ја ње на ко је во зач мо же да при ме ти ти  пе ша ка  но ћу 

Пе шак у там ној оде ћи

вид но по ље во за
ча ни је оме та но, т.е 

ни је ума ње но

во зи ло из су прот
ног сме ра ко ри сти 

крат ка све тла

во зи ло из су прот
ног сме ра ко ри сти 

ду гач ка све тла

Ра сто ја ње на ко је 
во зач мо же при ме
ти ти пе шак 22,0 м 18,0 м 11,0 м

Про цент сма њи ва
ња ра сто ја ња / 18,1 % 50,0 %

Пе шак у све тлој оде ћи

вид но по ље во за
ча ни је оме та но, т.е 

ни је ума ње но

во зи ло из су прот
ног сме ра ко ри сти 

крат ка све тла

во зи ло из су прот
ног сме ра ко ри сти 

ду гач ка све тла

Ра сто ја ње на ко је 
во зач мо же при ме
ти ти пе шак 28,0 м 23,0 м 14,0 м

Про цент сма њи ва
ња ра сто ја ња / 17,8 % 50,0 %

Пе шак са ре флек ти рач ким пр слу ком

вид но по ље во за
ча ни је оме та но, т.е 

ни је ума ње но

во зи ло из су прот
ног сме ра ко ри сти 

крат ка све тла

во зи ло из су прот
ног сме ра ко ри сти 

ду гач ка све тла

Ра сто ја ње на ко је 
во зач мо же при ме
ти ти пе шак 62,0 м 55,0 м 30,0 м

Про цент сма њи ва
ња ра сто ја ња / 11,3 % 51,6 %

3. ЗА КЉУ ЧАК

По ве ћан број са о бра ћај них не зго да, на ро чи то не зго да ко је се де ша ва ју но ћу из ме ђу во
зи ла и пе ша ка, тра же по себ ну па жњу при про у ча ва њу и ана ли зи ра њу раз ло га за њи хо ву 
по ја ву. Циљ овог ис тра жи ва ња био је утвр ди ти мо гућ ност во за ча да при ме ти пе ша ка у 
ноћ ним увје ти ма, ка да вид но по ље во за ча је оме та но од во зи лај кое на и ла зи из су прот
ног сме ра. Из до би је них ре ул та та мо же мо за кљу чи ти да ра сто ја ње на ко је во зач мо же 
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при ме ти ти пе ша ка но ћу, зна чај но опа да уко ли ко из су прот ног сме ра на и ла зи во зи ло, у 
ови сно сти од оде ћу кој пе шак но си. Ово ис тра жи ва ње пру жа ре ал не вред но сти за уда
ље но сти на ко јој во зач мо же при ме ти ти пе ша ка у раз ли чи тим са о бра ћај ним си ту а ци ја
ма и за раз ли чи те оде ће пе ша ка.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња мо гу се ко ри сти ти од стра не струч ња ка ко ја ра де на кон крет
ним са о бра ћај ним не зго да ма ка да во зи ло на ле ће на пе ша ка у ноћ ним увје ти ма.
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