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1.Въведение 
През 1943 г. Маккулок и Питс предлагат модел на неврон 

като двоичен прагов елемент. С това се слага началото на 
моделирането на изкуствени невронни мрежи (ИНМ), 
намиращи приложение в производственото планиране и 
управление на процеси, система за идентификация, проверка и 
прогнозиране и др. 

Невронните мрежи са единият от основните методи за 
обучение в компютърната интелигентност. Полученото знание 
в невронните мрежи се представя с числените стойности на 
теглата в структурните връзки. Характерно приложение на 
ИНМ е за апроксимация на нелинейна функция като не се 
нуждаят от предположение за зависими и независими 
променливи. Тази им способност дава възможност за 
приложение при моделиране на транспортни процеси. 

Транспортните инженери  често се сблъскват с въпроса 
как да се извлече достатъчна информация от  оскъдни отчетни 
или от изследването данни. Общият подход е да се създаде 
модел, който описва поведението на наблюдаваното явление, 
при което данните се използват за калибриране / валидиране.  

При транспортното планиране изключително прилаган е 
класически четиристъпков транспортен модел: Генериране на 
пътуванията (trip generation); Разпределяне на пътуванията 
(trip distribution); Избор на вид превоз (mode choice) и Полагане 
на движението (route flow assignment). Получените крайни 
резултати са строго зависими от качеството на използваните 
данни. При отделните стъпки на този модел обикновено се 
използват класическите подходи: методът на линейната 
регресия при моделиране на генерираните пътувания; най-
често използваните методи за моделиране на дистрибуцията на 
пътуванията са така наречените гравитационни модели; 
изборът между железопътния и автобусния транспорт се 
моделира чрез двучленен логит модел. 

Предмет на настоящия материал е начина на приложение 
на модела ИНМ при две от стъпките на четиристъпковия модел 
за търсенето на транспортни услуги за превоз на пътници с 
обществен транспорт в Република България, за конкуриращите 
се два вида обществени превози, а именно железопътните и 
автобусните. Предложени са съответните структури ИНМ 
модели,   които са реализирани чрез използване на Excel -> 
Solver като съответен инструментариум.  

  
2.Описание на проблема 
Използвани методи 
Както бе посочено по-горе, широко използвани методи за 

генериране на произведени и привлечени пътувания е Метод на 
линейната регресия. 
(1)      Yi = a0 + a1x1+..+anxn 
 където  Yi е броя произведени (или привлечени) 
пътувания в зона i; x1, ., xn са влияещите социално-

икономически и демографски фактори, характерни за зона i; ai 
са коефициенти, получени от регресионния анализ. 
 Най-често използваните методи за моделиране на 
дистрибуцията на пътуванията са така наречените 
гравитационни модели. Типична форма на модел за определяне 
на брой пътувания между двойка транспортни райони: 
 
(2)       Tij = Ai.Bj.Oi.Dj.f (cij) 
 

където A и B са множества от балансиращи коефициенти 
аналогични на тези от метода на Фурнес; O и D със 
съответните им индекси са броят породени и броят привлечени 
пътувания за дадените зони,  f(cij) е функцията на възпиране. Тя 
има за цел да обясни неизгодите от едно пътуване между 
дадените зони, като най-често се използват експоненциални, 
показателни или смесени функции на „обобщените разходи“ за 
пътуване (парични разходи за гориво, билети, паркинг, разходи 
на време за пътуване, чакане, прекачване превърнати във 
величини с една и съща мерна единица). 

Широко използван подход за Избор на вид превоз (също 
така и за Разпределяне на пътуванията) са логит модели. Те са 
модели за избор на една алтернатива измежду две и повече 
(discrete choice, mode choice). Изборът се основава на 
„полезността“, т.е. предполага се, че се избира тази 
алтернатива, която предлага най-висока полезност Ui: 

 
(3)     Uin = U (Sn, Xin, ε) 
 
 където Sn е набор от характеристики, които описват 
взимащия решение n, Xin е група економетрични данни, 
описващи алтернативите и ε е случаен елемент. 
 Приема се, че полезността е линейна функция на няколко 
наблюдаеми фактора, като всеки фактор k има и коефициент βk, 
отразяващ тежестта, т.е. значението му в общата полезност: 
 
(4)     Ui = ∑ βk . Xik 
 

След определяне на полезността на всички Z конкурентни 
алтернативи, може да се пристъпи към търсене на вероятността 
всяка една от тях да бъде предпочетена от пътника: 

 

(5) P(1|Z)=
𝑒𝑒𝜇.𝑈1

∑ 𝑒𝑒𝜇.𝑈𝑧𝑍
𝑧=1

 

 
Мащабния параметър  обикновено е равен на единица, но 

неговото използване повишава точността на прогнозата, т.е. 
той служи за нормализация. При бинарен модел с две 
алтернативи: 

(6) P(1)=
1

1 + 𝑒𝑒−(𝑢1−𝑢2) 
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където u1 и u2 са съответно полезностите на двете 
алтернативи. 

 
 Метод чрез ИНМ 

 
фиг.1 Схематично изобразяване на изкуствен неврон 

 
Фигурата показва схематично представяне на изкуствен 

неврон, в които има две функции: сумата от претеглените 
входове и активираща  функция. Първата функция просто 
агрегира претеглените входове и добива стойност Ij: 

(7)  Ij=�𝑤𝑤𝑖𝑗 .𝑥𝑥𝑗

𝑛

𝑖=1

 

където wij е съответното тегло, а xj – стойността на 
съответния показател. 

Втората част е филтър, който обикновено се нарича 
функция за активиране, посредством която се комбинират 
потоците сигнали. Често използвани функции за активиране са: 
Линейна, Прагова, Сигнум (Signum) и Логистична. 

 

 
 
 
 

фиг.2 Архитектура на ИНМ (FFNN)  (n x m x 1) 
 
Невронни мрежи с обратно разпространение на 

грешката (FFNN) 
Това са ИНМ с поне един скрит слой, при които 

съществуват връзки от всеки елемент от даден слой към всеки 
елемент от непосредствено следващия слой. 

Двете най-съществени характеристики на невронните 
мрежи са: способност да се “учат” и способност да 
генерализират. Невронните мрежи изискват данните да се 
поддават на обучение. Обучението на системата се реализира 
чрез промяна в стойностите на тегловните коефициенти. За 
всяка връзка, има тегло wij, предназначена за нея. 
Коефициентите се променят в съответствие с избрания 
алгоритъм на обучение. След като мрежата е “обучена”, тя 
трябва да се “захрани” с нови данни, които не са били 
използвани по време на нейното обучение. Това е своеобразен 
начин на тестване на невронната мрежа, за да се установи дали 
е в състояние да прогнозира неизвестните изходи или по-точно, 
способна ли е да генерализира. 

Обучението е процес на адаптиране тежестите на връзките 
в изкуствената невронна мрежа, така че да се определи желания 
изходящ вектор, в отговор на стимулите, представени на 
входния буфер. 

Най-използвания метод от последния тип е Алгоритъм за 
обучение с обратно разпространение на грешката 
(backpropagation), фиг. 3. 

 
 

фиг.3 Алгоритъм за реализиране на ИНМ 
 

3. Приложение на предложения алгоритъм 
Детерминиране на модела ANN (архитектурата на 
невронната мрежа) 

Има два въпроса, които трябва да бъдат взети предвид при 
определянето на модел ANN: неговата структура и 
параметрите, участващи в процеса на обучение. В нашият 
случай използваме многослойна, изцяло свързана невронна 
мрежа с право разпространение за определяне на разгледаните 
показатели за транспортно планиране. За нейната структура, 
трябва да определим броя на скритите слоеве, броя на 
невроните във всеки слой, броя и типа на връзките между тях. 

•  Структура на модела ANN 
Най-лесно се определя броят на невроните във входящия и 

изходящия слой, тъй като всяка независима и зависима 
променлива се представя като отделен неврон. Възлов момент 
при разработването на една невронна мрежа е определянето 
броя на скритите слоеве и съдържащите се в тях неврони.  

Способността на невронни мрежи за моделиране на 
входно-изходни параметри е пряко свързана с нейната 
структура. Може да се каже, че за моделиране взаимодействие 
и нелинейност, типичната мрежа се състои от един междинен 
слой между входящия и изходящия слоеве. Когато данните са 
прекъснати, са препоръчителни два междинни слоя. За 
разглеждания модел, е избрана невронна мрежа с един 
междинен слой, т.е. ще има три слоя при този ИНМ модел : 
входящ слой, междинен слой и изходящ слой. 

•  Параметри в процеса на обучение 
•  Определяне параметрите на невроните (активираща 

функция и начина на комбиниране на невроните) 
FFNN с обратно разпространение на грешката използва 

логистична функция. 

(8) аij(n)=
1

1 + 𝑒𝑒∑𝑎.𝑎+𝜃𝑖(𝑛) 
 
където aij(n) е активиране на елемент  j за итерация  n и 

θj(n) е „прагова” стойност на неврон  j за итерация  n. 
• Избор на критерий за оценка на модела 
Основната цел на алгоритъма на обучение с обратно 

разпространение на грешката е да се минимизира сумата на 
средната квадратичната грешка (Mean Square Errors (MSE)). 
Този измерител дава представа за качеството на невронната 
мрежа. 

(9) E =
1
𝑛𝑛  �(𝑦𝑦𝑖 − 𝑥𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

където yi е желан резултат на i - я изходящ неврон и xi е 
получен (обучен) резултат на i - я изходящ неврон. 
 
3.1 Построяване на невронни мрежи чрез използване на 
Microsoft Excel 
 Реализирането на изградена ИНМ може да стане по 
няколко начина: MATLAB, Език за програмиране, готов модул, 
Excel и др. В настоящия материал е залегнало използването на 

 
 

 
 

           

неврон   j 

Активираща 
функция 

Функция на 
входните тегла 

    1
1
2

n-1
n       m

 
 
 
 
 
 
 
 
 

входове             междинен                 изход 

Предварителна обработка на входните и целевите 
параметри 

Разделяне на входове и цели в подгрупи Създаване на ИНМ 

Обучение на ИНМ Оценка на обучена ИНМ 

Получаване на краен резултат 

начало 
 

край 

109

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE "trans & MOTAUTO ’15" ISSN 1310-3946

YEAR XXIII, VOLUME 3, P.P. 108-111 (2015)



Excel и инструмента Solver (фиг.4). Използваните стъпки са 
както следва: 
1. Подготвяне на данни за обучение на ИНМ 

-  определяне на входните и изходни параметри; 
-  определяне на броя входове и изходи на ИНМ; 
-  разпределяне на данните в групи (обучение, контрол, 

проверка); 
-  скалиране на данните [0,1]; 

2. Определяне на архитектурата на ИНМ 
- определяне слоевете и невроните за всеки слой; 
- определяне на трансферната функция; 
- инициализиране стойностите на теглата и отклоненията; 
- въвеждане на формули за всички скрити неврони; 
- въвеждане на формули за изходящия неврон; 
- въвеждане на формули за error^2 и MSE. 

3. Стартиране на Solver add‐in 
- целева функция -  min MSE; 
- извършване на минимизирането. 

4. Обработка на получения резултат. 
 - зареждане графика за изход и прогнозен резултат; 

- скалиране на прогнозирания изход; 
- записване на окончателните стойности на теглата и 

отместванията. 
 

Определяне на параметри при транспортно планиране чрез 
ИНМ 
 Две от стъпките на традиционния четиристъпков 
транспортен модел са генериране на пътуванията и избор на 
вид превоз. Разгледано е използването на ИНМ модела за 
търсенето на транспортни услуги за превоз на пътници с 
обществен транспорт в Република България, за конкуриращите 
се два вида обществени превози, а именно железопътните и 
автобусните. 

 
Генериране на пътуванията 
Използвани фактори (както за изходящи, така и за 

входящи пътувания) са: 
- числеността на населението,  X1   
-  БВП на глава от населението,  X2  
- средна годишна работна заплата, X3  
- цена на жилища,     X4  
- изход – съответните пътувания X5  
 

Таблица 1: Параметри на модел ИНМ за Генериране на пътуванията 
Брой на слоевете 3 
Брой на невроните във входящия слой 4 
Брой на невроните в междинния слой 6 
Брой на невроните в изходящия слой 1 
Активираща функция за междинния слой Логистична 

функция 
Активираща функция за изходящия слой Логистична 

функция 
 
Избор на вид превоз 
В стъпката „модален сплит“ трябва да се разработи модел, 

отчитащ точно факторите определящи личния избор на вид 
транспорт за дадено пътуване. Тези фактори могат да се 
класифицират в три групи – такива, характеризиращи 
пътуващия (доходи, притежание на автомобил, семейно 
положение и др.), такива, характеризиращи пътуването (цел на 
пътуване, време от денонощието) и такива, характеризиращи 
условията на пътуването (парични и времеви разходи, честота 
на услугата, комфорт). 

Приложен е модела ИНМ за два вида транспорт – 
железопътен (ЖТ) и автобусен (АТ). Входни параметри са 
съответно времепътуване,  цена за билет, честота на 
услугата и комфорт за всеки от двата вида транспорт. Изходен 
параметър е 𝑝𝑝𝑖𝑗влак. 

 
(10) 𝑇𝑇𝑖𝑗влак=𝑝𝑝𝑖𝑗влак.𝑇𝑇𝑖𝑗 

където 𝑇𝑇𝑖𝑗 е общия поток, съответстващ на дъгата (ij); 
𝑇𝑇𝑖𝑗влак е съответно общия влакопоток, а 𝑝𝑝𝑖𝑗влак  е дела на 
влакопотока. 

Използвани фактори за Избор на вид превоз са: 
- времепътуване - АТ,  X1   
- времепътуване - ЖТ,  X2   
- цена за билет - АТ,  X3   
- цена за билет - ЖТ,  X4   
- честота на услугата - АТ, X5   
- честота на услугата - ЖТ, X6   
- комфорт - АТ,   X7   
- комфорт - ЖТ,   X8   
- изход – пътувания ЖТ X9  
 

  Таблица 2: Параметри на модел ИНМ за Избор на вид превоз 
Брой на слоевете 3 
Брой на невроните във входящия слой 8 
Брой на невроните в междинния слой 12 
Брой на невроните в изходящия слой 1 
Активираща функция за междинния 
слой 

Логистична 
функция 

Активираща функция за изходящия слой Логистична 
функция 

 
4.Резултати 
На фиг. 4 е показан екрана на Excel за ИНМ за табл.1. 

Използвани са данни [1],[7] за прогнозиране на пътувания за 
сухоземен транспорт. 

Използвани означения при реализация чрез Excel: 
Слой 1 - Входове: X1, X2, X3, X4 
Слой 2 -изчисления: 
Стойности за тегла: 
w(1,1), w(1,2), w(1,3), w(1,4) за скрит неврон (1,1) 
w(2,1), w(2,2), w(2,3), w(2,4) за скрит неврон (1,2) 
…………………….. 
w(6,1), w(6,2), w(6,3), w(6,4) за скрит неврон (1,6) 
Отклонения: 
b(1,1) за скрит неврон (1,1) 
b(1,2) за скрит неврон (1,2) 
…………………. 
b(1,6) за скрит неврон (1,6) 
Формули в Excel: 
Скрит Неврон (1,1) = 1/(1+(EXP(‐(X1*w(1,1) + X2*w(1,2) + 

X3*w(1,3)+X4*w(1,4)+b(1,1) ) 
Скрит Неврон (1,2) = 1/(1+(EXP(‐(X1*w(2,1) + X2*w(2,2) + 

X3*w(2,3)+X4*w(2,4)+b(1,2) ) 
………………. 
Скрит Неврон (1,6) = 1/(1+(EXP(‐(X1*w(6,1) + X2*w(6,2) + 

X3*w(6,3)+X4*w(6,4)+b(1,6) ) 
Слой 3: Изчисления за 
Стойности на тегла: 
  w(22,1), w(22,2), .. , w(22,6) 
Отместване:   b(2,1) 
Формули в Excel: 
Изходен неврон = 1/(1+(EXP(‐(h(1,1)*w(22,1) + 

h(1,2)*w(22,2)+h(1,3)*w(22,3)+ ..  + h(1,6)*w(22,6)+b(2,1) ) 
Калкулираме грешка^2, MSE 
Формули в Excel: 
Error^2 = (X5 – ИЗХ())^2 
MSE= Average(Error^2) 
 
Run Solver add‐in 
Целева клетка: MSE (W24) 
Регулируеми клетки: всички данни за теглото и 

отклонение (O6:O23;Q6:Q24); 
Критерии: Минимизиране MSE 
Показване на прогнозна диаграма и желания изход. 
На фиг.5 е показана графиката на разликата между 

входните пътувания за обучение на ИНМ и съответните им 
получени в следствие на обучението резултантни пътувания. 
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фиг.4: екран на Excel за ИНМ за табл.1 

 

 
фиг.5: Графика на разликата между  данните за пътуванията  за  

обучение на ИНМ  -  входни /резултат 
 

5.Заключение 
Разгледаното приложение на ИНМ в процеса на 

транспортно планиране дава резултати с много ниска грешка 
между получения от обучението и желания резултати. 

Модела ИНМ има както предимства, така и недостатъци. 
Основното предимство на ИНМ е възможност за разкриване на 
неочевидни връзки между зависими и независими променливи. 
От друга страна, съществува риск от използването му като 
"черна кутия". Могат да бъдат посочени два основни 
недостатъка. Първо, не е възможно да се формулират 
уравнения, подобни на регресионните уравнения. Обикновено 
при прогнозиране чрез невронна мрежа се използва същия 
софтуер, който се използва за разработване на модела. На 
второ място, ИНМ се нуждае от голям размер на извадката, 
което много често е трудно да се получи в транспортния 
анализ.  

Освен за прогнозиране, невронните мрежи намират и 
друго основно приложение в транспортните процеси, свързано 
с моделиране на безопасността на движението. 
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