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ABSTRAKTI  

 

       Në këtë punim, do të bëjmë shqyrtimin e rrjetit rrugor në qytetin e Kumanovës, respektivisht 

pjesës më të frekuentuar të qytetit.   

         Në kuptim më të gjerë, ky studim përfshinë mbledhjen e të dhënave nga gjendja ekzistuese 

në terren me anë të matjeve, përpunimi i këtyre të dhënave do të bëhet me anë të softuerit përkatës 

ku përfshihet modelimi dhe simulimi kompjuterik, analiza e rrjetit rrugor të marrë në shqyrtim me 

dhënien e rezultateve të parametrave kryesor të trafikut rrugor si dhe propozimet e zgjedhjeve më 

optimale për qarkullim, siguri dhe shumë faktor të tjerë në trafikun rrugor.   

        Qëllimi kryesor është qe me anë të softuerit PTV VISSIM të futen të dhënat e marra nga 

gjendja ekzistuese në terren dhe të krijohet një zgjidhje më optimale  për pjesëmarrësit që e 

frekuentojnë këtë segment rrugor. 

 Në të kaluarën, përgjigja për rritjen e kërkesave në trafik ishte zgjerimi i rrjetit rrugor. Sot, 

për shkak të harxhimeve enorme, kujdesit ndaj ambientit jetësor, kjo nuk është e mundur. Zgjidhja 

qëndron në shfrytëzimin efikas të rrjetit ekzistues rrugor me aplikimin intensiv të teknologjive të 

reja.       

            Rritja konstante e nevojës për lëvizje në vendbanime, rezulton me rritjen e kërkesës 

transportuese me të cilën rrjeti i komunikacionit nuk mundet ta përballoj, andaj nevojitet 

planifikimin i mirëfilltë i bazuar në gjendjen ekzistuese në bazë të kërkesës transportuese të cilën 

e bëjnë inxhinieret e komunikacionit. Këto probleme dhe funksionimi i sistemit të komunikacionit 

janë kërcënim për zhvillimin e qytetit të Kumanovës në të ardhmen. Andaj, shpresoj që me 

studimin të cilin do e paraqes në vazhdim, do arrijmë në një zgjidhje më optimale dhe më të 

favorshme sa i përket qarkullimit të automjeteve në pjesën qendrore të qytetit.  

Shqyrtimi i këtij segmenti rrugor, do të bëhet me anë të softuerit të sofistikuar i cili do të 

na ndihmojë në modelimin dhe simulimin e këtij segmenti rrugor. Përfitimi i rezultateve gjithashtu 

do të bëhet me anë të softuerit të sofistikuar për shqyrtim të rrjetit rrugor.  Ky softuer është pjesë 

e sistemit informativ të operatorëve të rrjeteve rrugore që përdoret për të simuluar dhe analizuar 

problemet në një rrjet të tërë rrugor, apo të ndonjë segmenti të veçantë rrugor, me qëllim të 

identifikimit të problemeve dhe gjetjes së zgjidhjeve më të mira optimale.  

          Ky softuer është një model simulimi mikroskopik, është i krijuar për të modeluar trafikun 

urban dhe operacionet e transportit publik dhe rrjedhën e këmbësorëve. Gjithashtu softueri mund 

të analizojë operacionet e trafikut rrugor nën kufizime të tilla si konfigurimi i shiritave të 

komunikacionit, përbërja e automjeteve, sinjalet e trafikut etj. 
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ABSTRACT 

 

In this paper, we will review the road network in the city of Kumanovo, respectively the 

most frequented part of the city. 

In a broader sense, this study involves the collection of data from the existing situation in the field 

through measurements, the processing of this data will be done through the relevant software 

which includes computer modeling and simulation, road network analysis obtained in review by 

giving the results of the main parameters of road traffic as well as proposals of the most optimal 

choices for traffic, safety and many other factors in road traffic. 

The main goal is to enter the data obtained from the current situation in the field through 

the PTV VISSIM software and to create a more optimal solution for the participants who use this 

road segment. 

In the past, the answer to the increase in traffic demands was the expansion of the road 

network. Today, due to the enormous expenditures, care for the living environment, this is not 

possible. The solution lies in the efficient use of the existing road network with the intensive 

application of these new technologies. 

The constant increase of the need for movement in settlements, results in the increase of 

the transport demand with which the traffic network cannot cope, therefore it is necessary a proper 

planning based on the existing situation of the transport demand made by the traffic engineers. 

These problems and the current function of the traffic system are a threat to the development of 

the city of Kumanovo in the future. Therefore, I hope that with the study that I will present, we 

will reach a more optimal and favorable solution in terms of vehicular traffic in the central part of 

the city. 

The review of this road segment will be done through a sophisticated software which will 

help us in modeling and simulating this road segment. The results will also be obtained through 

this sophisticated software for road network review. This software is part of the information system 

of road network operators that is used to simulate and analyze problems in an entire road network, 

or any road segment, in order to identify the problems and find the best optimal solutions. 

This software is a microscopic simulation model, created for modeling urban traffic, public 

transport operations and pedestrian flow. The software can also analyze road traffic operations 

under restrictions such as lane configuration, vehicle composition, traffic signals, etc. 
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1. HYRJE  

 

 Rritja e vazhdueshme e qyteteve, ndryshimet demografike, ekonomike dhe kulturore 

kushtëzojnë zgjerimin dhe modernizimin e kapaciteteve të transportit dhe imponojnë nevojën për 

një shërbim më të mirë të transporti për qytetarët. Qytetet moderne në mbarë botën sot përballen 

me probleme serioze të komunikacionit. Këto probleme manifestohen përmes: 

 Rrugë të bllokuara të qytetit dhe humbje e përditshme e kohës; 

 Mungesa e hapësirës për parkim; 

 Ndotja e ajrit dhe emetimet e gazrave; 

 Rritja e zhurmës; 

 Dëmtimi i vlerave estetike dhe urbane nga objektet të ndryshme; 

 Konsumi i lartë i energjisë; 

 

Të gjitha këto probleme çojnë në degradim të ndjeshëm të cilësisë së jetës në qytete. Por, 

nga ana tjetër, që një qytet të funksionojë, të ketë prosperitet ekonomik, kulturor e të çdo lloji, 

duhet të sigurohet lëvizja e shpejtë, efikase, e sigurt dhe e pandërprerë e njerëzve dhe produkteve 

në qytet.Si sot bëhet qasja drejtë zgjidhjes së këtij konflikti ndërmjet qytetit dhe komunikacionit – 

një konflikt mes nevojës për të lëvizur dhe problemeve që shkakton komunikacionit? 

Drejtimi i zgjidhjes së këtij problemi në qytetet moderne mund të identifikohet nëse 

përcaktohet saktësisht burimi i konfliktit. Sot në qarqet profesionale nuk ka më asnjë dyshim se 

burimi i problemeve në komunikacion është se shumë udhëtime drejt qytetit bëhen me automjete 

të udhëtarëve. Automjetet e udhëtarëve kërkojnë shumë hapësirë, si për lëvizje ashtu edhe për 

parkim. 

Ka p i t u l l i 
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Qytetet sipas definicionit paraqesin hapësira me një përqendrim të lartë aktivitetesh që 

prodhojnë një numër të madhë të udhëtimeve. Por nëse të gjitha udhëtimet bëhen me automjete, 

atëherë fizikisht nuk mund të sigurohen zona të mjaftueshme të komunikacionit për lëvizjen e një 

numri kaq të madhë të automjeteve në rrugët e qytetit 

Rrjeti bashkëkohorë i komunikacionit nuk paraqet vetëm një themel fizik i ngurtë, por 

organizativisht dhe teknologjikisht që rritet në një sistem kompleks që duhet t'i ofrojë përdoruesit 

një shërbim të plotë dhe kualitativ, t'u përgjigjet kërkesave të tij të shumta dhe komplekse dhe së 

fundi, të komunikojë me ta për një menaxhim në mënyrë efektive. . 

Në të kaluarën, përgjigja ndaj kërkesës për rritje ka qenë zgjerimi i rrjetit. Sot, për shkak 

të kostos së madhe, vëmendjes ndaj mjedisit jetësor, kjo nuk është më e mundur. Zgjidhja qëndron 

në shfrytëzimin efikas të rrjetit ekzistues rrugor me aplikim intensiv të teknologjive të reja. 

Sistemi i komunikacionit duhet të sigurojë rregulla funksionimi në të cilat duhet të 

integrohen shërbimet e përdoruesve me qëllim që përdoruesve t’u sigurojë informacione të 

besueshme, precize dhe të sakta në kohë për udhëtimet. Për të siguruar këto rregulla të punës, 

sistemi patjetër duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme: 

 Disponueshmëria dhe kualitet të shërbimeve; 

 Ndërveprueshmëria e shërbimeve; 

 Vazhdimësia të shërbimeve; 

 Menaxhimi dhe shpërndarja e informacionit të shërbimit; 

 Rritja, fleksibiliteti dhe zgjerimi i shërbimeve; 

 Objektiviteti i shërbimeve dhe mbështetjes; 

 Evolucioni i shërbimeve; 

 Variacionet në konfigurimin e shërbimit. 

 

   Me sistemet inteligjente të transportit (SIT) nënkuptohet  aplikimi i teknologjive të reja të 

informacionit, komunikimit dhe teknologjisë së sensorëve në komunikacion dhe transport. Qëllimi 

i SIT është të rritet cilësia e komunikacionit dhe transportit, të përmirësojë përvojën e shoferëve 

dhe udhëtarëve, të përmirësojë procedurat që lidhen me udhëtimin e njerëzve, shkëmbimin e 

mallrave dhe shërbimeve. Qendrat e menaxhimit dhe kontrollit të komunikacionit (QMKK) 

mundësojnë monitorimin dhe kontrollin e komunikacionit në qytete ose jashtë qyteteve. Koncepti 

i menaxhimit të trafikut u shfaq në vitet e gjashtëdhjeta dhe shtatëdhjeta të shekullit të 20-të në 

SHBA, kur vëllimi i trafikut u rrit ndjeshëm dhe ndërtimi i autostradave të reja ngeci. Me këtë ka 

lindur nevoja për rritjen e kapacitetit të komunikacionit të rrugëve. QMKK-it po bëheshin një pikë 

qendrore e funksionimit dhe mbikëqyrjes së sistemeve të menaxhimit të komunikacionit. QMKK 

integron komponentët, programet dhe strategjitë që lidhen me incidentet, menaxhimi me ato dhe 

menaxhimi me ndotjen.[2] 
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1.2  Pozicioni i përgjithshëm transportues i qytetit të Kumanovës  

 

Lidhjet e komunikacionit të komunës së Kumanovës me pjesën më të gjerë realizohen përmes 

rrugës magjistrale M-1 drejt Shkupit dhe Beogradit. Rruga magjistrale M-2 Kumanovë – Kriva 

Pallankë dhe në drejtim të Republikës së Bullgarisë, rruga regjionale R-201 Kumanovë – Sveti 

Nikollë, rruga regjionale R-102 për komunën e Likovës dhe në drejtim të Republikës së Kosovës 

dhe R-101 për Shkup dhe Vojnoviq.[17] 

 Komuna e Kumanovës është e rrethuar me disa vendbanime. Në kufirin lindor (verilindor) 

gjendet lagja Karposh e cila kufizohet me magjistralen M-2 Kumanovë – Kriva Pallankë dhe 

përballë me lagjen Igor Triçkoviq. Në jug, në të dy anët e rrugës regjionale Kumanovë – Sveti 

Nikollë ndodhet lagja dhe zona industriale Dobrozhane. Në jugperëndim ndodhet lagja Jane 

Sandanski, në perëndim të zonës urbane është lagja e Stacionit hekurudhor dhe në jug është lagja 

e Çerkezit.[17] 

 

 

Fig.1.1 Kufijtë administrativ të Kumanovës[17] 

 

 Kumanova, komuna më e madhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut e cila është qendër 

administrative, tregtare, kulturore, fetare dhe arsimore në të cilën jetojnë 105 484 banorë të 

përkatësive të ndryshme kombëtare, fetare dhe etnike. 

 Me një sipërfaqe prej 509,4 km2, qyteti ndodhet në pjesën verilindore të shtetit në 

udhëkryqin ndërmjet korridoreve 8 dhe 10, me çka dhe paraqet një lokacion gjeostrategjik me 

potencial të madh dhe mbi të gjitha një pozicion të favorshëm të komunikacionit. Në vitet e kaluara 
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qyteti vazhdimisht investoi në zhvillimin e infrastrukturës së komunikacionit, duke u përpjekur në 

kushtet e rritjes së numrit të automjeteve të regjistruara të mundësojë funksionimin normal të 

sistemit të komunikacionit. 

Për shkak të nevojës së theksuar për lëvizje të një numri të madh të banorëve, rritjes së shkallës së 

motorizimit dhe numrit të automjeteve të regjistruara, transportit jo atraktiv të qytetit, 

mosrespektimit të rregullave të komunikacionit, aplikimit të pamjaftueshëm të ecjes dhe çiklizmit 

në qytet, nga dita në ditë po vërehen pakënaqësitë e qytetarëve për mos funksionim të sistemit të 

komunikacionit i cili në një farë mënyre sikurse po paraqet kërcënim për zhvillimin e Kumanovës 

në të ardhmen.[17]    
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2. BAZAT TEORIKE TË ANALIZËS SË TRAFIKUT NË RRJETIN RRUGOR 

 

Matja më themelore në inxhinierinë e trafikut është vëllimi: sa automjete janë duke kaluar në 

vendndodhjen e përkufizuar në sistemin rrugor mbi kohën, pjesërisht përgjatë orës(ve) të pikut të 

një dite të zakonshme. Praktikisht asnjë vendim në lidhje me projektimin e objekteve ose opsionet 

e kontrollit të trafikut nuk mund të bëhet pa njohuri të vëllimit të trafikut ekzistues ose të 

parashikuar (projektuar) për vendndodhjen(et) në studim.[2] 

2.1. Parametrat e qarkullimit  

 

Parametrat e qarkullimit janë katër ndryshore janë të lidhura me vëllimin: 

 

 Vëllimi, 

 Norma e qarkullimit, 

 Kërkesa, 

 Kapaciteti, 

 

Ndonjëherë këto janë shfrytëzuar në ndërlidhje me madhësi ose kushte të tjera. Katër parametrat e 

radhitur janë përafërsisht të lidhur, dhe të gjithë janë shprehur në terma të njëjtë ose njësi të 

ngjashme. Ata nuk janë, sidoqoftë, të njëjtë. 

 

Ka p i t u l l i 

2 



 
15 

2.2. Vëllimi 

 

Vëllimi është numri i automjeteve (këmbësorëve) që kalojnë në një pikë (vend) përgjatë një 

periudhe kohore specifike, e cila është zakonisht është një orë, por nuk është e domosdoshme të 

jetë vetëm një orë. 

 

2.3. Norma e qarkullimit  

 

Norma e qarkullimit është norma me të cilën automjetet (ose personat) kalojnë një pikë gjatë një 

periudhe kohe të caktuar më pak se një orë, e shprehur si një normë ekuivalente për orë. 

 

2.4. Kërkesa 

 

Kërkesa është numri i automjeteve (ose këmbësorëve) që dëshirojnë të udhëtojnë pas një pike 

përgjatë një periudhe kohore specifike (gjithashtu zakonisht një orë). Kërkesa është frekuencë më 

e lartë sesa vëllimi aktual aty ku ekziston mbingarkesa (ngjeshja). Disa udhëtime devijojnë 

(divergjojnë) me itinerare alternative, dhe udhëtime të tjera thjeshtë nuk janë realizohen. 

 

2.5. Kapaciteti 

 

Kapaciteti është vlera maksimale tek e cila automjetet mund të udhëtojnë në një pikë ose segment 

të shkurtër rrugor përgjatë një periudhe kohore specifike. Kjo është një karakteristikë e rrugës. 

Vëllimi aktual kurrë nuk mund të vëzhgohet në nivele më të larta sesa kapaciteti i vërtetë në këtë 

kapitull. Sidoqoftë, rezultate të tilla mund të shfaqen sepse kapaciteti është më së shpeshti i 

vlerësuar duke përdorur procedura të analizave standarde të HCM-s (Highway Capacity Manual). 

Këto vlerësime mund të jenë në të vërtetë të ulëta për disa vendndodhje. 

 

Ky kapitull paraqet teknikat për analizat statistike të të dhënave të vëllimit dhe interpretimin dhe 

paraqitjen e rezultateve të studimit. Kjo gjithashtu siguron një pasqyrë të karakteristikave të 

zakonshme të vëllimit të gjetura në shumicën e sistemeve rrugore. 

2.6. Vëllimi, kërkesa dhe kapaciteti 

 

Ne kemi vërejtur që vëllimi, kërkesa dhe kapaciteti janë tri madhësi të ndryshme, edhe pse 

mund të jenë të shprehura në të njëjtën njësi dhe mund të lidhen me të njëjtën vendndodhje. Në 

termat praktikë, vëllimi është “çka është”, kërkesa është “çka shoferët do të donin të ishte”, dhe 

kapaciteti është kufiri fizik se “çka është e mundur”.  Në terma shumë të thjeshtë, automjetet 

numërohen në ndonjë pikë të caktuar për një orë: 
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 Vëllimi do të ishte numri i automjeteve të numëruara që kalojnë vendndodhjen e studiuar 

në orë. 

 Kërkesa do të ishte vëllimi plus automjetet për te cilët shoferët që do të dëshironin të 

kalonin vendin përgjatë orës së studimit të cilët u penguan ta bënin këtë nga bllokimi i 

rrugëve. Kjo e fundit do të përfshijë shoferët në pritje kolonash për të arritur në 

vendndodhjen e studiuar, shoferët shfrytëzojnë itinerare alternative për të shmangur 

mbingarkimin përreth vendndodhjes të studiuar, dhe shoferët mund të vendosin të mos 

udhëtojnë të gjithë për shkak të mbingarkimit ekzistues, ose përzgjedhin të udhëtojnë në 

një itinerar alternativë. 

 Kapaciteti do të jetë vëllimi maksimal që do të mund të akomodohej nga rruga në 

vendndodhjen e studiuar. 

 

Konsiderojmë ilustrimin në figurën 2.1 

 
Fig.2.1. Vëllimi, kërkesa dhe kapaciteti në një vendndodhje të fytit të ngushtë[8] 

Ky tregon një vendndodhje të një fyti të ngushtë klasikë në një rrugë të lirë, në këtë rast i 

përbërë nga një zonë e madhe e bashkimit (konvergjimit). Për secilën degë hyrëse (qasëse), dhe 

për seksionin e rrugës në rrjedhën e poshtme, vëllimi aktual (v), kërkesa (d), dhe kapaciteti (c) për 

segmentin janë dhënë. Kapaciteti është kufizimi fillestar. Siç tregohet në figurën 2, kapaciteti është 

2000 aut/h/shirit, pra kapaciteti i dy shiritave të degëve hyrëse është 4000 aut/h/shirit, dhe 

kapaciteti i rrugës së lirë në rrjedhën e mëposhtme, i cili ka tre shirita, është 6000 aut/h. 

 



 
17 

Supozojmë që kapacitetet e theksuara janë të sakta, asnjë vëllim i tepërt i këtyre 

kapaciteteve nuk mund të llogaritet kurrë. Thënë thjeshtë, ju nuk mund të mbani 6 litra të ujit në 

një kovë 5 litërshe. Prandaj, është informuese të merret parasysh se çfarë do të vëzhgohej për 

situatën siç përshkruhet. Në hyrjen 1, kërkesa e vërtetë është 3800 aut/h dhe kapaciteti është 4000 

aut/h. Në hyrjen 2, kërkesa e vërtetë është 3600 aut/h dhe kapaciteti është gjithashtu 4000 aut/h. 

Nuk ka mungesë të kapacitetit në të dy qasjet. Poshtë rrjedhës së bashkimit, sidoqoftë, kapaciteti 

është 6000 aut/h, por shuma e kërkesave që hyjnë është: 

1 2

aut
3800 3600 7400

h
V V V

 
      

 
. 

Kjo tejkalon kapacitetin e segmentit rrugor. 

 

Duke pasur parasysh këtë skenar, çfarë mund të presim të vëzhgojmë? 

 

 Çdo numër vëllimi në rrjedhën e poshtme të bashkimit nuk mund të tejkaloj 6000 aut/h për 

aq gjatë si ilustrohen kushtet ekzistuese. Një numër prej 6000 aut/h është pritur. 

 Për shkak të mungesës së kapacitetit poshtë rrjedhës të bashkuar, një kolonë e automjeteve 

do të fillojë të formohet dhe do të shtohet në rrjedhën e sipërme në të dyja hyrjet. 

 Nëse një numërim i hyrjes së automjeteve në të dy qasjet merret në rrjedhën e sipërme të 

kolonave të formuara, kërkesa e vërtetë do të llogaritet në secilën hyrje, duke supozuar se 

nuk ka pasur devijim të automjeteve në itinerare alternative. 

 Nëse një numër i automjeteve që afrohen merren brenda kolonave të formuara, ato do të 

ishin të paqëndrueshme si në kohë ashtu edhe në hapësirë, por totali i tyre nuk duhet të 

kalojë 6000 aut/h, kapacitetin e seksionit të autostradës në rrjedhën e poshtme. 

 

Një pyetje finale gjithashtu është me interes: Duke pasur parasysh se kolonat janë vëzhguar në 

të dyja qasjet, është e arsyeshme të supozohet që numërimi në rrjedhën e poshtme prej 6000 aut/h 

është një madhësi direkte e kapacitetit për këtë seksion? Kjo çështje përfshin një numër të 

hollësive. 

Ekzistenca e kolonave në të dyja qasjet sigurisht sugjeron që seksioni në rrjedhën e poshtme 

ka përjetuar fluks kapacitetesh. Kapaciteti, sidoqoftë, është përkufizuar si vlera e qarkullimit 

maksimal që mund të arrihet nën kushte stabile të funksionimit (p.sh., pa ndërprerje). Kështu 

kapaciteti do më saktësisht të jetë vlera e qarkullimit për periudhën që i paraprinë menjëherë 

formimit të kolonës.  

Pasi kolona të jetë formuar, qarkullimi është në modalitetin “shkarkim i kolonës”, dhe vlerat e 

matura të qarkullimit dhe vëllimit mund të jenë të barabarta me, më pak sesa, apo edhe më shumë 

sesa kapaciteti. Në termat praktikë, sidoqoftë, shkarkimi i kolonës në kapacitet mund të jetë më i 

rëndësishëm sesa vlera stabile në qarkullim, e cila është, në shumë raste, një kalimtare që nuk 

mund të përmbahet për periudhë të gjatë kohore. 
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Siç mund ta shohim nga ky ilustrim, vëllimi (ose vlera e qarkullimit) mund të numërohet kudo 

dhe të arrihet një rezultat. Në një situatë ku kolona ekziston, është e arsyeshme të supozohet që 

qarkullimi poshtë rrjedhës të paraqet ose kapacitetin ose kushtet e shkarkimit të kolonës. Kërkesa, 

sidoqoftë, është shumë më e vështirë të adresohet.  

 

Megjithëse kolona e automjeteve mund të shtohet në numërim, kjo nuk është e domosdoshme 

të matet në kërkesën e vërtetë. Kërkesa e vërtetë përmban elementet që shkojnë përtej kolonës së 

automjeteve në një vendndodhje të izoluar. Përcaktimi i kërkesës së vërtetë kërkon një vlerësim se 

sa shoferë ndryshuan itinerarin e tyre për shmangur vendndodhjen subjektive.  

 

Kjo gjithashtu kërkon dituri të shoferëve të cilët ose udhëtuan në itinerateret alternative ose të 

cilët thjesht vendosën të qëndrojnë në shtëpi (dhe të mos udhëtojnë) si rezultat i një mbingarkese. 

 

 
Fig 2.2. Një analizë e thjeshtë kur kërkesa tejkalon kapacitetin[8] 



 
19 

 

Figura 2.2 ilustron rëndësinë e kufizimit të kapacitetit të një numërimi të trafikut. Pjesa (a) 

tregon një grafik të kërkesës dhe kapacitetit. Kërkesa e treguar do të ishte e vëzhgueshme nëse nuk 

do të ishte e qartë që ekziston një kufizim kapaciteti.  

 

Pjesa (b) tregon çfarë do të shfaqet aktualisht. Vëllimi kurrë nuk duhet të rritet tek një nivel 

më i lartë sesa kapaciteti. Kështu numërimet aktuale arrijnë kulmin tek kapaciteti. Pasi jo që të 

gjitha automjetet që mbërrijnë mund të akomodohen, periudha kulmore e qarkullimit në thelb është 

zgjatet derisa të gjitha automjetet të mund të shërbehen. Rezultati është që numërimet e vëzhguara 

mund të ndikojnë që vlera kulmore e qarkullimit është përafërsisht e njëjtë si kapaciteti dhe që 

është shfaqur mbi një periudhë të zgjatur të kohës. Shpërndarja e vëllimit shikohet sikur dikush 

shikon shpërndarjen e kërkesës dhe e rrafshon me dorën e tij. 

 

Dallimi midis numërimit të vëllimit të vërejtur dhe kërkesës së vërtetë mund të ketë disa 

pasoja interesante kur ndryshimi nuk njihet dhe përfshihet në planifikimin dhe projektimin. Figura 

2.3 ilustron një rast kryqëzues të një seksioni të autostradës që përbëhet nga katër rampa. 

 

 
Fig 2.3. Efekti i një fyti të ngushtë në vëllimet e vëzhguara[10] 
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Nga figura 2.3, vëllimi i kërkesës së arritur në segmentin 3 prej 3700 aut/h tejkalon 

kapacitetin e tij prej 3400 aut/h. Nga pika e shikimit të numërimeve të marrura brenda secilit 

segment, 3400 aut/h kanë rezultuar nga segmenti 3, numërimet në rrjedhën e poshtme në segmentin 

4 dhe 5 do të jenë të vogla sesa kërkesa e tyre e vërtetë. Në këtë rast, numërimet tregojnë reflektimet 

e një shpërndarje proporcionale të vëllimeve në rampa të ndryshme, duke përdorur të njëjtën 

shpërndarje si reflektohet në vlerat e kërkuara. Kapacitetet e segmenteve 4 dhe 5 nuk janë tejkaluar 

nga këto numërime. Numërimet në rrjedhën e sipërme në segmentet 1 dhe 2 do të jenë të pa 

qëndrueshme dhe do të reflektojnë gjendjen kalimtare të kolonës përgjatë periudhës të numërimit 

Supozojmë që si rezultat i këtij studimi, një vendim është marrë që të shtohet një shirit tek 

segmenti 3, në thelb rritet kapaciteti i tij për një vlerë më të madhe sesa kërkesa prej 3700 aut/h. 

Pasi kjo është realizuar, vëllimi i shkarkuar tani brenda segmentit 4 është 3200 aut/h, më shumë 

sesa kapaciteti prej 3000 aut/h. Ky fyt i ngushtë i dytë, shpesh referohet si një “fyt i ngushtë i 

fshehur”, nuk ishte i dukshëm më të dhënat e vëllimit të përfituara në origjinalitet. Nuk ishte e 

dukshme sepse kërkesa ekzistuese ishte kufizuar nga arritja e segmentit për shkak të fytit të ngushtë 

në rrjedhën e sipërme. Një kufizim i tillë shpesh është referuar si “kërkesë urie”. 

Në projektimin e përmirësimeve korrigjuese të rrugës, është kritike që të gjitha pikat e rrjedhave 

të poshtme mund të llogariten siç duhet duke identifikuar fyte të ngushta të tilla të fshehura. Në 

rastin e ilustruar, projekti i përmirësuar do të duhej të adresohej tek të dyja fytet e ngushta 

ekzistuese dhe të fshehura për të arritur një rezultat të suksesshëm. 

Rasti i fytit të ngushtë në rrugë të lirë është relativisht i thjeshtë për t’u analizuar sepse 

numri i hyrjeve dhe pikat e daljes janë të kufizuara dhe numri i itinerareve alternative në 

dispozicion është përgjithësisht i vogël. Në arterie, sidoqoftë, situata është shumë më komplekse 

sepse çdo udhëkryq paraqet një mundësi devijimi, dhe numri i itinerareve alternative është 

përgjithësisht mjaft i madh. Kështu kërkesa që përgjigjet tek një arterie e fytit të ngushtë është 

shumë më e vështirë për tu dalluar. Një arterie mundet gjithashtu të ketë një numër të fyteve të 

ngushta të mbivendosura, për më tepër komplikon analizën. Nëse disa udhëkryqe të sinjalizuara 

radhazi, për shembull, po dështojnë, është e vështirë të gjurmohen ndikimet. Është një sinjal në 

rrjedhën e sipërme me sa duket dështon sepse është joadekuat, ose sepse një kolonë nga një sinjal 

në rrjedhën e poshtme ka bllokuar udhëkryqin? 

Në sistemet arteriale, është shpesh e pamundur të maten kërkesat ekzistuese, përveç në rastet kur 

aty nuk ka kufizime në kapacitet. Më vonë në këtë kapitull, një metodë për dallimin e kërkesave 

të qasjeve në udhëkryqe nga vëllimet e vëzhguara në një rast të kapacitetit të kufizuar është 

diskutuar. Kjo zbatohet, sidoqoftë, vetëm në një ndërprerje të izoluar dhe nuk jep llogari për efektet 

e devijimit. Mbingarkimi në një rrjet rrugor sipërfaqësor ndryshon ashpër modelet e kërkesës, dhe 

vëllimet e vëzhguara janë më shumë një reflektim i kapacitetit të kufizuar sesa kërkesa e vërtetë. 

Duhet të jemi të vetëdijshëm që termat vëllim dhe kërkesë janë përdorur shpesh në mënyrë 

jo precize, edhe në literatura teknike. Shpesh është e nevojshme të dallohet domethënia e vërtetë e 

këtyre termave nga konteksti në të cilin ata janë përdorur. 

Në analizën finale, numërimet e vëllimeve çdoherë rezultojnë në një vëzhgim të “vëllimeve”. 

Varësisht nga rrethanat, vëllimet e vëzhguara mund të jenë ekuivalente me kërkesën, tek kapaciteti, 
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ose për asnjërën. Inxhinieri i komunikacionit duhet, sidoqoftë, fitojnë depërtim të mjaftueshëm 

nëpërmjet studimeve dhe programeve të numërimit për t’i njohur situatat në të cila ekzistojnë dhe 

të përfshijnë këtë siç duhet në interpretimin e studimit të dhënave dhe zhvillimin e planeve të 

përmirësuara. 

2.7. Studimi i vëllimeve të qarkullimit në udhëkryqe 

 

Asnjë lokacion i vetëm nuk është më kompleks në sistemin e trafikut sesa një udhëkryq. Si 

një udhëkryq i zakonshëm me katër degë, aty janë 12 lëvizje të ndara – majtas, drejt dhe djathtas 

nga secila degë. Nëse numërimi në një udhëkryq për vëllimin është i dëshiruar, me secilën lëvizje 

të klasifikuar nga veturat, taksitë, kamionët dhe autobusët, secila periudhë numërimi kërkon 

vëzhgime prej 12∙4=48 pjesë të veçanta të të dhënave. 

 

Kur udhëkryqet janë numëruar manualisht (dhe ato shpesh janë), vëzhguesit duhet të jenë 

të pozicionuar si duhet të shohin lëvizjet që ata janë duke numëruar. Është e dyshimtë që një 

numërues pa përvojë do të mund të vëzhgoj dhe klasifikoj më shumë se një lëvizje kryesore ose 

dy lëvizje dytësore njëkohësisht. Për përdorimin e drejtimeve me më shumë shirita për automjete 

të rënda, mund të jetë e nevojshme të përdoren vëzhgues ndarasi për shirita të ndryshëm.  

Në studimet manuale të udhëkryqeve, pushimet e shkurtëra dhe periudhat alternative për 

drejtim janë pothuajse çdoherë të kombinuara me zvogëlimin e numrit të vëzhguesve të 

nevojshëm. Rrallëherë, sidoqoftë, një udhëkryq mund të numërohet me më pak sesa katër 

vëzhgues, plus një udhëheqës i ekuipazhit për llogaritjen e periudhave kohore dhe pushimeve. 

2.8. Vëllimet e arritjeve kundrejt largimeve: një çështje kyçe për studimin e 

udhëkryqeve 

 

Në të shumtën e udhëkryqeve, vëllimet janë numëruar ndërsa largohen nga udhëkryqi. Kjo 

bëhet si për lehtësi dhe sepse lëvizjet kthyese nuk mund të zgjidhen plotësisht derisa automjetet të 

largohen (të dalin) nga udhëkryqi. Edhe pse kjo qasje është e mirë kur nuk ka kufizim në kapacitet 

(p.sh., një grumbullim i paqëndrueshëm i kolonave në drejtim), kjo nuk është e pranueshme kur 

kërkesa tejkalon kapacitetin e drejtimeve. Në rastet e tilla, është e nevojshme të vëzhgohen vëllimet 

arritëse sepse aty është një pasqyrim më i saktë i kërkesës. 

 

Tek udhëkryqet e sinjalizuara, “ndërtimi i kolonës së paqëndrueshme” është detektuar kur 

automjetet e rreshtuara përgjatë një intervali të kuq nuk janë pastruar plotësisht gjatë intervalit 

tjetër të gjelbër. Tek udhëkryqet e sinjalizuara, “ndërtimi i kolonës së paqëndrueshme” mund të 

identifikohet nga kolona që bëhen më të mëdha përgjatë çdo periudhe të njëpasnjëshme të 

numërimit. 
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Vëzhgimet direkte të vëllimeve arritëse në një udhëkryq është e vështirë sepse kolona është 

dinamike. Pasi kolona rritet dhe bie, pikat e “arritjes” ndryshon. Prandaj, teknika e përdorur për të 

numëruar vëllimet e arritura është të llogariten vëllimet e daljes (e larguara) dhe numri i 

automjeteve në kolonë në intervale periodike. Për drejtimet e sinjalizuara, madhësia e kolonës do 

të jetë e regjistruar në fillim të secilës fazë të kuqe. Kjo identifikon “kolonën e mbetur” të 

automjeteve që arrijnë përgjatë ciklit të mëparshëm të sinjaleve por nuk ishin shërbyer.  

 

Për udhëkryqet e pasinjalizuara, kolona është numëruar tek fundi i secilës periudhë të 

numërimit. Kur një qasje e tillë ka vijuar, vëllimi arritës është vlerësuar sipas ekuacionit në vijim: 

 

 𝑉𝑎𝑖
= 𝑉𝑑𝑖

+ 𝑁𝑞𝑖
− 𝑁𝑞𝑖−1

           

ku janë: 

𝑉𝑎𝑖
 [

𝑎𝑢𝑡

𝑠
] – vëllimi i arritjeve përgjatë periudhës i, 

𝑉𝑑𝑖
 [

𝑎𝑢𝑡

𝑠
] – vëllimi i largimeve (daljeve) përgjatë periudhës i, 

𝑁𝑞𝑖
 [

𝑎𝑢𝑡

𝑠
] – numri i automjeteve në kolonë në fund të periudhës i, 

𝑁𝑞𝑖−1
 [

𝑎𝑢𝑡

𝑠
] – numri i automjeteve në kolonë në fund të periudhës (i-1). 

 

Vlerësimi i vëllimeve arritëse duke përdorur këtë procedurë identifikon vetëm vëllimet e 

lokalizuara të arritjeve. Kjo periudhë nuk do të identifikojë automjetet që divergjojnë (devijojnë) 

ose numri i udhëtimeve që nuk ishin realizuar për shkak të niveleve të përgjithshme të 

mbingarkimit. Kështu edhe pse vëllimet e arritjeve paraqesin kërkesa të lokalizuara, ato nuk matin 

kërkesën e devijuar ose të shtypur. Tabela 2.2 tregon mostra të studimit të dhënave duke përdorur 

këtë procedurë për të vlerësuar vëllimet arritëse. 

 

Vërejmë që studimi është vendosur kështu periudhat e para dhe të fundit të numërimit nuk 

kanë kolona të mbetura. Gjithashtu, numërimet e arritjeve dhe largimeve totale janë të njëjta, por 

formulari i konvertimit të largimeve deri te nisjet shkaktojnë një zhvendosje në shpërndarjen e 

vëllimeve nga periudhat kohore. Bazuar në numërimet e largimeve, vëllimi maksimal 15 minutësh 

është 65 automjete, ose një vlerë e qarkullimit prej: 
65 aut

260
0.25 h

Q
 

   
 

.  

Duke shfrytëzuar numërimet e arritjeve vëllimi maksimal 15 minutësh është 70 automjete, ose një 

vlerë e qarkullimit prej: 
70 aut

280
0.25 h

Q
 

   
 

. Ndryshimi është i rëndësishëm sepse vlera e 

qarkullimit të arritjeve më të larta (supozohet që studimi përfshin periudhat e pikut) paraqitet si 

një vlerë që do të jetë e vlefshme për përdorim në planifikim, projektim ose funksionim. 
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Tabela 2. 1. Vlerësimi i vëllimeve të arritjes nga numërimet e largimeve: Një shembull 

Periudha kohore 

(Mbrëmje) 

Numërimi i 

largimeve 

[aut/s] 

Gjatësia e kolonës 

[aut/s] 

Vëllimi i arritjeve 

[aut/s] 

4:00-4:15 

4:15-4:30 

4:30-4:45 

4:45-5:00 

5:00-5:15 

5:15-5:30 

5:30-5:45 

5:45-6:00 

50 

55 

62 

65 

60 

60 

62 

55 

0 

0 

5 

10 

12 

5 

0 

0 

50 

55 

62+5=67 

65+10-5=70 

60+12-10=62 

60+5-12=53 

62-5=57 

55 

Totali 469  469 

2.9. Shqyrtime për udhëkryqet e sinjalizuara 

 

Tek udhëkryqet e sinjalizuara, procedura e numërimeve janë të dyja të thjeshtuara dhe më 

shumë komplikime në të njëjtën kohë. Për vëzhgimet manuale, udhëkryqet e sinjalizuara 

thjeshtojnë numërimet sepse jo të gjitha lëvizjet janë në qarkullim në të njëjtën kohë. Një vëzhgues 

i cili mundet normalisht të numëroj vetëm një lëvizje drejt në një kohë mundet aktualisht të 

numëroj dy lëvizje të tilla në të njëjtën periudhë të numërimit duke e përzgjedhur, për shembull, 

lëvizjet drejt në kufirin lindorë dhe veriorë. Këto dy funksionojë përgjatë fazave të ndryshme të 

sinjaleve. 

Periudhat e numërimeve tek udhëkryqet e sinjalizuara, sidoqoftë, duhet të jetë prodhimi i 

barabartë me gjatësinë e ciklit. Më tutje, numërimet aktuale të prodhuara (përveç pushimeve 

ekskluzive) duhet gjithashtu të jenë të barabarta me prodhimin e gjatësisë së ciklit. Kjo është për 

të garantuar që të gjitha lëvizjet do të marrin të njëjtin kohëzgjatje të fazës së gjelbër brenda një 

periudhe të numërimit. Kështu, për një cikël sinjali prej 60 sekondash, një procedurë numërimi 

prej 4 ose 5 minutash mund të përfitohet. Për një cikël prej 90 sekondash, sidoqoftë, as 4 dhe as 5 

minuta nuk janë të barabartë me prodhimin e 90 sekonda (1.5 minuta). Për një cikël prej 90 

sekondash, një proces numërimi prej 12 ose 15 minutash do të ishte i përshtatshëm, siç do të ishin 

4.5 prej 6 minutave. 

Sinjalet aktuale paraqesin problem special sepse të dyja madhësitë gjatësia e ciklit dhe 

ndarja e të gjelbrës ndryshojnë nga cikli tek cikli. Periudhat e numërimit janë përgjithësisht të 

vendosur për të përfshirë një minimum të ciklit të lirë të sinjalit, duke përdorur gjatësinë maksimale 

të ciklit si një udhëzim. Vargu i numërimeve aktuale është zgjedhur në mënyrë arbitrare për të 

reflektuar këtë parim, por nuk është e mundur të supozohet numër i barabartë i fazave për secilën 

lëvizje në secilën periudhë të numërimit. Kjo nuk është shikuar si një vështirësi kryesore sepse 
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premisat e sinjalizimit aktual janë që koha e gjelbër duhet të jetë alokuar proporcionalisht me 

kërkesën e automjeteve prezente përgjatë secilit cikël. 

2.10. Prezantimi i të dhënave të vëllimit të qarkullimit në udhëkryqe 

 

Të dhënat e vëllimit të qarkullimit të udhëkryqit mund të përmblidhen dhe prezantohen në 

mënyra të ndryshme.  

Grupe të thjeshta tabelare mund të përmbledhin numërimet për secilën periudhë numërimi 

nga lëvizjet. Ndërprerjet sipas llojit të automjetit janë gjithashtu më lehtë të përshkruara në tabelë. 

Prezantimet më të hollësishme grafike janë më shpesh të përgatitura për të përshkruar orët e pikut 

dhe/ose vëllimet ditore të plota. Figura 2.4 ilustron format e zakonshme për paraqitjen e orës 

kulmore ose të dhënave ditore. E para është një diagram përmbledhës grafik i udhëkryqit që lejon 

hyrje të thjeshta të të dhënave në një formë grafike të paraprojektuar.  

E dyta është një diagram i qarkullimit të udhëkryqit në të cilin thellësia e vijës së 

qarkullimit është bazuar në vëllimet relative. 

 
Fig.2.4. Diagrami përmbledhës i grafikut të udhëkryqit[12] 
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3. ANALIZA E TË DHËNAVE TË MBLEDHURA NË RRJETIN RRUGOR 

TË SHQYRTUAR DHE IDENTIFIKIMI I PROBLEMEVE 

 

 Kryerja e hulumtimeve shkencore, studimeve, projekteve, ekspertizave dhe të tjerave në 

fushën e inxhinierisë së komunikacionit, sigurisht se mbështetet në analizën e të dhënave relevante 

për sistemin e komunikacionit ose pjesët e saj të cilët janë lëndë të analizës. Këto të dhëna 

mundësojnë një pamje të qartë të gjendjes ekzistuese dhe problemeve, ndërsa pastaj janë edhe bazë 

për zgjidhjen e problemeve të vërtetuara. 

Faza e mbledhjes së të dhënave nënkupton daljen në teren dhe përfshin përgatitjen serioze: 

qëllimet duhet të jenë të përcaktuara qartë, metodat e përcaktuara saktë, e nevojshme është 

personeli i trajnuar dhe pajisjet për kryerjen e mbledhjes së nevojshme të të dhënave. Nënkuptohet, 

organizimi konkret dhe zbatimi i metodologjisë do të varen drejtëpërdrejt nga lloji i hulumtimit që 

kryhet në teren. 

Për secilin lloj të hulumtimit veçanërisht shënohen metodat për mbledhjen e të dhënave, lloji 

i pajisjeve që do të përdoren, personeli i nevojshëm dhe trajnimi i tyre, vëllimi i nevojshëm i të 

dhënave të cilat duhet që të mblidhen si dhe teknikat për analizën e të dhënave.[3]   

3.1. QASJA E PËRGJITHSHME NDAJ MBLEDHJES SË TË DHËNAVE NË 

TRANSPORT 

 Përkundër faktit se disa lloje të hulumtimeve në transport dukshëm ndryshojnë ndërmjet 

veti, prap mund të përcaktohen elemente të caktuara të cilat paraqesin qasje të përgjithshme në 

zbatimin e cilit do hulumtim. Këto elemente të përgjithshme mbërthejnë në vete pyetje rreth asaj 

se si mund të zgjidhet metodologjia e vërtetë, si të kryhet mbledhja e të dhënave, si të kryhet 

përgatitja e terrenit dhe si mund t’i anashkalojmë problemet të cilët do të paraqiten gjatë mbledhjes 

së të dhënave në teren. 

Ka p i t u l l i 

3 
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3.1.1. ZGJEDHJA E METODOLOGJISË  

  

Mbledhja e të dhënave në terren është një fazë e shtrenjtë e cila shpesh kërkon mjete të 

konsiderueshme. Për këtë arsye gjithmonë duhet të mendohet mirë për nevojën e mbledhjes së të 

dhënave nga terreni dhe rreth asaj se cilën metodologji do ta përdorim. Pyetjet relevante në këtë 

drejtim janë: 

 Cila metodë e analizës do të përdoret që të zgjidhet problemi? 

 Cilat të dhëna hyrëse janë të nevojshme për metodën e caktuar? 

 A kemi të dhëna të pranueshme nga hulumtime të tjera të mëhershme të 

cilat mundet të shfrytëzohen si të dhëna hyrëse? 

 A ekzistojnë të dhëna të cilat mund të përshtaten që të përdoren për 

qëllimet tona? 

 A ekzistojnë teknika të përcaktuara për mbledhjen e të dhënave të cilat na 

nevojiten? 

 A kemi në dispozicion resurset e nevojshme: kohën, paratë, personelin etj? 

 A kemi në dispozicion më shumë teknika të mbledhjes së të dhënave të 

njëjta që na nevojiten?[17] 

3.1.2.  TRAJNIMI I PERSONELIT 

  

Pasi që koha, vendi, personeli dhe pajisjet do të përcaktohen, e nevojshme është që të bëhen 

përpjekje për përgatitjen e njerëzve të cilat do të jenë të kyçur në mbledhjen e të dhënave. 

Zakonisht kjo kryhet një ose disa ditë para fillimit të numërimit, për kushtet të cilat pritet që të 

jenë më të rënda dhe më ekstreme. Për shembull, nëse planifikohet numërim gjatë gjithë ditës së 

automjeteve në udhëkryq, atëherë mund që të bëhet ushtrim për kohën në orët kulmore. Gjatë 

kohës së trajnimit inxhinieri duhet që ti kontrollon numëruesit dhe tu tregon për gabimet që do ti 

vëren. 

 Përgatitja: 

 Përcaktimi i kohës dhe vendit për kryerjen e hulumtimit 

 Caktimi i pajisjeve dhe personelit të nevojshëm 

 Trajnimi i personelit 

 Mënyrat e komunikimit dhe kontrollit të numëruesve 

 Informimi i organeve përgjegjëse dhe publikun 

 Realizimi: 

 Arritja në kohë dhe përgatitja e vendit të numërimit (incizim, anketim) 

 Komunikim i vazhdueshëm dhe kontrollimi i numëruesve për shkak të 

ballafaqimit me rrethana të paqarta dhe të pa parashikuara 
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 Siguria e personelit dhe komunikacionit në teren: 

 Numëruesit duhet të vendosen sa më larg nga hapësira qarkulluese 

 Mundësisht bartja e jelekëve fluoreshente nga ana e numëruesve 

 Numëruesit nuk guxojnë të shkaktojnë çrregullim të qarkullimit të 

automjeteve.[17]  

3.3.   SHQYRTIMI I QËNDRIMEVE TË QYTETARËVE PËR KOMUNIKACIONIN 

NË QYTETIN E KUMANOVËS 

 

 Shqyrtimi i opinionit të qytetarëve është kryer në mënyrë të detajuar, në vazhdimësi, me 

theks të përgjithshëm dhe me theks për fokus grupet. Fotografia përfundimtare paraqet opinionet 

e rreth 3000 intervistave të analizuara.  

Në vazhdim do paraqesim, mendimet e qytetarëve se sa ata janë të kënaqur me gjendjen e 

komunikacionit në përgjithësi për qytetin e Kumanovës. 

1. Çka mendoni për gjendjen momentale të sistemit të komunikacionit në Kumanovë? 

 

Fig.3. 1. Gjendja momentale e sistemit të komunikacionit në qytet[17] 

 

2. Përshkruani sa jeni të kënaqur nga gjendja ekzistuese e infrastrukturës për këmbësor? 

5.4

25.1

69.5

Gjendja e sistemit të
komunikacionit është e mirë

Gjendja e sistemit të
komunikacionit është e
mjaftueshme

Gjendja e sistemit të
komunikacionit është e keqe
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Fig.3. 2. Ndarja e përgjigjeve të qytetarëve për gjendjen e infrastrukturës së këmbësorëve[17] 

 

Përshkruani sa jeni të kënaqur nga gjendja ekzistuese e infrastrukturës për çiklistë? 

 

Fig.3. 3. Ndarja e përgjigjeve të qytetarëve për gjendjen e infrastrukturës së çiklistëve[17] 

 

3. Sa automjete posedon familja juaj? 

 

8.4

36.4
55.2

0

Gjendja e infrastrukturës për këmbësor
është e mirë

Gjendja e infrastrukturës për këmbësor
është e mjaftueshme

Gjendja e infrastrukturës për këmbësorë
është e keqe

3.2

14.5

82.3

Gjendja e infrastrukturës për
çiklistë është mirë

Gjendja e infrastrukturës për
çiklistë është e mjaftueshme

Gjendja e infrastrukturës për
çiklistë është e keqe
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Fig.3. 4. Shpërndarja e pjesëmarrësve në anketë në bazë të numrit të automjeteve[17] 

 

4. Si udhëtoni deri në punë? 

 
Fig 3. 5. Automjeti i udhëtarëve shkak për dyndjet në komunikacion[17] 

3.4. PËRSHKRIMI I RRJETIT RRUGOR TË ANALIZUAR 
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 Në këtë punim do të analizojmë qarkullimin e automjeteve në një pjesë të rrjetit rrugor të 

qytetit të Kumanovës, sidomos pjesës qendrore të qytetit ku e kemi edhe numrin më të madh të 

automjeteve dhe këmbësorëve dhe e cila paraqitet si një pjesë me dyndjet më të mëdha në 

komunikacion.  

 Nga të gjitha anketimet që janë bërë nga ana e komunës tonë dhe analizimi i të njëjtave, 

shohim se situata me qarkullimet në komunikacion në qytetin e Kumanovës nuk është në nivelin 

e duhur andaj duhet të kryhet një analizë e këtij rrjeti rrugor dhe të intervenohet në pjesët ku edhe 

ka nevojë. 

 Një përqindje e lartë e qytetarëve të anketuar, shprehen se gjendja e sistemit të 

komunikacionit në qytet është e keqe, gjendja e infrastrukturës për këmbësor është e keqe 

gjithashtu edhe ajo për çiklistë, shumica e udhëtimeve brenda qytetit kryhet me automjete 

individuale dhe se gjendja e transportit publik në qytet nuk është në nivelin që kërkohet. 

 Andaj, qëllimi jonë është që në këtë punim të trajtohen të gjitha parametrat duke marrë 

parasysh të gjitha anketat që janë bërë deri tani, shqyrtimi i gjendjen aktuale të rrjetit rrugor, 

mbledhjen e të dhënave në teren për secilin udhëkryq veç e veç, përpunimin e atyre të dhënave, 

vendosjen e të dhënave në softuerin kompjuterik, zbatimin e simulimit me ndihmën e programit 

dhe në fund dhënien e propozimeve për përmirësimin e gjendjes ekzistuese me zgjidhjet më 

optimale sa i përket qarkullimit në këtë zonë të shqyrtuar. 

 Rrjetin të cilin neve do ta analizojmë në vazhdim, përbëhet nga këto lloje të udhëkryqeve: 

 një udhëkryq i formës rrethore (rreth rrotullim) 

 një udhëkryq i formës ‘’+’’ me sinjalizim ndriçues (semafor) 

 dy udhëkryqe të formës ‘’+’’ pa sinjalizim ndriçues 

 shtatë udhëkryqe të formës ‘’T’’ 

 Në vazhdim do e paraqesin rrjetin rrugor i cili do të analizohet me programin PTV VISSIM. 
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Fig 3. 6. Rrjeti rrugor që do të shqyrtohet në komunën e Kumanovës[4] 

 Gjithashtu, do e paraqesim gjendjen ekzistuese me ndihmën e fotografive të secilit 

udhëkryq të rrjetit rrugor të shqyrtuar. 

 

Fig.3. 7. Rreth rrotullimi në hyrje të qytetit të Kumanovës[4] 
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Fig 3. 9. Dy udhëkryqet e formës “T” tek gjimnazi “Sami Frashëri”[4] 

Fig.3. 8.Udhëkryqi i formës “T” ndërmjet bulevardit dhe rrugës JNA[4] 
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Fig 3. 11. Dy udhëkryqet e formës “T” tek xhamia kryesore e qytetit[4] 

 

Fig 3. 10.Udhëkryqi me sinjalizim ndriçues i formës “+” tek tregu i gjelbër[4] 



 
34 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. 14. Udhëkryqi i formës “T” përball spitalit të qytetit[4] 

Fig.3. 12. Udhëkryqi i formës “T” kryqëzimi i rrugës “11 Nëntori” me rrugën “11 Tetori”[4] 

Fig 3. 13. Udhëkryqi i formës “+” tek emergjenca[4] 
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Fig.3. 15.Udhëkryqi i formës “+” tek zjarrfikësit[4] 
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3.5.  NUMRI I AUTOMJETEVE NË SECILIN UDHËKRYQ 

 

 Pjesa kryesore e çdo hulumtimi në komunikacion është analizimi i gjendjes ekzistuese, 

respektivisht matjet në teren për gjendjen faktike. Në rastin tonë, për secilin nga udhëkryqet kemi 

bërë numërimin e automjeteve për secilën hyrjen veç e veç respektivisht për secilin shirit 

qarkullues.  

 Numërimi është kryer me ndihmën e nxënësve të qendrës shkollore të auto trafikut “Boro 

Petrushevski”, në mënyrën që në çdo hyrje të udhëkryqit është pozicionuar nga një nxënës ashtu 

që ka bërë shënimet mbi qarkullimin e automjeteve nga ajo hyrje. 

 Nxënësit numërimet i kanë kryer brenda një dite duke bërë matjet në tre orët kulmoret, ku 

nga matjet në teren rezultoi që orët kulmore të jenë: 06:45 – 07:45, 12:00 – 13:00 dhe 17:00 – 

18:00. 

 Të gjitha numërimet që janë bërë në teren, do ti paraqesim për çdo udhëkryq në vijim: 

Tabela 3. 1. Numri i automjeteve për rreth rrotullimin në hyrje të qytetit të Kumanovës  

 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 2 43 0  

Majtas 42  8  

Djathtas  18 30  

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 16.Përcaktimi i hyrjeve të rreth rrotullimit për numërimin e automjeteve[4] 

Tabela 3. 2. Numri i automjeteve në udhëkryqin e formës “T” ndërmjet bulevardit dhe 

rrugës JNA 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt  38 34  

Majtas 7    

Djathtas 7 9   

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 17.Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin e formës “T” ndërmjet bulevardit dhe rrugës 

JNA[4] 

 

Tabela 3. 3. Numri i automjeteve në udhëkryqin pranë gjimnazit “Sami Frashëri” 

 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 38 7 34  

Majtas 9 7   

Djathtas     

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 18. Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin pranë gjimnazit “Sami Frashëri” [4] 

Tabela 3. 4. Numri i automjeteve në udhëkryqin përballë gjimnazit “Sami Frashëri” 

 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 44    

Majtas     

Djathtas 26 8   

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 19.Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin përballë gjimnazit “Sami Frashëri” [4] 

 

 

Tabela 3. 5. Numri i automjeteve në udhëkryqin tek tregu gjelbër 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt  44   

Majtas     

Djathtas 8    

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 20. Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin tek tregu gjelbër[4] 

 

Tabela 3. 6. Numri i automjeteve në udhëkryqin pranë xhamisë së qytetit 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt   27  

Majtas  44   

Djathtas 14    

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig.3. 21. Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin pranë xhamisë së qytetit[4] 

 

Tabela 3. 7. Numri i automjeteve në udhëkryqin përballë xhamisë së qytetit 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 15 1 5  

Majtas 11 9 18  

Djathtas 27 4 13  

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 22. Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin përballë xhamisë së qytetit[4] 

Tabela 3. 8. Nr automjeteve në udhëkryqin ndërmjet rrugëve “11 Nëntori” dhe “11 Tetori” 

 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 11 22 36  

Majtas 2  9  

Djathtas     

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 23.Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin ndërmjet rrugëve “11 Nëntori” dhe “11 Tetori” [4] 

 

Tabela 3. 9. Numri i automjeteve në udhëkryqin përballë spitalit të qytetit 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 19    

Majtas 54 3 60  

Djathtas  26 8  

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 24. Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin përballë spitalit të qytetit[4] 

 

Tabela 3. 10. Numri i automjeteve në udhëkryqin tek emergjenca 

 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 81 74   

Majtas 5    

Djathtas     

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 



 
46 

 

Fig 3. 25. Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin tek emergjenca[4] 

Tabela 3. 11. Numri i automjeteve në udhëkryqin tek zjarrfikësit 

 

Numri i automjeteve për çdo hyrje në formë tabelore AUT / AK+BUS 

Dita e numërimit Data Kushtet klimatike Sipërfaqja e rrugës Vendi 

E mërkure 10/10/2021 Me diell E terur Kumanovë 

Drejtimi Hyrja – I Hyrja – II Hyrja – III Hyrja – IV 

Drejt 20 15 18 22 

Majtas 4 68 8 3 

Djathtas 5 3 15 5 

Total  Aut/h  Aut/h  Aut/h  Aut/h 
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Fig 3. 26. Përcaktimi i hyrjeve në udhëkryqin tek zjarrfikësit[4] 
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4. IMPLEMENTIMI I TË DHËNAVE TË MBLEDHURA NË SOFTUERIN 

PTV VISSIM 

 

4.1. PREZANTIMI I MIKROSIMULIMEVE NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR 

 

Ka më shumë se pesëdhjetë vegla softuerike të mikrosimulimeve në botë që janë zhvilluar, në 

shumicën e rasteve në institute kërkimore dhe universitete. Fillimet e mikrosimulimeve  në 

komunikacion datojnë nga viti 1955 (Gerlough, 1955).  

Fillimisht, modelet e mikrosimulimit u zhvilluan nga nevoja për të testuar zgjidhje individuale 

të komunikacioni, me qëllim përmirësimin e qarkullimit ose kapacitetit të udhëkryqeve, 

veçanërisht në mjediset urbane. Zhvillimi i modeleve të mikrosimulimit pasoi zhvillimin e 

vazhdueshëm të kompjuterëve desktop dhe nevojën në rritje për futjen e teknologjisë së 

informacionit në sistemet e transportit si: 

 Sistemet inteligjente të transportit (SIT), 

 Kontrollorët adaptues të semaforëve, 

 Menaxhimi i komunikacionit dhe komandimi bazuar në bllokimet në kohë 

reale të komunikacionit, 

 Menaxhimi i skenarëve të qarkullimit në rast të ngjarjeve të paparashikuara 

etj. 

Me zhvillimin e mikroprocesorëve dhe rrjedhimisht kompjuterëve desktop, modelet e sotme 

janë në gjendje të përpunojnë me saktësi të plotë rreth 100 km rrjet me më shumë se 200 udhëkryqe 

dhe disa dhjetëra mijëra automjete në kohë reale, pa probleme të mëdha. 

Shumica e modeleve të simulimit përdorin një ndërfaqe grafike të hyrjes dhe funksionojnë në 

një mjedis Windows. Si rregull, programet komerciale projektohen në atë mënyrë që hyrja në rrjet 

të bëhet me hyrje grafike si pika ose me hyrje të rrjetit nga bazat e të dhënave ekzistuese. 

Ka p i t u l l i 
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VISSIM është një program simulimi kompjuterik mikroskopik i bazuar në simulimin multi-

funksional të qarkullimit në komunikacion, me theks në analizën dhe optimizimin e qarkullimit të 

komunikacionit. Softueri VISSIM bazohet në kodin C++ si gjuhë e orientuar drejt objektit. 

VISSIM ofron shumë mundësi të ndryshme për simulimet e qarkullimit në zona urbane dhe 

jashtë vendbanimeve urbane si dhe ndëlidhjen e simulimeve të transporti publik dhe privat. 

Duke modeluar kushtet reale të qarkullimit, ne mund të analizojmë mjaft mirë 

kompleksivitetin e kushteve të komunikacionit, me një shkallë relativisht të lartë të ngjashmërisë 

midis flukseve të trafikut real dhe atij të modeluar. Natyrisht, baza e çdo programi të simulimit në 

komunikacion është një model matematikor, me ndihmën e të cilit përcaktojmë ligjet themelore 

fizike (teknike dhe organizative) të komunikacionit.[2] 

 

4.2. Softveri PTV VISSIM  

 

Softveri PTV VISSIM ka një histori të gjatë dhe në përgjithësi, mund të konkludojmë se 

softueri i mikrosimulimit VISSIM është një mjet stohastik (i rastësishëm), diskret (simulim i 

ngjarjeve diskrete: ndryshime në gjendje në intervale të caktuara kohore ose vetëm në ato intervale 

kohore ku ndodhin ndryshime, gjë që lejon simulimin e një periudhe kohore në një kohë shumë të 

shkurtër) kohore. 

 Modeli përdor vetitë psiko-fizike për lëvizjet gjatësore të automjeteve dhe algoritmet e 

bazuara në rregullat e drejtimit për automjetet e angazhuara nga drejtimet anësore. Modeli 

matematikor psiko-fizik bazohet në një ide që rrjedh nga teoria e Wiedemann-it të fluksit të trafikut 

(Leutzbach W. & Wiedemann R., 1986), (Wiedemann R., 1991), (Wiedemann & Reiter, 1992), ku 

baza është koha e reagimit të “drejtuesit” ose parametrat bazë kinematike (koha, shpejtësia, 

nxitimi), të përshtatura me drejtuesin individual ose automjetin. 

 Modelet e mikrosimulimit VISSIM më së shpeshti përbëhen nga pesë elemente bazë, 

përkatësisht: 

 rrugë lidhjet (“lidhjet” dhe “lidhësit”) mund të bëhen me një “koordinatë” të 

vërtetë, e cila gjithashtu lexon simulimin 3D, 

 sinjalet e komunikacionit, 

 struktura e automjeteve, 

 ngarkesat e qarkullimit, 

 drejtimi i lëvizjes së automjeteve. 

 Modelet e mikrosimulimit VISSIM mund të përdoren për të simuluar qarkullimit për të gjitha 

llojet e rrugëve (auto udhë, rrugët lokale, shtigje për çiklistë etj) dhe të gjitha llojet e 

transportit.[18] 
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Fig 4. 1. Mundësia për të ndryshuar parametrat e karakteristikave të drejtuesit (a) dhe 

mjetit(b)[18] 

4.3. REZULTATET E SIMULIMIT 

Lëvizja e automjetit mund të vështrohet në format 2D ose 3D. Kjo veçori i lejon përdoruesit të 

krijojë video reale. Kjo mund të përdoret si prezantim i një projekti, punim seminari, temë diplome 

etj. Fotografitë ortofoto mund të përdoren për të përfaqësuar më mirë aftësitë e hartës dhe vizatimit 

në CAD. Modele të tjera objektesh mund të importohen, për shembull, nga google maps, Sketchup 

etj. Për vizualizim edhe më realist, simulimi i qarkullimit mund të eksportohet në softuer të tillë si 

“Autodesk 3DS max”. Parametrat tipik për matjen e efikasitetit janë: vonesat, koha e udhëtimit, 

numri i ndalesave, kolonat, shpejtësia dhe dendësia e qarkullimit të automjeteve. Procesi i 

vendimmarrjes mbështetet duke ofruar fleksibilitet të përmbledhjeve dhe raporteve të matjes së 

performancës (angl. Measure of Effectiveness – MOE’s), këto shërbejnë si përgjigje për një 

problem të caktuar. Kur, ku dhe si do të shfaqen të dhënat në fund, përdoruesi mund të vendos 

vetë. Të dhënat mund të përmblidhen: për çdo periudhë kohore dhe interval brenda një periudhe 

të caktuar kohore, për çdo vendndodhje në rrjet, për çdo udhëkryq, përgjatë çdo rruge ose për të 

gjithë rrjetin dhe për çdo kombinim të modaliteteve dhe klasave individuale të automjeteve. Ato 

gjithashtu mund të prezentohen për çdo automjet individual (figura 4.2). 

 

Fig.4. 2. Dritarja hyrëse për përcaktimin dhe nxjerrjen e rezultateve të daljes[18] 
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4.3.1. RREGULLAT E PËRPARËSISË SË KALIMIT 

  

Për të përcaktuar rregullat e përparësisë në udhëkryqe pa sinjalizim ndriçues mund të përdoren 

rregullat e përparësisë të aplikuara në qarkullimin rrugor. Në figurën 4.3 është paraqitur një 

shembull tipik dhe një dritare hyrëse që lejon shumë cilësime. Ne do të përmbledhim vetëm ato që 

janë thelbësore për analizën e mikrosimulimit. Sigurisht, vlera e boshllëkut kohor ( ang. Gap Time) 

është më e rëndësishmja dhe ndikon në vetë kapacitetin e kryqëzimit, respektivisht rrjetit si tërësi. 

Përveç vlerës së boshllëkut kohor, gjatësia e zonës së konfliktit (ang.Headway) konsiderohet 

gjithashtu si parametri më i rëndësishëm që lidhet me analizën e sigurisë në komunikacion. 

 

    

Fig.4. 3. Paraqitja e rregullave të përparësisë me qëllim të modelimit të boshllëqeve të 

pranueshme kohore në softuerin PTV VISSIM[18] 

 Zonat e konfliktit gjithashtu përdoren në PTV VISSIM për të vendosur rregullat e përparësisë 

në kryqëzime. Me funksionalitetin e zonave të konfliktit, na lehtëson punën dhe më e rëndësishmja, 

minimizon gjithashtu mundësinë e gabimeve inxhinierike në përcaktimin e rregullave të 

"Stop line" 

Zona e llogaritjes min. 

boshllëqet kohore 

Zona e 

konfliktit 
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përparësisë dhe zgjedhjen shoqëruese të parametrave të nevojshëm. Në vazhdim do paraqesim 

përcaktimin e rregullave të përparësisë së kalimit në një rreth rrotullim.   

                                      

Fig 4. 4. Përcaktimi i rregullave të përparësisë në një rreth rrotullim[18] 

Rregullat e përparësisë 
gjenerohen automatikisht, por 
është e nevojshme të 
përcaktohet manualisht kursi 
prioritar për secilën zonë 
konflikti. 
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Fig.4. 5. Paraqitja e zonës së konfliktit në një udhëkryq të formës “+’ të caktuar me ndihmën e 

softuerit VISSIM[18] 

            Gjithashtu në vazhdim do paraqesim përcaktimin e përparësisë së kalimit në raste të 

zonave të konfliktit ndërmjet automjeteve në një kryqëzim. 
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Fig 4. 6. Shfaqja e cilësimeve në zona të konfliktit[18] 

4.3.2. VLERËSIMI I TË DHËNAVE DALËSE 

 

Mjetet moderne të simulimit, si PTV VISSIM, për modelimin dhe menaxhimin e flukseve në 

kryqëzime kanë aftësinë të përzgjedhin një sasi të madhe të dhënash për vlerësimin e kryqëzimeve. 

Në varësi të lehtësive të përdorura, gjatë simulimit gjenerohen të dhëna dhe informacione për 

mjetet në rrjet, lidhjet (rrugët), zonat e mbulimit, "nyjet", bllokimet e trafikut, shpërndarja e kohës 

së gjelbër, informacioni për transportin publik etj. 

Vlerësimi i të dhënave dalëse zakonisht bëhet duke përdorur elementët e mëposhtëm: 

- koha e udhëtimit, 

- rreshtat e pritjes, 

- koha e pritjes (vonesa), 

- niveli i shërbimit (LoS), 

- informacion për çdo automjet individual, 

Një automjet që ecën drejt 

ka përparësi ndaj një 

automjeti që kthehet 

majtas. 

Mjeti nga drejtimi anësor duhet 

t'u lëshojë rrugën mjeteve në 

drejtimin kryesor. 
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- vlerësimi i lidhjeve, 

- vlerësimi i nyjeve, 

- koha e pritjes se Transportit Publik, 

- emetimet e gazrave të dëmshëm, 

- pajisjet sinjalizuese . 

 

Mjeti më i përdorur për vlerësimin dhe mbledhjen e të dhënave të daljes së kryqëzimeve në 

programin e simulimit PTV VISSIM është "vlerësimi i nyjeve" (ang.evaluation nodes). Nyja është 

një zonë e përcaktuar rreth kryqëzimit të vrojtuar. Vlerësimi i nyjeve përdoret veçanërisht për të 

mbledhur rezultate specifike të kryqëzimit pa përcaktuar më parë "manualisht" elementët e 

mbledhjes së të dhënave. Si parazgjedhje, të dhënat për të gjitha llojet e automjeteve shfaqen së 

bashku, por të dhënat për secilin lloj automjeti gjithashtu mund të shfaqen veçmas. 

Funksionimi i motorëve me djegie të brendshme gjeneron gazra të dëmshëm për mjedisin dhe 

për njerëzit. Disa nga këto gazra janë monoksidi i karbonit (CO), hidrokarburet (CH), oksidet e 

azotit (NOx), dioksidi i squfurit (SO2) dhe grimcat (PM). Në versionet më të reja të PTV VISSIM 

ka aftësinë për të përcaktuar dhe matur këto gazra të dëmshëm për të përcaktuar shkallën në të 

cilën qarkullimi ndikon në mjedis dhe në të gjithë zonën e vëzhguar. 

Baza për këtë përcaktim përcaktohet sipas formulave për konsumin e karburantit të automjetit 

nga softueri i simulimit TRANSYT 7-F. Vlerësimi i nyjeve përdoret për të krahasuar emetimet per 

disa variante të mundshme të kryqëzimit dhe për të zgjedhur më të favorshmin.  

Emetimet e gazrave të dëmshëm lidhen drejtpërdrejt me konsumin e karburantit, sa më i 

lartë të jetë konsumi i karburantit, aq më i lartë është emetimi i gazrave të dëmshëm. Figura 4.7 

tregon të dhënat e daljes së disa gazeve të dëmshëm dhe konsumin e karburantit në softuerin 

PTV Vissim. 

 

Fig 4. 7. Të dhënat dalëse mbi emetimet e gazrave të dëmshëm në PTV Vissim[18] 
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5. MODELIMI DHE SIMULIMI I RRJETIT RRUGOR ME SOFTUER 

 

5.1.  Analiza e gjendjes ekzistuese në rrjetin rrugor 

 

Rrjeti rrugor i trajtuar përbëhet nga dhjetë kryqëzime prej të cilave një është me kryqëzim 

rrethor, një me semafor dhe të tjerët janë të rregulluar me shenja të trafikut. 

Rrjeti rrugor i trajtuar në bazë të matjeve ka relativisht një frekuentim jo të lartë, dhe me këtë 

rast, në aspektin e nivelit të shërbimit qysh para fillimit të analizës mund të themi se zgjidhjet të 

orientohen në aspektin e sigurisë, por edhe funksionalitetit (shfrytëzimit), si: 

- Shtrirja e rrjetit rrugor, 

- Definimi i shiritave të trafikut, 

- Rregullimi i përparësisë së kalimit, 

- Vendosja e planit të sinjalizimit për udhëkryqin përkatës, 

- Vendosja e automjeteve në rrugët hyrëse në bazë të matjeve. 

- Përcaktimi i rrugëtimit të automjeteve, 

- Definimi i zonave për reduktimin e shpejtësisë, 

- Caktimi i shpejtësisë maksimale të lëvizjes, 

- Simulimi i qarkullimit dhe nxjerrja e rezultateve. 

Ka p i t u l l i 
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5.1.1. Shtrirja e rrjetit rrugor  

 

Vendosja e rrjetit rrugor është paraqitur në fig. 5.1 pas kësaj është vazhduar me definimin e 

shiritave në bazë të gjendjes ekzistuese. Gjendja ekzistuese është marre drejtpërdrejte me importim 

nga harta google maps nga linku:    

https://www.google.com/maps/@42.1349508,21.7106228,16.56z. 

 

Nga figura 5.1 Shohim paraqitjen e rrjetit rrugor në të cilin është bërë analiza dhe simulimi i 

qarkullimit. Pra kemi 10 kryqëzime gjithsej në këtë rrjet rrugor.  Analiza dhe simulimi i qarkullimit 

është bërë me programin PTV Vissim.  

Pas shtrirjes së rrjetit rrugor në programin PTV Vissim janë kryer fillimisht këto punë para se 

të kemi paraqitjen e rezultateve të simulimit. 

 

 

Fig 5. 1. Rrjeti rrugor i marr në trajtim[4] 

 

 

https://www.google.com/maps/@42.1349508,21.7106228,16.56z


 
58 

5.1.2. Definimi i shiritave të trafikut 

 

Definimi i shiritave është bërë me anë të programit PTV Vissim sipas gjendjes ekzistuese 

dhe procedura është paraqitur në fig 5.2. Në rrjetin  rrugor të marrur për trajtim kemi nga dy shirita 

për secilin drejtim dhe me ndarje fizike. Në bazë të gjendjes ekzistuese është bërë dhe definimi i 

gjerësisë së shiritave. 

 

Fig 5. 2. Definimi i shiritave rrugor me anë të komandës LINK DATA 

Në rrjetin  rrugor të marrur për trajtim kemi nga dy shirita për secilin drejtim dhe me ndarje 

fizike. Në bazë të gjendjes ekzistuese është bërë dhe definimi i gjerësisë së shiritave. Nga fig.5.2 

shohim se kemi të bëjmë me një rrjet rrugor me gjatësi relativisht jo të madhe. Kjo edhe për shkak 

te kufizimeve të softuerit PTV Vissim-Student version. Definimi i gjerësisë së shiritave dhe numrit 

të shiritave i paraprinë mandej dhe lidhjes me konektor, dhe krijimin e udhëkryqeve përkitazi me 

gjendjen ekzistuese. Nga fig. 5.2 shohim se gjerësia e shiritave është e mjaftueshme për zhvillimin 

e një rrjedhe normale të qarkullimit. 

Vlen të theksohet se përmes pajisjeve (ang. tools) që posedon Softveri PTV Vissim është bërë 

edhe përshtatja më e mirë e mundshme gjeometrike e rrugëve në mënyrë që gjendja ekzistuese e 

rrjetit rrugor nëpër të cilin zhvillohet qarkullimi gjatë procesit të simulimit të jetë sa me përafërt 

më realitetin. Pra janë marrë parasysh të gjithë elementet gjeometrike të rrugëve sikurse janë: 

gjerësia e shiritave, shiritat për kthim majtas dhe djathtas, pjerrtësitë gjatësore, shiritat për shpejtim 

dhe ngadalësim etj. Pra i është kushtuar vëmendje e veçantë ashtu që elementi rrugë të mos 



 
59 

paraqesë pengesa shtesë gjatë qarkullimit të trafikut të provuar me simulim në kuadër të rrjetit 

rrugor që është përzgjedhur për trajtim. Pas definimit të gjerësisë së shiritave të trafikut, numrit të 

shiritave të trafikut, dhe krijimit të kryqëzimeve mund të fillohet me fazën e definimit të 

përparësisë së kalimit dhe rregullimet e tjera të lëvizjes në segmentin rrugor. 

5.1.3. Rregullimi i përparësisë së kalimit 

 

Rregullimi i përparësisë së kalimit i referohet, gjendjes ekzistuese në bazë të cilës rregullohet 

qarkullimi në këtë rrjet rrugor. Përcaktimi i përparësisë së kalimit në programin PTV Vissim bëhet 

me anë të komandës zona e konfliktit (ang. conflict area).  Në figurën 5.3 është paraqitur zona në 

të cilën është bërë rregullimi i përparësisë së kalimit, sipas gjendjes ekzistuese. 

 

 

Fig 5. 3 Rregullimi i përparësisë së kalimit përmes komandës zona e konflikit 
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Në pjesën e rregullimit të përparësisë së kalimit është bërë dhe vendosja e planit të sinjalizimit 

për kryqëzimin 5, i cili është i paraqitur në figurën 5.3 dhe në figurën 5.5, sipas gjendjes ekzistuese. 

Plani i sinjalizimit përbëhet nga dy faza. Detajet e planit të sinjalizimit janë paraqitur në figurën 

5.4. 

 

Fig 5. 4. Plani i sinjalizimit për udhëkryqin 5 

 

Fig 5. 5. Udhëkryqi 5 me sinjalizim ndriçues 
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5.1.4. Vendosja e automjeteve në bazë të matjeve 

 

Numërimet e automjeteve janë kryer në ditë me diell. Paraqitja e numrit të automjeteve për 

secilën hyrje është paraqitur në figurat e më poshtme. Është më së e vërtet që analiza e një rrjeti të 

tërë prej 10 kryqëzimeve nuk është e lehtë dhe kërkon një qasje më profesionale. Numërimi i 

automjeteve është bërë me një ekip dhe metoda e numërimeve ka qenë metoda e numërimit manual 

të automjeteve me anë të tabelave të regjistrimit. Në mënyrë që të kemi një pasqyrë detaje të 

lëvizjes së secilit automjet. 

 

Fig 5. 6. Futja e të dhënave të numërimit të automjeteve 

Matjet e realizuara në teren janë vendosur në programin PTV Vissim, matjet janë vendosur 

për secilën hyrje përgjatë tërë segmentit rrugor. Vërehet se kemi të bëjmë me një rrjet rrugor jo 

shumë të frekuentuar nga automjetet sikurse shihet nga figura 5.6.  

5.1.5. Përcaktimi i rrugëtimit të automjeteve 

Pas vendosjes së automjeteve, procedura vazhdon me vendosjen e rrugëtimit të automjeteve 

bazuar në gjendjen ekzistuese në bazë të numërimit të automjeteve në mënyrë manuale me tabela 

të regjistrimit. Në figurën 5.7 janë treguar rrugëtimet e automjeteve të cilat janë ndarë në përqindje 

në bazë të lëvizjes së trajektoreve të qarkullimit të automjeteve. 
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Fig 5. 7. Definimi i rrugëtimit të automjeteve 

 

Në bazë të asaj që shohim në figurën 5.7, është bërë caktimi i rrugëtimit të automjeteve nga 

secila hyrje në bazë të matjeve të realizuara në teren. Procedura e tillë është kryer për secilën hyrje 

veç e veç. 

 

5.1.6. Definimi i zonave për reduktimin e shpejtësisë 

 

Definimi i zonave për reduktimin e shpejtësisë është bërë në atë mënyrë që automjetet 

zakonisht apo ngasësit ulin shpejtësinë e lëvizjes në pjesët ku ka kthime majtas, djathtas etj. Por 

ngasësit zakonisht në pjesët ku është lëvizja drejt nuk ulin shpejtësinë pasi kushtet e zhvillimit të 

qarkullimit janë të atilla që ata mund të lëvizin me një shpejtësi të caktuar pa reduktuar shpejtësinë 

e lëvizjes të drejtojnë automjetin sigurtë dhe të papenguar. Në figurën 5.8, është paraqitur 

metodologjia e reduktimit të shpejtësisë në pjesë të caktuar të rrjetit rrugor të marrur në shqyrtim. 

Vlen të theksohet se e njëjta procedure është aplikuar edhe nëpër pjesë tjera të segmenteve dhe 

udhëkryqeve në kuadër të këtij rrjeti rrugor. 
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Fig 5. 8.Metodologjia e zbatimit të reduktimit të shpejtësisë së lëvizjes 

5.1.7. Caktimi i shpejtësisë maksimale të lëvizjes, 

Ndërsa sa i përket shpejtësisë së lëvizjes maksimale përgjatë tërë rrjetit rrugor është aprovuar 

shpejtësia e rekomanduar 40 km/h. Në figurën 5.9 , është prezentuar caktimi i shpejtësisë 

maksimale të lëvizjes. 

 

FIg.5. 9. Përcaktimi i shpejtësisë maksimale të lëvizjes 

Vlen të theksohet se shpejtësia e njëjte është rekomanduar për të gjitha kategoritë e 

automjeteve prezentë në qarkullim (automjete të udhëtarëve, autobus, automjete komerciale), shih 

fig 5.9.  
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5.1.8. Simulimi i qarkullimit dhe nxjerrja e rezultateve 

 

Para fillimit të simulimit të qarkullimit është bërë definimi i nyejve dhe është paraqitur në 

figurën 5.10. Më pastaj është vazhduar me pjesën e simulimit të qarkullimit dhe nxjerrjes së 

rezultateve. 

 

FIg.5. 10. Definimi i nyjeve në kuadër të rrjetit rrugor 

 

Në figurën 5.11 është paraqitur pjesa e simulimit të qarkullimit në tërë rrjetin rrugor dhe për 

kryqëzimin ku është prezent rregullimi i qarkullimit përmes sinjalizimit ndriçues (semafor). 
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Fig 5. 11. Paraqitja në 3D e simulimit të qarkullimit 

Simulimi është kryer përkitazi me pjesët e shënuara më lartë duke përdorur metodologjinë e 

njëjtë. Nga simulimi i qarkullimit kemi arritur të marrim dhe rezultatet e gjendjes ekzistuese në 

rrjetin rrugor sa i përket nivelit të shërbimit. 
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6. ANALIZA E REZULTATEVE TË FITUARA PËR PARAMETRAT 

KRYESOR TË RRJETIT RRUGOR 

 

Pasi janë kryer simulimet dhe është provuar përshtatja sa më e afërt e qarkullimit me kushte 

reale që zhvillohen në teren janë arritur këto rezultate lidhur me performancën e rrjetit të prezantuar 

në tabelën 6.1 dhe figurën 6.1 si dhe figurën 6.2. 

Tabela 6. 1. Performanca e rrjetit rrugor 
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Run 1(1)                 

Veturë (10) 269 4.03 148.73 0.42 36.91 5.68 0 1.81 

HGV (20) 2 0.03 0.78 0 28.91 4.71 0 0.1 

Autobus (30) 4 0.05 1.42 0 27.47 2.51 0 0 

Totali 275 4.11 150.94 0.43 36.74 5.63 0 1.77 

 

Nga figura 6.1 shohim se automjetet personale, janë në numër më të madh, të cilat qarkullojnë në 

këtë rrjet rrugor.  

Ka p i t u l l i 
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Fig.6. 1. Performanca e rrjetit rrugor (Numri i automjeteve, Shpejtësia mesatare, vonesat 

mesatare për automjet, ndaljet mesatare për automjet dhe vonesat mesatare për ndalje për 

automjet) 

Për te fituar një pasqyre me te qarte, po ashtu rezultatet e fituar lidhura me performacat e rrjetit 

dhe parametrat përcjellës janë prezantuar edhe për secilin udhëkryq në tabelën 6.2 dhe figurën 6.2. 

 

Fig.6. 2. Parametrat për të gjitha kryqëzimet 
 

275

4.11

150.94

36.74
5.63 0 1.77

0

50

100

150

200

250

300

Totali

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Parametrat e udhekryqeve

Vonesat(s)

Vellimi

LOS

Mesatarja(s)

Devijimi standart(s)

Min(s)

Max(s)



 
68 

 

Fig.6. 3. Humbjet kohore për secilin kryqëzim 

Nga figura 6.3 shohim se humbjet kohore më të larta janë realizuar në kryqëzimin 5, pra nga 

kjo mund të themi se kryqëzimi me nivelin më të lartë të humbjeve kohore është kryqëzimi 5, pra 

kryqëzimi i rregulluar me sinjale ndriçuese. 

 

Fig.6. 4. Vëllimi i automjeteve për secilin kryqëzim 

Nga figura 6.4 shohim se shpërndarja e automjeteve është pothuajse e njejtë për segmentin 

rrugor që lidhë kryqëzimin 1 dhe kryqëzimin 6 pra në atë pjesë kalon një numër më i lartë i 

automjeteve krahasuar me pjesën tjetër që lidhë kryqëzimin 1 dhe kryqëzimin 5. 
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Fig.6. 5. Devijimi standard për secilin udhëkryq 

Duke pasur parasysh që humbjet më të larta kohore janë realizuar në udhëkryqin 5 pra atë 

me sinjale ndriçuese, edhe devijimi standard sigurisht që është më i lartë pikërisht në këtë 

udhëkryq. 

 

Fig.6. 6. Min / Max për secilin udhëkryq 

Në mënyrë grafike janë dhënë Min dhe Max, në gjendjen ekzistuese, ku shihet se në 

udhëkryqin 5 dhe 10 kemi maksimalet më të larta të arritura në tërë rrjetin rrugor. 
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Fig.6. 7. Shpejtësia mesatare 

Shpejtësia mesatare e qarkullimit është një parametër i rëndësishëm që sigurishtë buron nga 

parametrat tjerë të rrjetit rrugor, shpejtësia e lejuar në këtë pjesë është 40 km/h, nga figura shohim 

se automjetet kanë realizuar një shpejtësi mesatare më të lartë krahasuar me automjetet e rënda 

dhe autobusët. Sigurisht kjo ndikohet nga aftësia përshpejtuese më e lartë e automjeteve personale. 

Shpejtësia e realizuar në këtë rrjet rrugor është 36.91 km/h. 

 
Fig 6. 8. Humbjet kohore për kategoritë e automjeteve 
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Nga figura shohim se vonesat kryesisht janë 5.64 second për numrin total të automjeteve, 

ndërsa vonesat dominojnë për automjtet personale me 5.68 sekonda, ndërsa për automjetet e rënda 

konkretisht 4.71 sekonda dhe për autobusë 2.52 sekonda. 

 

Fig 6.9. Koha totale e vonesave 

Humbjet kohore në orë edhe sikurse humbjet kohore në sekonda prap se prap janë ato që i 

përkasin veturave. 

 

Fig 6. 10. Ndaljet për kategoritë e automjeteve 
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Veturat kanë pasur ndalje më të shumta krahasuar me kategoritë tjera pjesëmarrëse në këtë 

simulim. 

 

Fig 6. 11. Koha e udhëtimit 

 

Koha e udhëtimit si një parametër shohim se automjetet apo veturat, kanë relaizuar kohë më të 

madhe të udhëtimit. 

 

Fig 6. 12. Distanca totale 

Total Travel 
Time(h); Car 

(10); 4.03

Total Travel 
Time(h); HGV 

(20); 0.03

Total Travel 
Time(h); Bus 

(30); 0.05

Total Travel 
Time(h); Tram 

(40); 0

Total Travel 
Time(h); 

Pedestrian (50); 
0

Total Travel 
Time(h); Bike 

(60); 0

Total Travel 
Time(h); Total; 

4.11

Chart Title

Total 
Distance(km); 

Car (10); 148.73

Total 
Distance(km); 
HGV (20); 0.78

Total 
Distance(km); 
Bus (30); 1.42

Total 
Distance(km); 
Tram (40); 0

Total 
Distance(km); 

Pedestrian (50); 
0

Total 
Distance(km); 

Bike (60); 0

Total 
Distance(km); 
Total; 150.94

Chart Title

Koha totale e udhëtimit (h) 

 

Distanca totale (km) 

 



 
73 

Duke e ditur se numri më i madhë i automjeteve janë veturat, atëherë shohim se edhe kanë 

përshkruar distancë më të madhe, gjithashtu dhe kohë udhëtimi më të lartë krahasuar me automjetet 

e rënda dhe autobusët. 

Tabela 6. 2. Perfomanca e udhëkryqeve ne forme te përmbledhur për rrjetin rrugor të trajtuar 

Vonesat 

Nr. i udhëkryqit Vonesat(s) Vellimi LOS Mesatarja(s) 

Devijimi 

standart(s) Min(s) Max(s) 

Udhëkryqi 1 1.1 145 A 1.1 1.6 0 7.1 

Udhëkryqi 2 0.2 95 A 0.2 0.7 0 5.1 

Udhëkryqi 3 0 79 A 0 0.2 0 1.5 

Udhëkryqi 4 0.2 85 A 0.2 0.8 0 4.8 

Udhëkryqi 5 6.7 103 A 6.7 8.8 0 29.2 

Udhëkryqi 6 0.4 108 A 0.4 1.4 0 10.6 

Udhëkryqi 7 1.3 170 A 1.3 2.8 0 15.7 

Udhëkryqi 8 0.6 160 A 0.6 1.9 0 15.3 

Udhëkryqi 9 0.4 162 A 0.4 1.7 0 11.7 

Udhëkryqi 10 0.6 154 A 0.6 2.4 0 23.6 

RRJETI 

TOTAL 1.1 1261 A 1.1 3.5 0 29.2 

 

Konkluzion: Nga tabela si dhe nga figurat e sipërme shohim se si rrjedhojë e flukseve të vogla 

të qarkullimit niveli i shërbimit për rrjetin rrugor është A, pra niveli më i lartë i shërbimit. Një 

nivel i tillë mbizotëron në tërë rrjetin rrugor me këtë rast mund të themi se përmirësimet mund të 

jepen vetëm në aspektin e sigurisë dhe jo për arsye të nivelit të shërbimit. Një rrjet i tillë rrugor 

është i dëshirueshëm, nga aspekti teorik mund të themi se është mirë si nivel shërbimi mirëpo në 

aspektin praktik udhëkryqet e trajtuara rrugore kanë shumë pika të konfliktit të cilat mund të sjellin 

aksidente në komunikacion. Pra niveli i sigurisë është më i ulët si pasojë e përzgjedhjes së llojit të 

udhëkryqeve. Prandaj zgjidhjet për këtë rrjet rrugor duhet fokusuar në aspektin e sigurisë dhe 

eliminimit të pikave konfliktuoze. 
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7. PROPOZIMI I ZGJIDHJEVE TË MUNDSHME BAZUAR NË 

ANALIZAT E BËRA 

 

Në aspektin e propozimeve për përmirësim të rrjetit rrugor jemi fokusuar në aspektin e 

sigurisë. Siç e shohim dhe më lartë në aspektin e nivelit të shërbimit rrjeti rrugor qëndron shumë 

mirë dhe ka një nivel të shërbimit A. Në aspektin teorik siç e tham dhe më lartë qëndron mirë por 

në atë praktik sigurisht se niveli i shërbimit nuk tregon aspektin e mirë të sigurisë që pa dyshim se 

në këtë rrjet rrugor me shumë pika konfliktuoze ku kalimi i automjeteve në këto udhëkryqe është 

shumë problematik për ngasësit. Sigurisht që propozimet janë në atë mënyrë që të krijohet siguri 

më e madhe e lëvizjes por gjithashtu dhe propozimi për krijimin e rrugëve dy kahore në disa pjesë 

ku momentalisht janë vetëm në një kahore. 

 

Fig 7. 1. Propozimet e bëra në rrjetin rrugor[4] 

Ka p i t u l l i 

7 



 
75 

7.1. Propozimi për krijimin e rrugëve dy kahore 

 

Në rrjetin rrugor konkretisht në udhëkryqin katër dhe pesë në rrjetin rrugor të trajtuar 

propozohet që të shtohet nga një shirit dhe ato rrugë të bëhen dykahore, shih figurën 7.2 dhe 7.3.  

 
Fig 7. 2. Propozimi për rrugë dy kahore [4] 

Konkluzion për udhëkryqin 4: Me qëllim të krijimit të rrugëve alternative dhe krijimin e 

lidhjeve sa më të mira të rrjetit rrugor me këtë rast dhe lehtësimin e udhëkryqeve të tjera sa i përket 

ngarkesës së qarkullimit që tani kthehen djathtas dhe vazhdojnë në destinacionin e tyre nga ky 

udhëkryq. Pikërisht për këtë arsye është propozuar shtimi i një shiriti të trafikut dhe mundësia për 

kthim në të djathtë të automjeteve në rrugën kryesore dhe faktikisht bërja rrugë dykahore.  

 

Fig 7. 3. Shtimi i një shiriti hyrës dhe bërja rrugë dykahore[4] 
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Konkluzion për udhëkryqin 5: Sikurse tek udhëkryqi katër edhe te udhëkryqi pesë kemi të 

bëjmë me një udhëkryq i cili nga gjendja ekzistuese ishte me sinjalizim ndriçues por edhe me një 

shirit në pjesën e rrugës dytësore sikurse është paraqitur në figurën 7.3. Tani në propozim kemi 

vendosur që të bëjmë rrugë dykahore d.m.th. të shtojmë dhe një shirit hyrës nga ajo rrugë në 

udhëkryqin në fjalë. Me këtë rast rritet lëvizshmëria dhe krijohen mundësi të reja të lëvizjes. 

7.2. Propozimi për udhëkryqin e pestë sipas rrjetit rrugor të trajtuar 

Udhëkryqi i emërtuar si udhëkryqi 5 i rrjetit rrugor të trajtaur në gjendjen ekzistuese ishte me 

sinjale ndriçuese i cili për arsye të qarkullimeve relativisht të vogla, shpeshherë ndodhte që të ketë 

edhe pritje të panevojshme të automjeteve në drejtime të ndryshme si pasoj e mungesës së 

automjeteve në kahet opozitare. Një gjë e tillë zakonisht ndodhë ditëve të vikendit por edhe në orët 

e mbrëmjes kur qarkullimet dhe nevojat e qytetarëve për lëvizje reduktohen. Me qëllim që të rrisim 

dhe sigurinë dhe të krijohen lëvizje të pandërprera të automjeteve e kemi propozuar projektimin e 

një udhëkryqi rrethor me diametër 45 metra dhe me dy shirita të trafikut në udhëkryqin rrethor. 

Gjerësia e shiritave të trafikut brenda udhëkryqit rrethor është nga 4 metra dhe me një apron prej 

1.5 metra për akomodimin e automjeteve të rënda. Si pasoj e hapësirës së mjaftueshme arrihet edhe 

deri tek një difleksion më i madh si pasoj e nështrimit të automjeteve ishullit qendror të udhëkryqit 

rrethor.  
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Fig.7. 4. Udhëkryqi rrethor i propozuar 

Konkluzion: Me anë të propozimit të menduar do të arrihet që të zhvillohet një qarkullim i 

qetë, me lëvizje të pandërprera të automjeteve dhe sigurisht me nivel të shërbimit të dëshiruar, dhe 

me siguri të shtuar, si pasoj e konflikteve në numër më të vogël që udhëkryqet rrethore ofrojnë. 

7.3. Propozimi për përmirësim në udhëkryqin shtatë 

Në kuadër të propozimeve të ofruara ky punim i është qasur aspektit të sigurisë, pra duke 

ofruar siguri më të madhe të lëvizjes. Udhëkryqi 7 në gjendjen ekzistuese ishte i trajtuar me shenja 

të trafikut, dhe sigurishtë niveli i shërbimit ishte A në gjendjen ekzistuese. Mirëpo kjo nuk na 

determinon që udhëkryqi të ishte edhe në nivel të kënaqshëm në aspekin e sigurisë. Në këtë punim 

është propozuar që udhëkryqi 7 të jetë udhëkryq rrethor me diametër të madh dhe atë prej 45 metra 

me dy shirita të trafikut rrethor, me gjërësi të shiritit prej 4 metra dhe me apron prej 1.5 metër.  

Sikurse tek propozimi për udhëkryqin rrethor të propozuar 5 edhe tek udhëkryqi rrethor i 

propozuar 7, siguria dhe qetësimi i trafikut, rrjedha e pandërprerë e qarkullimit por edhe reduktimi 

i numrit të pikave konfliktuoze është pikërisht dhe qëllimi i propozimit në fjalë, gjithnjë duke 

ruajtur dhe nivelin e shërbimit A. 
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Fig 7. 5. Propozimi për udhëkryq rrethor 

 

Konkluzion: Udhëkryqi rrethor i propozuar siç shihet dhe nga figura 7.5, ka një pozitë të atillë 

gjeometrike që mundëson një difleksion të madh dhe me këtë rast dhe shpejtësia e automjeteve në 

hyrje reduktohet ndjeshëm si pasoj e influencimit të ishullit qendror të udhëkryqit rrethor. Me anë 

të këtij projekti arrihet që të krijohet një trafik i qetë, me qarkullime të pandërprera me një nivel të 

mirë të shërbimit, dhe me siguri të rritur sipasoj e reduktimit të pikave konfliktuoze që është dhe 

një tipar që i veçon udhëkryqet rrethore. 
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8. DISKUTIMI I REZULTATEVE DHE KONKLUZIONET 
 

8.1. Analiza e nivelit të shërbimit të rrjetit rrugor pas propozimeve të bëra 

 

Nga të dhënat e gjeneruara pas përmirësimit të rrjetit rrugor kemi këto rezultate të cilat janë të 

mjaftueshme për të pasur një pasqyrë të mirëfillte të asaj se edhe pas intervenimeve kemi nivelin 

e shërbimit A.  

Tabela 8. 1. Përformanca e rrjetit rrugor pas implementimit të propozimeve 

Përformanca e rrjetit rrugor 

Kategoria e 

automjetit 

Numri i 

automjet

eve 

Totali 
Shpejtë

sia 

mesatar

e 

(km/h) 

Per automjet 

Koha e 

udhëtimit(h) 

Distanca(

km) 

Vonesat

(h) 

Vones

at 

mesata

re (s) 

Nr. i 

ndalje

ve 

mesata

re 

Nr. i 

vonesa

ve 

mesata

re (s) 

Run 1(1)                 

Veturë (10) 294 4.71 186.91 0.24 39.71 2.93 0 0.15 

HGV (20) 3 0.03 1.08 0 32.25 0 0 0 

Autobus(30) 5 0.08 2.35 0.01 28.02 4.78 0 0.28 

Tram (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
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Këmbësore(50) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bicikletë (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 302 4.82 190.33 0.25 39.45 2.93 0 0.15 

 

Nga tabela e më sipërme shohim se në tërë rrjetin rrugor kemi humbjet kohore në nivelin e 2.93 

sec, gjë që na determinon se në tërë rrjetin rrugor udhëkryqet funksionojnë me një nivel të 

shërbimit A, ashtu siç edhe e kishim në gjendjen ekzistuese.  

Shpejtësia e qarkullimit është në përputhje me rrethanat dhe kushtet në rrugë, pasi dihet se është 

zonë urbane ku shpejtësia maksimale e lejuar në pjesë të caktuara është 50 km/h. Këto të dhëna 

më detajisht janë sqaruar dhe paraqitur në figurat e mëposhtme. 

 

Fig 8. 1. Numri i automjeteve sipas kategorive 

 

Numri i veturave, është dominues sa i përket qarkullimit total të automjeteve në këtë rrjet rrugor. 

Pasi duke u nisur nga fakti që automjetet e rënda përfaqësojnë vetëm 4% të numrit total të 

automjeteve që qarkullojnë në këtë rrjet rrugor. 

Series1; Car 
(10); 294

Series1; HGV 
(20); 3

Series1; Bus 
(30); 5

Series1; Tram 
(40); 0

Series1; 
Pedestrian (50); 

0
Series1; Bike 

(60); 0

Numri i automjeteve sipas kategoriveCar (10) HGV (20) Bus (30) Tram (40) Pedestrian (50) Bike (60)
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Fig 8. 2 Distanca në kilometër 

Duke pasur parasysh që numri më i madhë i kategorive të automjeteve janë veturat personale 

shohim se ato kanë realizuar distancë më të madhe sesa automjetet e rënda. 

 

Fig 8. 3. Vonesat në orë 

Nga figura 8.3 shohim se vanesat më të mëdha janë tek veturat, ndërsa autobusët janë më 

numër më të vogël të humbjeve kohore apo vonesave të konvertuara në orë. 

Series1; Car 
(10); 186.91

Series1; HGV 
(20); 1.08

Series1; Bus 
(30); 2.35

Series1; Tram 
(40); 0

Series1; 
Pedestrian (50); 

0
Series1; Bike 

(60); 0

Distanca (km)Car (10) HGV (20) Bus (30) Tram (40) Pedestrian (50) Bike (60)

Series1; Car 
(10); 0.24

Series1; HGV 
(20); 0

Series1; Bus 
(30); 0.01 Series1; Tram 

(40); 0

Series1; 
Pedestrian (50); 

0
Series1; Bike 

(60); 0

Vanesat (h)Car (10) HGV (20) Bus (30) Tram (40) Pedestrian (50) Bike (60)
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Fig 8. 4.Shpejtësia mesatare 

Shpejtësia mesatare siç e shohim dhe është analizuar edhe në pjesën e mëposhtme ka shënuar 

rritje duke u bazuar nga gjendja ekzistuese tani pothuajse është maksimumi i shpejtësisë së lejuar 

pra 39.71 km/h kjo vjen me vetë faktin që parimi i udhëkryqeve rrethore është që të kemi 

qarkullime të pandërprera. 

 

Fig 8. 5. Humbjet mesatare (s) 

Pas propozimeve të bëra në rrjetin rrugor shohim se humbjet mesatare kohore për autobusë 

janë rritur në 4.78 sekonda, ndërsa për automjetet personale janë reduktuar humbjet kohore në 2.93 

sekonda. 

Series1; Car 
(10); 39.71

Series1; HGV 
(20); 32.25

Series1; Bus 
(30); 28.02

Series1; Tram 
(40); 0

Series1; 
Pedestrian (50); 

0
Series1; Bike 

(60); 0

Shpejtësia mesatare (km/h)Car (10) HGV (20) Bus (30) Tram (40) Pedestrian (50) Bike (60)

Series1; Car 
(10); 2.93

Series1; HGV 
(20); 0

Series1; Bus 
(30); 4.78

Series1; Tram 
(40); 0

Series1; 
Pedestrian 

(50); 0
Series1; Bike 

(60); 0

Humbjet mesatare kohore (s)Car (10) HGV (20) Bus (30) Tram (40) Pedestrian (50) Bike (60)



 
83 

 

Fig 8. 6.Vonesat mesatare të ndalimit 

Një parametër karakterisitk është dhe vonesat mestare të ndalimit, dhe shohim se automjetet 

e rënda apo autobusët kanë pasur më së shumti vanesa gjatë ndaljeve. 

Tabela 8. 2. Nivel i shërbimit të udhëkryqeve ku kemi propozuar ndryshimet 

Vonesat 

N
r.

 I
 

u
d
h
ek

ry
q
it

 

V
o
n
es

a(
s)

 

V
el

li
m

i 

L
O

S
 

M
es

at
ar

ja
(s

) 

D
ev

ij
im

i 

st
an

d
ar

t(
s)

 

M
in

(s
) 

M
ax

(s
) 

Udhëkryqi 4 0.0 136 A 0.1 0.4 0 3.2 

Udhëkryqi 5 0.1 141 A 0.1 0.6 0 3.7 

Udhëkryqi 7 1.1 79 A 1.3 2.0 0 11.1 

 

Nga tabela e sipërme dhe figura shohim se edhe pas propozimeve të bëra kemi prap nivelin e 

shërbimit të dëshirueshëm. Edhe pse qëllimi i propozimeve nuk ishte reduktimi i humbjeve kohore 

pasi që edhe në gjendjen ekzistuese kemi pasur nivelin e shërbimit A.  

Series1; Car 
(10); 0.15

Series1; HGV 
(20); 0

Series1; Bus 
(30); 0.28

Series1; Tram 
(40); 0

Series1; 
Pedestrian 

(50); 0
Series1; Bike 

(60); 0

Vanesat mesatare të ndalimit (s)Car (10) HGV (20) Bus (30)

Tram (40) Pedestrian (50) Bike (60)
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Fig 8. 7. Vonesat dhe parametrat e tjerë të qarkullimit 

Nga figura 8.7 shohim numrin total të vanesave, volumet dhe parametrat tjerë të rëndësishëm 

të përmbledhur në një grafikon. 

  

8.2. Krahasimin e parametrave të trafikut nga gjendja ekzistuese dhe propozimet e 

bëra për përmirësim të qarkullimit në rrjetin rrugor 

 

Në këtë seksion do të bëjmë krahasimin e parametrave të qarkullimit nga gjendja ekzistuese 

dhe propozimet e bëra për përmirësim të qarkullimit në rrjetin rrugor. 

Tabela 8. 3. Niveli i shërbimit dhe vonesat gjendja ekzistuese 

Gjendja 

ekzistuese 

Humbjet 

Kohore 

Niveli i 

shërbimit 

 

Udhëkryqi 4 0.2 A 

Udhëkryqi 5 4.1 A 

Udhëkryqi 7 1.3 A 

Nga tabela shohim se humbjet kohore dhe niveli i shërbimit për udhëkryqet në të cilat është 

bërë përmirësimi pra në udhëkryqin 4 është bërë rrugë dy kahore rruga dytësore, ndërsa në 

udhëkryqin 5 është bërë udhëkryq rrethor, gjithashtu dhe në udhëkryqin 7 është bërë udhëkryq 

rrethor shohim se për të gjiha këto udhëkryqe, në gjendjen ekzistuese kemi nivel të shërbimit A. 
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Tabela 8. 4. Niveli i shërbimit dhe vonesat pas propozimeve të bëra 

Propozimi 
Humbjet 

Kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Udhëkryqi 4 0.1 A 

Udhëkryqi 5 0.1 A 

Udhëkryqi 7 1.1 A 

 

Nga tabela shohim pas propozimeve të bëra kemi prape nivelin e shërbimit A, siç e kemi 

cekur dhe në pjesë të tjera. Mirëpo kemi edhe më tutje reduktim të humbjeve kohore që në formë 

grafike është paraqitur mëposhtëm. 

 

Fig.8. 8. Grafiku krahasimi i gjendjes ekzistuese dhe propozimeve për përmirësim të rrjetit 

rrugor 

Nga grafiku, shohim se kemi përmirësim të mëtutjeshëm pas propozimeve, shohim se për 

udhëkryqin 4 pas edhe pas propozimit për rrugë dykahore rrugën dytësore kemi ruajtur nivelin e 

shërbimit dhe humbjet kohore ku nga 0.2 sec kemi rënie në 0.1 sec. Gjithashtu përmirësimi i 
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dukshëm më i lartë është në udhëkryqin 5 ku nga 4.1 sec humbjet kohore kemi përmirësim në 

vetëm 0.1 sec, që rezulton me një përmirësim të lartë të lëvizshmërisë dhe sigurisë pasi dihet se 

udhëkryqet rrethore reduktojnë pikat konfliktuoze. Për udhëkryqin 7, kemi përmirësim më të vogël 

në aspektin e humbjeve kohore por sigurisht që siguria përgjatë kalimit të këtij udhëkryqi është 

rritur pasi edhe në këtë propozim kemi të bëjmë me udhëkryq rrethor që redukton pikat 

konflikutoze. Në udhëkryqin 7 kemi gjendjen ekzistuese me 1.3 sec, ndërsa në propozim e kemi 

vetëm 1.1 sec humbje kohore. Rrjedhimisht pas propozimeve të bëra rrjeti rrugor është dukshëm 

më i mirë sa i përket lëvizshmërisë dhe sigurisë. 

Tabela 8. 5. Performance e rrjetit rrugor 

        Shpejtësia mesatare (km/h) Humbjet mesatare kohore (s) Vonesat (h) 

 

Gjendja ekzistuese  36.74                     5.63 0.43 

 

Pas propozimeve 39.45                      2.93 0.25 

 

 

Fig.8. 9. Performanca e rrjetit rrugor para dhe pas propozimeve 



 
87 

Nga tabela dhe nga grafiku shohim se kemi analizuar performancën e rrjetit rrugor para dhe 

pas propozimeve për përmirësim. Shohim se me rastin e  propozimeve të bëra kemi arritur që të 

rrisim shpejtësinë e lëvizjes pasi dihet mirë që udhëkryqet rrethore parimin e kanë të kemi 

qarkullime të pandërprera. Pra kemi rritur shpejtësinë për 7%. Gjithashtu humbjet mesatare kohore 

për tërë rrjetin rrugor janë reduktuar për 48% .   

8.3. Ndikimi i këmbësorëve në nivelin e shërbimit 

 

Fokusi për realizimin e punimit të diplomës në të vërtet ishte të shohim ngarkesën e qarkullimit 

të automjeteve dhe niveli i shërbimit të caktohet vetëm me anë të qarkullimit të automjeteve. 

Mirëpo për plotësimin e punimit të diplomës është kryer matja e fluksit të këmbësorëve vetëm për 

udhëkryqet e propozuara që të shohim ndikimin e këmbësorëve në nivelin e shërbimit. Numërimet 

e automjeteve janë realizuar në vetëm këto dy udhëkryqe të propozuara që të shihet çfarë ndikimi 

kanë këmbësorët në përcaktimin e nivelit të shërbimit për udhëkryqet në fjalë. 

 

Fig.8. 10. Udhëkryqi rrethor i propozuar nga udhëkryqi ekzistues 7 

Nga figura 8.10 shohim se ngarkesat mesatare gjatë periudhës së numërimeve ka qenë në 

maksimum 201 këmbësor/orë. Pas kryerjes së numrimeve të dhënat janë futur në program që të 

përfundohen simulimet. 
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Fig.8. 11. Udhëkryqi rrethor i propozuar nga udhëkryqi në gjendjen ekzistuese 5 

 

Nga figura 8.11 shohim se ngarkesa maksimale e këmbësorëve është në rrugën kryesore dhe atë 

në maksimum 250 këmbësor/orë.  Nga numri i gjithëmbarshëm tani do të shohim nivelin e 

shërbmit dhe përformancën e rrjetit rrugor përkatësisht dy udhëkryqeve rrethore të analizuara. 

Tabela 8. 6. Performance e rrjetit rrugor 

Përformanca e rrjetit 

Klasa e 

automjetit 

Nr.automj

eteve 

Total 

Shpejt

esia 

mesata

re 

(km/h) 

Per automjet 

Koha e 

udhetimit(h) 

Distanca(

km) 

Vone

sat 

(h) 

Vones

at 

mestar

are (s) 

Nr.ndal

jeve 

mesatar

e 

Koha 

e 

ndalje

ve 

mesat

are 

(s) 

Run 1(1)                 

Veture (10) 294 4.92 187.6 0.42 38.17 5.15 0 0.33 

HGV (20) 3 0.03 1.08 0 32.21 0 0 0 

Autobus (30) 5 0.07 1.9 0.01 27.47 5.19 0 0.28 

Kembesore 

(50) 226 1.1 5.68 0.05 5.17 0.77 0 0.44 

Total 528 6.12 196.25 0.48 32.09 3.25 0 0.37 
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Nga tabela shohim që humbjet kohore për kategorit e pjesëmarrësve në trafik janë 3.25 sekonda, 

dhe nuk kemi asnjë ndalje ndërsa shpejtësia e lëvizjes për automjetet personale apo veturat është 

38.17 km/h. Nga simulimi i kryer pa ndikimin e këmbësorëve shpejtësia ishte 39.45 km/h. Nga kjo 

mund të themi se me kryerjen e simulimeve me këmbësor shpejtësia ka rënë për 1.28 km/h.  

Tabela 8. 7. Performance e rrjetit rrugor 

K
ry

q
ez

im
i 

Q
a

sj
a
 

D
re

jt
im

i 

Run 

L
O

S
 

M
es

a
ta

re
(s

) 

D
ev

ij
im

i 

st
a

n
d

a
rt

(s
) 

M
in

(s
) 

M
a

x
(s

) 

             1 

Vonesa(s) Volumi 

5 

NB 

Majtas 2 0.8 8   0.8 1.3 0 3.4 

Djathtas 2 1.4 4  1.4 2.5 0 5.1 

Total 1 12  1 1.7 0 5.1 

EB 

Drejt 0.8 39  0.8 1.6 0 5.2 

Djathtas 2 1.2 42  1.2 2.2 0 8.6 

Total 1 81  1 1.9 0 8.6 

SEB 

Djathtas1 0 1  0 0 0 0 

Djathtas 3 1.4 14  1.4 2 0 5.4 

Total 1.3 15  1.3 1.9 0 5.4 

WB 
Drejt 0.6 33  0.6 1.2 0 4.6 

Total 0.6 33  0.6 1.2 0 4.6 

Total  0.9 141 A 0.9 1.8 0 8.6 

7 

NEB 

Majtas 2 5.5 19   5.5 3.6 0 16.2 

Djathtas 1 4.4 34  4.4 4.5 0 13.4 

Total 4.8 53  4.8 4.2 0 16.2 

SEB 

Majtas 1 4.7 3  4.7 1.1 3.5 5.8 

Djathtas 1 5.9 3  5.9 6.9 0 13.5 

Djathtas 2 3.3 23  3.3 3 0 10.7 

Total 3.7 29  3.7 3.4 0 13.5 

WB 

Majtas 2 4.2 3  4.2 3.6 0.5 7.8 

Majtas 1 4.6 58  4.6 4.1 0 12.9 

Djathtas 1 3 18  3 3.8 0 11.4 

Total 4.2 79  4.2 4 0 12.9 

Total  4.3 161 A 4.3 4 0 16.2 

           
RRJETI TOTAL  2.7 302  2.7 3.6 0 16.2 

 

Nga tabela sipër shohim që kemi të bëjmë me parametrat e trafikut për dy udhëkryqet e 

propozuara atë 5 dhe 7 nga gjendja ekzistuese. Me futjen në simulime edhe volumin e këmbësorëve 

që nuk është në numër të vogël shohim që niveli i shërbimit prap është ai i kërkuari apo rangu më 

i lartë niveli i shërbimit A. Por vërejmë që humbjet kohore janë rritur për udhëkryqin rrethor 5 nga 
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0.1 sekonda në 0.9 sekonda pra për 0.8 sekonda janë rritur humbjet kohore si ndikim i kalimit të 

këmbësorëve në vendkalimet e shënuara për këmbësor. Nëdrsa për udhëkrqin 7 shohim që nga 1.1 

sekonda humbje kohore sa ishte në gjendjen e propozuar ka arritur në 4.2 sekonda në gjendjen e 

propozuar por me simulimin edhe me pjesëmarrjen e këmbësorëve. 

 

Fig.8. 12. Simulimi i udhëkryqit rrethor 5 me pjesëmarrjen e këmbësorëve. 

 

Fig.8. 13. Simulimi i udhëkryqit rrethor 5 me pjesëmarrjen e këmbësorëve. 
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Fig.8. 14. Simulimi i udhëkryqit rrethor 5 me pjesëmarrjen e këmbësorëve. 
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9. PËRFUNDIMI 

 

Në këtë punim diplome është trajtuar rrjeti rrugor në qytetin e Kumanovës ku ky rrjet rrugor 

ka gjithsej 10 udhëkryqe, prej të cilave një me udhëkryq rrethor, një me semafor dhe të tjerët janë 

të rregulluar me shenja të trafikut. Marrë në përgjithësi rrjeti rrugor ka një frekuentim jo shumë të 

lartë. Dhe me këtë rast sa i përket nivelit të shërbimit plotëson kushtet pasi në tërë rrjetin rrugor 

mbizotëron niveli i shërbimit A. Përkundër faktit që rrjeti rrugor ka nivel të shërbimit A, vlen të 

theksohet që udhëkryqet kanë numër të lartë të pikave konflikutoze hiq nga kjo udhëkryqin rrethor 

numer 1. Pra përkudër faktit që kemi nivel të mirë të shërbimit kemi siguri jo të lartë.  

Me këtë qëllim është propozuar që në udhëkryqet me predispozita më të larta për frekuentim 

më të madhë të automjeteve gjithashtu aty ku ka qenë e mundur edhe nga hapësira kemi propozuar 

dy rrugë të bëhen dykahore dhe dy udhëkryqe rrethore. Dhe pas simulimeve të bëra me anë të 

programit PTV Vissim kemi arritur të ruajmë nivelin e shërbimit dhe të rrisim sigurinë, shpejtësinë 

e lëvizjes dhe humbjeve kohore në përgjithësi në rrjetin rrugor. 

Në udhëkryqin 4, kemi propozuar që rruga dytësore të bëhet dykahore me qëllim të rritjes së 

lëvizshmërisë dhe reduktimit të automjeteve në kryqëzimet pasuese. Gjithashtu në udhëkryqin 5 

me anë të propozimit të bërë është arritur të projektohet udhëkryqi rrethor me diametër të madh 

rrethor ku kemi bërë reduktimin e pikave konfliktuoze gjithashtu është arritur të kemi difleksion 

të mirë pra automjetet i nënshtrohen ishullit qëndror të udhëkryqit rrethor nga të gjitha degët 

hyrëse. Gjithashtu e njëjta  vlen edhe për udhëkryqin e 7 ku nga gjendja ekzistuese kemi propozuar 

udhëkryq rrethor me diameter të madh rrethor. 

Në vazhdim do paraqesim udhëkryqin 4, ku propozimet i kemi paraqitur edhe me ndihmën e 

program paketës CGS LABS (Plateia): 
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Fig 9. 1. Projektimi i udhëkryqit 4 dhe vendosja e rrugës dytësore dy kahore[19] 

Gjithashtu, kemi bërë projektimin e udhëkryqit rrethor dhe vendosjen e rrugës dykahore 

në drejtim të Lagjës së Trimave me ndihmën e program paketës Plateia: 
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Fig 9. 2. Udhëkryqi rrethor i projektuar me Plateia dhe vendosja e rrugës dykahore[19] 

Poashtu, do e paraqesim edhe udhëkryqin e 7 ku nga gjendja ekzistuese kemi propozuar 

udhëkryq rrethor me diametër të madh rrethor, projektimin e kemi bërë me ndihmën e program 

paketës Plateia: 
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Fig 9. 3. Udhëkryqi rrethor i projektuar me Plateia[19] 
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9.1. Rekomandimet 

 

Rekomandime janë si vijimësi e propozimeve të bëra dhe ato janë si vijon: 

1. Në udhëkryqin 4 rruga dytësore të bëhet dykahore. 

2. Në udhëkryqin 5 të  projektohet udhëkryqi me diametër të madh rrethor 45 metra dhe me 

dy shirita të trafikut. 

3. Në udhëkryqin 7 gjithashtu të projektohet udhëkryq rrethor me diametër të madh prej 45 

metra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. 4. Rrjeti rrugor me gjitha propozimet e dhëna i projektuar në Plateia[19] 
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